terrortámadást követő megszorítások miatt.
Az elkészült protokoll és a forráslista hasznos
azoknak a könyvtáraknak és szervezeteknek,
amelyek teljes körű közhasznú információs há
lózatot építenek, de jól szolgálja a könyvtári tá
jékoztató munkát is. A javasolt alábbi stratégiák
minden könyvtárban alkalmazhatóak:
- a kormányzati információs források felhasz
nálása a bejegyzett nonprofit szervezetek azo
nosítására (jótékonysági szervezetek, alapít
ványok, klubok stb. esetében),
- az országos szervezetek helyi internetes ol
dalainak a felhasználása be nem jegyzett

nonprofit szervezetek azonosítására az ún.
ágmódszer alkalmazásával (a már említett
NEH, valamint a művészeti, könyves és
helytörténeti szervezetek regionális, állami
és helyi szervezeteinél), illetve internetes ke
resőkkel,
- a közismert könyvtári kézikönyvek felhasz
nálása (egyesületek enciklopédiája, helytör
téneti szervezetek, etnikai kisebbségek adat
tára).
A tanulmány végén a szerzők a könyvtáraknak
az ún. társadalmi tőke revitalizálásában játszott
fontos szerepét emelik ki.
(Murányi Lajos)

Tervezés

javítására törekszenek. Az eredményesség ebben
az esetben a tervezett tevékenység megvalósítá
sának és a tervezett eredmények elérésének fokát
jelenti, míg a hatékonyság az elért eredmények és
a felhasznált források közötti kapcsolatot. Irányí
tási döntést nem lehet az eredmények szakszerű
értékelése és a könyvtári tevékenység hatékony
ságának elemzése nélkül hozni. Az eredményes
ség értékeléséhez a tényleges és a tervmutatókat
és/vagy egy másik könyvtár hasonló tevékenysé
gét jellemző mutatóit hasonlítják össze. Az ered
mények értékelése és elemzése képezi a haté
kony irányítás alapját.
A könyvtári tevékenység hatékonysága az ered
mények és a ráfordítások összevetését jelenti.
Ennek két módja van: amikor az eredményeket
vetik össze a ráfordításokkal (azaz egy egység
nyi ráfordítás hány egységnyi eredményt hoz),
és fordítva (azaz hány egységnyi ráfordítás szük
séges ahhoz, hogy egy eredményegységet kap
janak, más szóval mennyire gazdaságos a tevé
kenység).
A humán szférában ma a könyvtári tevékenység
az egyetlen olyan, amely sok tekintetben a múlt
ban elért eredmények alapján vagy ösztönösen

Lásd 70

Munka- és rendszerszervezés,
értékelés
07/120
GALIMOVA, Elena Äkovlevne: Kriterii effektivnosti organizacionnogo upravleniá bibliotekoj = Bibliotekovedenie.
2006.4.no. 33-39.p. Bibliogr. 8 tétel.

A könyvtár szervezeti irányítása - a hatékonyság
kritériumai

Hatékonyság; Munkaszervezés

Az Oroszországban folyó adminisztratív refor
mok célja, hogy a résztvevők felelősségének nö
velésével és önállóságuk bővítésével a hangsúlyt
a források irányításáról az eredmények irányítá
sára helyezzék át. A könyvtárak folyamatosan a
munka eredményességének és hatékonyságának
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működik, a hatékonyság kritériumai nincsenek
pontosan meghatározva. A könyvtári irányítás
hatékonysága
- valamennyi könyvtári folyamat feltárását,
meghatározását és leírását,
- ezek megfelelő forrásokkal történő ellátását,
- a szükséges felelősség és jogosultság meg
osztását,
- az adat- és információcsere zökkenőmentessé
tételét,
- a folyamatok hatékonyságmérésének elsajá
títását, és ennek alapján a megfelelő javító és
megelőző intézkedések meghozatalát jelenti.
A könyvtárban dolgozók munkája azért sajátos,
mert eredményeit sokszor nehéz mennyiségi mu
tatókkal jellemezni, az eredmények gyakran csak
egy (esetleg hosszabb) időszak elteltével válnak
nyilvánvalóvá.
A könyvtárirányítás minőségi értékelésére spe
ciális, hatékonysági kritériumoknak nevezett
mutatókat használnak, amelyek meghatározzák
a cél elérésére irányuló folyamat hatékonyságát.
Ennek a mutatónak a szélső értékét adott mér
tékegységben határozzák meg, és az a maximá
lisan megengedhető hatékonyságot jellemzi (pl.
a könyvtár szolgálja ki a lakótelepen élők 60%át, vagy a fiatalkorúak körében 22% legyen az
olvasók aránya). A könyvtári munka hatékony
ságának mérésére vonatkozó nemzetközi kézi
könyv 17 jellemzőt tartalmaz, míg az ISO 11620
Információ és dokumentáció. A könyvtári mun
ka hatékonysági mutatói c. szabvány 30 mutató
meghatározását és leírását. A könyvtári irányítási
rendszerek hatékonysági kritériumait két alapve
tő típusba lehet sorolni: a könyvtár által kitűzött
célok elérésének foka, valamint a kitűzött célok
eléréséhez szükséges folyamatok összehasonlí
tása és értékelése.
A bonyolult irányítási rendszerrel rendelkező
könyvtárak esetében elég nehéz értékelni a mű
ködés hatékonyságát, többek között a könyvtárak
többcélú (információs, oktató-nevelő, felvilágo
sító, emlékmegőrző) rendeltetése miatt. Ez azt
jelenti, hogy az egyes célokat külön-külön kell
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értékelni, vagyis a többcélú rendszerek több kri
térium meghatározását igénylik. Előfordul, hogy
eredmények túlmutatnak a rendszer határain, pl.
a könyvtárak humanitárius küldetése, az olvasó
vá nevelés eredménye az egész társadalom szel
lemi kultúráján értékelhető.
Minden irányítási objektum (könyvtárügy,
könyvtári hálózat, egy konkrét könyvtár) nem
csak a nemzetgazdaság műszaki-termelési és
gazdasági egysége, hanem társadalmi képződ
mény is. A szociális feladatok megoldása ezek
ben a rendszerekben legalább olyan fontos, mint
a működtetési feladatoké. Bármely konkrét irá
nyítási rendszer hatékonyságát tehát a társadalmi
célok elérésének figyelembevételével kell érté
kelni. A könyvtárirányítás társadalmi hatékony
sága a munkatársak munkabeli és társadalmi ak
tivitásának fokozásában, a különböző jobbítási
formák és módszerek széles körű alkalmazásá
ban nyilvánul meg.
(Viszocsekné Péteri Éva)

07/121
DRAGON, Patricia - SHEETS BARRICELLA, Lisa: Assess
ment of technical services workflow in an academic library:
a time-and-path study = Tech.Serv.Q. 23.vol. 2006.4.no.
1-16.p. Bibliogr.

A feldolgozó munka folyamatának útvonalelem
zése egy egyetemi könyvtárban

Egyetemi könyvtár; Feldolgozó munka; Hatékony
ság
[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető be:
HAWORTH DOCUMENT DELIVERY CENTER,
Haworth Press, Inc., 10 Alice Street, Binghamton, N. Y 13904]

A Kelet-Karolina Egyetem (East Carolina
University) könyvtárában 2004 tavaszán útvo
nalelemzést végeztek. A dokumentumokat be
érkezésüktől teljesen feldolgozott állapotukig
követték. A vizsgálatot egy hosszú távú önérté
kelési folyamat részeként indították meg. A do
kumentumokba már a postai csomagok felbonK Ö N Y V T Á R I F IG Y E L Ő 2 0 0 7 / 2

tásakor kísérőlapot helyeztek, melyen minden
elvégzett feladatot dokumentáltak a befejezés
dátumával együtt. A cikk leírja a vizsgálat meg
tervezését, elemzi az eredményeket, és ismertet
néhány változtatást, melyek tanulsággal szolgál
hatnak hasonló projektek jobb kivitelezéséhez.
(Autoref.)
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Milyen viszonyban áll a fundraising (a szükséges
anyagiak előteremtése) és a könyvtár intézményi
identitása?

Könyvtárkép; Pályázat-könyvtáraknak; Támogatás
-pénzügyi -általában; Társadalmi követelmények

Nagy figyelem fordul mostanában Olaszország
ban a fundraising és minden más, a könyvtárak
számára az anyagi forrásokat rendszeresen fel
táró és összegyűjtő módszer iránt. Néhány vál
tozás is történt: tovább szűkültek az elérhető for
rások, megnövekedett a pénzpiacon megjelenő
nonprofit és kulturális szervezetek száma, né
hány fundraising-technika pedig elöregedett.
Úgy tűnik, új alapokra kell helyezni a szüksé
ges anyagiak összegyűjtését, amelynek kulturá
lis, etikai és kommunikációs aspektusai egyaránt
fontosak. Be kell mutatni minden érintettnek,
hogy mit tett, mit tesz a könyvtár, mit ér el azon
anyagiak segítségével, amelyeket külső források
ból szerez (szerzett) meg. Különösen fontos a
könyvtár megbízhatóságának, más szavakkal fe
lelősségtudatának és átláthatóságának eszméje.
A fundraising stratégiai fontosságú a könyvtár
K Ö N Y V T Á R I F IG Y E L Ő

számára, így össze kell kapcsolódnia a könyvtár
társadalmi szerepével és intézményi identitásá
val. Intézményi identitás tekintetében (Olaszor
szágban) a könyvtár némi késésben van más kul
turális javak és intézmények (pl. a múzeumok)
mögött. Az identitás meghatározásához, a múlt,
a jelen és a jövő közötti szintézis megtalálásához
alighanem zárójelbe kell tennünk a szokásos ti
pológiai címkéket és jóval nagyobb kiterjedés
ben kell gondolkodnunk, valami olyanra, ami
számos összetevőből születik meg. Gondolnunk
kell egy könyvtár kultúrájára, történetére, érté
keire, küldetésére, szervezeti valóságára, emberi
tőkéjére, dokumentum- és szolgáltatás-kínálatá
ra, az odatartozás érzésére, amelyet ki tud váltani
azokból, akik ott dolgoznak, és akik látogatják;
ezek adják eredeti, nem egyszer egyedi voltát.
Az identitás nem tévesztendő össze az imázzsal,
ez utóbbi inkább komplex benyomásként defini
álható, mely (racionális vagy érzelmi képzetek
közvetítésével) egy adott környezeti összefüg
gésben egy egyénben, vagy az érintettek közös
ségében (olvasók, partnerek, szervek) keletke
zik. Az identitás és az imázs között gyakran van
olyan távolság, melyet át kell hidalni.
A gondos vezetés, a megfelelő értékelés, a jól
irányított kommunikáció és az etikai felelősség
kombinációja lehet nem csak a szükséges anya
giak előteremtésére irányuló tevékenység erős
sége, hanem a könyvtár kiterjedtebb társadalmi
legitimációjának forrása is.
(Mohor Jenő)
Lásd még 96, 140

Személyzet
07/123
SUKIASÄN, E.R.: Priem novyh sotrudnikov na rabotu.
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Új munkatársak felvétele: stratégiai célok és hét
köznapi tények
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Képesítés; Munkabér, alkalmazás; Személyzet; Ve
zetés

A humán erőforrás helyzetét vizsgálva kiderül,
hogy Oroszország könyvtárainak nagy részé
ben vannak üres állások - ezeket természetesen
szakképzett munkaerővel szeretnék betölteni, a
munkaerőpiacon azonban nincsenek az igények
nek megfelelő szakemberek. Az okok világosak:
évről évre csökken a könyvtárosképző intézmé
nyekből kibocsátott pályakezdők létszáma, a leg
tehetségesebbek már a tanulmányi éveik alatt ál
lásba kerülnek. Ugyanakkor a végzősök komoly
hányada nem könyvtárakban és információs in
tézményekben helyezkedik el. A terület hivatalos
irányítószervei ugyan nem készítenek statisztiká
kat a könyvtárosok számáról, az összállami rend
szer és hálózat könyvtárosainak létszáma közis
mert. A valóságban azonban e számnak legalább
a kétszereséről kellene beszélni: senki sem tud
ja például, hány könyvtáros dolgozik a honvé
delmi minisztérium és a hozzátartozó hivatalok
és szervezetek hálózatában. Sohasem publikált
senki adatokat az oktatási szféra könyvtárosai
ról, velük kapcsolatban csak annyit lehet tudni,
hogy teljes létszámuknak évente mintegy 20 szá
zalékát kell pótolni. Ismert adat viszont minden
évben a felsőoktatásban könyvtárosként végzett
séget szerzők alacsony száma.
Mindezek után egyetlen megoldás marad: a nem
szakképzettek alkalmazása a könyvtárakban. A
legtöbb könyvtárvezető még a felvételi beszél
getést se tartja fontosnak, annyira örül, ha egy
általán akad jelentkező; és esetleg csak évek
múlva derül ki, hogy az új munkatárs egyálta
lán nem képes alkalmazkodni a már régebben
együtt dolgozó közösséghez. Éppen ezért van
szükség a munkahelyi közösség összetételének
tüzetes vizsgálatára: egyetlen felméréssel tisz
tázható, melyik munkatárs milyen csoportba tar
tozik. Vajon abba, amelyiknek határozott céljai
vannak; talán abba, amelyiknek tagjai csak „lá
togatják” munkahelyüket; esetleg abba, akiknek
legszívesebben azt mondanánk, ,jobb lenne, ha
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be se jönnél, mert legalább nem zavarnál a mun
kában”. Ha e három csoport tagjainak százalékos
arányait sikerül kimutatni, az egyben megmutat
ja az elvégzett munka hatékonyságát is.
Sajnos azonban, hiába létezik külföldön már be
járatott gyakorlat a munkaerő könyvtárban való
alkalmazásának előzetes vizsgálatára (a szerző
az amerikai példa tanulmányozására kapott le
hetőséget 1990-ben, tapasztalatait a Bibliotéka
1993. évi 10. számában publikálta), ezt a mód
szert az orosz viszonyokra még nem adaptálták.
A napjainkra Oroszországban is megjelent fejva
dász cégek segítségével és a korábbi tapasztala
tok kiegészítésével az utóbbi években mégis el
készült egy, a felvételi beszélgetés módszertanát
rögzítő kézikönyv, amelyet megkaptak a szerző
által Petrozavodszkban, Brjanszkban és Kurszk
ban tartott tréningeken részt vevők (az anyagot
2002-ben szakfolyóiratban is publikálták). A sze
mináriumok és tréningek megdöbbentő tapasz
talata az volt, hogy a résztvevők a kézikönyvet
kérdések olyan jegyzékeként fogták fel, amelyre
elegendő írásban válaszolni, vagyis egyáltalán
nem értették meg a felvételi beszélgetés szóbeli
erej ének j elentőségét.
Sok volt az értetlenkedés például a családi kö
rülményeket firtató kérdésekkel kapcsolatban.
Pedig a humán erőforrás hosszú távú tervezése
szempontjából - a magánszférába való beavat
kozás erőltetése nélkül - feltétlenül fontos tud
ni, hogy a felvett fiatal női munkaerőre milyen
ütemezésben lehet számítani: körülbelül mikor
következik majd be az, amikor a gyermek(ek)
születése miatt egy időre kikerül a munkahe
lyi közösségből (az orosz munka törvénykönyv
ugyanis egészen a gyermek 13 éves koráig ko
moly előjogokat biztosít az édesanya számára).
A cél mindenképpen az, hogy a munkatársak
személyes érdekei és a munkahelyi közösség
érdekei sohase keresztezzék egymást, a boldog
családi élet és a nyugodt könyvtári légkörben
végzett munka egymással párhuzamosan is meg
valósítható legyen.
Értetlenséget, sőt tiltakozást váltottak ki azok a
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kérdések is, amelyek a kézikönyvben az előző
munkahellyel kapcsolatosak: pedig ha a mun
kavállalónak nincs titkolnivalója, miért is ne
vehetné fel a munkahelyi vezető a kapcsolatot
a jelentkező előző főnökével annak érdekében,
hogy minél pontosabb jellemzést kaphasson az új
közösségbe kerülő kollégáról - természetesen ez
csak úgy etikus, ha a kapcsolatfelvételhez szük
séges elérhetőséget a jelentkezőtől kapja meg.
A kézikönyv további kérdései között szerepel

nek még ún. diagnosztikai típusúak (a papír-, a
számítógép előtti vagy az olvasókkal kapcsola
tos munkát kedveli-e; milyen a közösséghez való
viszonya, erős vagy gyenge jellem stb.) és a ma
gánszférára vonatkozóak (vannak-e jellemének
erős oldalai, milyen tulajdonságát szeretné ja
vítani, és melyiket erősíteni, szeret-e másoktól
tanulni, mivel tölti a szabad idejét, van-e saját
könyvgyűjteménye stb.).
(Hangodi Agnes)

Használat- és igényvizsgálat

a levelezőlistákra, több mint fele soha nem ír a
hirdetőtáblákra. Leggyakrabban a jól ismert kol
légákkal folyik kommunikáció, de a válaszolók
fele legalább alkalmanként kapcsolatba lép is
meretlenekkel (vagy ismeretlenek keresik meg
őket), és 26 % létesített napi vagy gyakori kom
munikációval járó kollegiális kapcsolatot olyan
kutatóval, akivel soha nem találkozott. 58% vá
laszolt úgy, hogy mióta internetet használ, sokkal
inkább válaszol ismeretlen kutatók kérdéseire,
mint korábban, és közel háromnegyedük szerint
több a kollégák közötti informális levelezés.
Az internethasználat nyomán 76% több szakfolyóiratot olvas, 33% pedig aktívabban járul
hozzá a szakirodalomhoz, mert az interneten
alapuló kooperáció gyakran vezet cikkíráshoz,
illetve mert az internet számos új publikálási le
hetőséget hozott. Meglepő, hogy 25% most több
konferencián vesz részt, holott az internetes kap
csolatok éppen a kevesebb személyes részvétel
mellett szólnának. Akiknek már az internet előtt
is volt tudományos kommunikációs gyakorlatuk,
külön kérdéseket is kaptak. Válaszaik szerint két
harmaduk intenzíven használja az internetes és
webalapú könyvtári szolgáltatásokat, mindössze
18% használja ritkábban a könyvtár szolgáltatá
sait, 18,6% viszont gyakrabban látogat szemé
lyesen is a könyvtárba.
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A tudományos közösségek, az e-kutatási jártas
ság és az egyetemi könyvtáros szerepe

Egyetemi könyvtár; Kutatás információellátása; Kuta
tó -mint olvasó; Számítógép-hálózat

Annak vizsgálatára, hogy az infokommunikációs
technológia folyamatos fejlődése hogyan változ
tatja meg a tudósok és kutatók munkáját, a Curtin
egyetemen (Perth, Ausztrália) felmérést végeztek
az oktatók-kutatók és a posztgraduális hallgatók
internethasználatáról.
Mint várható volt, a válaszolók gyakran hasz
nálják az internet kommunikációs funkcióit, az
informális tudományos kommunikáció érdeké
ben, ugyanakkor 9,8% csak alkalmanként, vagy
soha nem használ e-mailt. A kutatók inkább ol
vasóként használják a különféle kommunikációs
eszközöket: a válaszolók közel fele soha nem ír
K Ö N Y V T Á R I F IG Y E L Ő 2 0 0 7 / 2

383

