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A KÖNYVTÁRKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS EMBERI TÉNYEZŐI

ZSIDAI JÓZSEF

Az információs stratégia és az együttműködés

Az 1960-as és az 1970-es évek fordulóján; 1969 és 1973 között a könyvtárügy 
roppant méretű változás elébe nézett. A társadalom az információ minőségét, hatékony
ságát és hatókörét illetően forradalmi léptékű és forradalmi dinamikájú követelményeket 
jelzett. Ha csak a legnagyobb témanyalábokra figyelünk, akkor is legalább négy olyan 
alapvető csoporttal kell foglalkoznunk, amelyek elemi erővel söpörtek és söpörnek ma is 
végig a világon, ezek a következők:

— a tudomány és az ismeret megnövekedett szerepköre az anyagi javak előállításá
ban és a társadalmi önismeret vizsgálatában,

— a számítástechnika alkalmazásának berobbanása a könyvtári és az információs 
szolgálatba,

— a szakirodalmi ellátás fejlődésének megtörése, ellehetetlenülése az információk 
mennyiségi növekedése és az infláció förgeteges felerősödése miatt,

— a fejlődő országok erőteljesen követelik az információkhoz való hozzáférést 
fejlődésük meggyorsítása reményében.

Ebben a fordulatban és ezt követően a politika a tudást és a tudományt kezdi úgy kezelni, 
mint a legnagyobb tőkét, a leggazdagabb forrást. Az UNCSTD az 1979-es bécsi konferen
ciája lerögzíti:

„A tudományos és műszaki információ nemzeti és nemzetközi erőforrás: a tudo
mány és a technika fejlődése nagy mértékben függ ezen erőforrás hozzáférhetőségétől 
és hatékony fölhasználásától” 1 A szovjet álláspont: „... minden egyes rubel, amit az infor
mációs munkára költünk, a következő évben három rubelt termel.2 Marcos a Fülöp-szige- 
tek elnöke az IFLA 46. konferenciájának megnyitóbeszédében — többek közt — a követ
kezőket mondotta: „Úgy vélem, a tudatlan ,Harmadik Világ’ tudás-szomját szimbolizá
lom, amely arra törekszik, hogy mindent tudjon, mert azt hiszi, hogy a tudással eljön 
a szabadság és a teljesítmény ideje ’.3

Ez az értékítélet, amely soha nem tapasztalt élességgel láttatja azt, hogy a tudás 
birtoklása az erő és a haladás leglényegesebb elemévé vált, azon nyomban új információs 
stratégia kidolgozására sarkallja a politikát.

Információs stratégiát dolgoznak ki a nemzetközi szervezetek (pl. ENSZ és szakosí
tott szervezetei). Az információs stratégia fontos része lesz a politikai és szakmai töltésű 
államcsoportosulások programjainak (pl. EG, KGST), és e téma igen komoly figyelmet
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kap a nemzeti kormányok részéről is. A stratégia elemzése nem tartozik ide, de hogy 
annak kibontakoztatása érdekében hatalmas erők mozdultak meg, az tény, bizonyságul 
álljon itt néhány olyan utalás, amely közismert ugyan, de az emlékezést felfrissítheti.

Párizsban 1971. októberében kihirdették az UNISIST világot átfogó információs 
fejlesztési programot.4 Ugyanebben az évben az EG Miniszteri Tanácsa döntést hozott az 
EURONET automatizált, on-line üzemmódban dolgozó információs hálózat kiépítésére 
saját tagjai és Svájc számára.5 A skandináv államok egy sor intézkedést tettek ugyancsak 
a közösen szervezett számítógépes tájékoztató rendszer megvalósítására és a szakirodalmi 
ellátás összehangolt garantálására (NORDFORSK, NORDINFO, SCANNET, NORDDOK, 
SKANDIA PLAN).6 Japánban 1969-ben dolgozták ki a NIST szisztémát (The National 
Information System for Science and Technology).7 Kanadában 1968 és 1972 között az 
információ és könyvtárügyet elemző és a fejlesztést célzó számos tanulmányt dolgoztak 
ki, amelyek megalapozták az 1970-es évek hatalmas fejlesztési programjait.8 A Szovjet
unióban 1969-ben fogadták el az ASSISTENT tervet, amely rögzíti az országos informá
ciós rendszer fejlesztési irányait és módszereit.9 Kissé megkésve, de viszonylag jó időben 
eszmélnek még a közepes és a kisebb országok is, pl. Lengyelországban 1974-ben dolgoz
ták ki a SINTO tervet,10 és Ausztriában igen alapos munkával megalkotják a tudományos 
könyvtárak reformtervét11 külön rendelet jelenik meg az egyetemi könyvtárakról,12 és az 
automatizált tájékoztató rendszer főbb körvonalait is felrajzolják.13

Ebből a néhány utalásból is ismételten megállapítható, hogy az 1960-as évek végétől 
az információügy politikai rangot öltött. A politika itt is, mint mindig igen magas érdeke
ket fejez ki, mely érdekek realizálódását a hatalom segíti, illetve a hatalom a politikai 
akaratot érvényesíti. A politika e tárgykörű egyetemes produktuma pl. az AGRIS, az 
INIS, az IMPADOC; a regionális egyeztetett politika pregnáns terméke az EURONET; 
vagy a nemzeti információs politika szülötte a szovjet ASSISTENT terv.

A tervek sorra-rendre, hasonlóképpen az elért eredmények, roppant teljesítménynek 
minősíthetők. A teljesítmények mögött nemcsak óriási erőfeszítések húzódtak meg, 
hanem nagyszerű szervezettség is, melynek lényege az együttműködés. Nyilvánvaló, hogy 
a nagy horderejű progiamok kidolgozását és megvalósítását nemzetközi méretben csakis 
kormányközi együttműködéssel; országon belül kormányszintű intézkedés nyomán 
sikerült véghezvinni. Az itt kiválasztott három programféleség (ENSZ, EG, szovjet) 
mind, mind gigantikus méretű hálózati, azaz együttműködési vívmány. Csak éppen az 
elsőnél világméretű, a középsőnél nyugat-európai iegionális hatókörű, a harmadiknál 
nemzeti keretek között folyó magasrendű kooperáció megy végbe. így bízvást állítható, 
hogy a valóban nagy és korszerű programok megvalósíthatóságának feltételrendszerében 
központi, kitüntetett helyet foglal el az együttműködés, amely része a struktúrának és 
legfontosabb biztosítéka a sikernek.

Az információs stratégia ez irányú változásából bontakozik ki annak oka, hogy 
a nemzetközi fórumokon: kongresszusokon, szemináriumokon; a szakirodalomban és 
lassan-lassan a szakmai köztudatban és az egyéni szóhasználatban egyre gyakrabban hang
zanak fel és honosodnak meg olyan kifejezések, amelyek az együttműködésnek rokon- 
értelmű szavai, szinonimái, mint kooperáció, koordináció, munkamegosztás, összehango
lás, koncentráció, centralizáció, decentralizáció stb.
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Az együttműködés kölcsönös előnye, hatékonysága és gazdaságossága és nem utolsó 
sorban közösségformáló ereje, minden értelmes elmében egyetértést indukál. És még sem 
megy a dolog zökkenőmentesen, sőt helyenként zökkenőkkel sem. Az előbb azt mond
tam, hogy a politika is akcióba lépett az ügy érdekében, s valóban az információs politika 
beszökött, beépült a NAGYPOLITIKA szféráiba. A felrangosodott információs politika, 
nemzetek, államcsoportok érdekeit testesíti meg, fennmaradásukat, versenyképességüket 
és haladásukat segíti elő. És mégis panaszok vannak, ellenállás is van, értetlenség is elő
fordul, a szervezésben fennakadások mutatkoznak stb .14

A nehézségek ellenére a könyvtárközi munkamegosztás híveinek száma szépen 
szaporodik.

A kutatók és az érdemes olvasók azért sürgetik az előrelépést az együttműködésben, 
mert önmaguk tartalmasabb, differenciáltabb és biztonságosabb ellátását remélik ettől. 
A könyvtárosok úgy vélik, hogy ezzel a módszerrel jobb az esélyük a korszerű technoló
giák meghonosítására és az infláció leküzdésére. A kormányzati szervek azért kínálják 
olyan lelkesen ezt a metodikát, mert ezt tudják nyújtani a fejlesztési eszközök helyett.

Az együttműködés tartalma sokféle tevékenységre irányulhat, az alapvető feladato
kat azonban három pontba lehet sűríteni: együttműködés a szakirodalmi információ- 
ellátásban; a szakirodalmi-ellátásban; és a szakirodalom nyilvántartásában. Ez minden, 
a lényeg benne van de a működő organizmushoz még két járulék azért szükséges: 
nyosítás és információs infrastruktúra, vagyis telekommunikációs technika és technológia.

Az együttműködés gyakorlati folyamatai igen bonyolultak ezért az elméleti tisztán
látás eléggé nehéz. Nem véletlen, hogy e témakörrel az USA-ban és az NSZK-ban külön 
kutatóintézetben foglalkoznak.

Az élő vagy megvalósulóban lévő együttműködés serkentő és (vagy) fékező tényezői 
közül ez idő szerint mintegy 16—18 axiómát vagyunk képesek megfogalmazni. E sorból 
valószínűleg az alábbi három érdemel elsősorban figyelmet :

— az együttműködés elemi feltétele az érdekek azonossága, az érdekek teljes egybe
esése,

— az együttműködés olyan új, közösen megfogalmazott célokra irányuljon, ame
lyek külön-külön nem érhetőek el, de a közösség által igen,

— az együttműködés kibontakoztatásában, megvalósíthatóságában meghatározó 
szerepe van a közreműködők személyiségbeli jegyeinek, hajlamainak, orientál- 
hatóságának, azaz az emberi tényezőknek.

Ebben az írásban a személyiség szerepével, a problémakör néhány jellegzetes voná
sával foglalkozom.

Az együttműködéssel való szembenállás motivációi

Az egyén az alkotó jellegű munkafolyamatban háromféle igényt támaszt környeze
tével szemben, ezek a következők: szuverenitás; cselekvési szándék és lehetőség; valamint 
az elismerés. A három tényező szorosan összefügg egymással, egymásra épül. Az ember 
ősidők óta úgy véli, hogy személyisége kiteljesedésének alapja a szabad választás, a szabad
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döntés, a szabad vállalkozás, mert hiszen a szűk korlátok közé szorult szellem nyomorú
ságra ítélt.

Az alkotó ember tettre vágyik, cselekedni akar. Tudja azt is, hogy a szuverenitás 
foka, kitágultsága magában hordozza a cselekvés feltételeit is: az időt és az anyagi eszkö
zöket. Ha ezek adottak, akkor a becsvágyó képesség teljesítményre igyekszik. A megélt 
munka és a megszenvedett eredmény a siker kivívását, azaz az elismerést óhajtja. Talán 
hiúságból teszi ezt, talán önmaga mérésének módjaként vár a minősítésre.

A legtöbb ember — így a legtöbb könyvtáros is — eleve szembehelyezkedik az 
együttműködés minden válfajával. Az ellenállás legfőbb oka a szuverenitás féltése. A hol
land Gils úgy véli, hogy a könyvtárak vezetőiben félelem alakul ki. A félelem elemei: az 
autonómia elvesztése; a bürokrácia fokozódása; bizalmatlanság a tervbevett eredményeket 
illetően; és félelem attól, hogy a kritika számára nagy felületet nyit az együttműködés.15 
Számba kell venni azt a tényt is, hogy minden együttműködés valamiről való lemondással 
jár, mert amit beviszünk a közösbe, azzal rövidülünk. E tekintetben élhetünk gyakorlati 
példával is: bizonyára hasznos a felhasználók széles köre számára, ha egy méregdrága 
folyóiratot közösen képesek megvenni, de jobbára csak az az intézmény érzi magát csorbí
tatlanul, akinél ezt a folyóiratot elhelyezik, a többi számára közvetett Ígéretről, várható 
realitásról lehet beszélni.

Az együttműködési nemakarás tényezői között külön jelenség a közreműködő 
intézmények nagyságrendjéből fakadó különbség, mert a nagyságrend erősen motiválja 
a vezető kooperatív magatartását. Igaz az, hogy a kooperációt olyan közös tevékenység
nek tekintjük, amely mindegyik fél számára előnyökkel jár, de az is igaz, hogy jogvesztés 
is fennáll — miként az előbb utaltam rá — amely jogvesztés egy kisebb intézménynél 
aránytalanul jelentős mérvű is lehet. Ha ugyanis a közreműködők azonos értékű energiá
kat juttatnak oda a közös vállalkozások teljesítéséhez, akkor az a kisebb intézmény 
számára elfogadhatatlan lesz, mert a nagykönyvtár erőforrásai 2—5%-ának mobilizálása 
a kisebb méretű intézmény teljesítőképességének 20—30%-át is lekötheti. Ezért a gyen
gébb reflexei önkéntelenül összerándulnak, szembenállásba rendeződnek és megmereved
nek. Ebben a szorongó, immár egyéni magatartásban ismételten a szuverenitás erőteljes 
féltése fejeződik ki. A félelem fokozatai az együttműködés tagadásáig, elszánt bojkottjáig 
terjedhetnek. Ez a felismerés azt sugallja, hogy az együttműködésben nem kell feltétlenül 
paritásra törekedni, azaz nem az intézmények, hanem az erők paritását kell megcélozni.

A kisebb intézmény vezetőjét helyenként önmaga kisszerűsége tartja vissza a kollek
tív munkától. Az ilyen kisszerű ember elsáncolja magát saját intézménye falaival és ott 
akar igazán „nagy ember” lenni. Ő a szakmai fejlődés szélesebb horizontjára eleve nem 
akar kitekinteni és az ő világképébe az együttműködés, mint magasabbrendű intelligens 
tevékenység bele sem illeszthető. Az ilyen ember úgy véli, hogy ott, a másik oldalon, 
a kollektív munkában elhalványul „magas” személyisége, semmivé foszlik megszokott 
presztízse. Ez ellen is lehet tenni: a gyengébbet a közösségen belül olyan rangos feladattal 
kell megbízni, melynek teljesítése megtisztelő és a csoport valamennyi tagjából tisztele
tet, megbecsülést vált ki.

Másfajta indítékú ellenállás figyelhető meg a kiemelkedően nagy intézmény képvise
lőjénél, amely ellenállás egocentrikus jegyeket visel magán. A nagy könyvtár vezetője
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azért nem siet esetenként a közösséghez, mert úgy érzi, hogy bármilyen cél eléréséhez 
saját erőforrásaiból minden szükséges eszközzel rendelkezik. így azután érdektelen 
a közös eredmények produkálásában és nem akar osztozni a dicsőségben sem, ha azt 
sokkal fényesebb ragyogásban egyedül is elérheti. Szót kell itt ejteni az egyén és közösség 
összefüggésében, a verseny pszichózisáról is. Az egyénileg végzett, szubjektíve elkülönített 
munka versengésre ad lehetőséget és a versenyzők közül csak egy fő érheti el a magas célt, 
a többi versengő lemarad.16 így ugyan nem nagy az esély az első helyre, de ez az esély 
fennáll és a beteljesülés esetén az elismerés nyeresége igen nagy. A csoportos teljesítmény
ben az egyén elhalványulhat. Ezért van annyi különút pl. a komputerizációban, a szabvá
nyok be nem tartásában, a kiadványok túltengésében, stb.

Az egocentrikus magatartás gyakran a megalapozatlan és a humanitást nélkülöző 
önteltségben fejeződik ki. Ki ne lett volna még olyan szituációban, amikor a kollektivitás
ra tisztességesen hajló vezető szerényen felemlít valamely újabbkeletű munkaféleséget, 
netán eredményt saját házatájáról, az előbb említett öntelt személyiség nyomban magá
hoz ragadja a szót és rendre ontja saját intézménye programjait olyan elánnal, hogy általa 
a másik fél létét is semmissé igyekszik tenni.

Az egocentrikus személyiség reakcióit megfigyelve néhány tanulság hasznunkra is 
lehet. Az első: az együttműködés a személyiségtől szociális beállítottságot feltételez, 
ezért csak ilyen alkatú emberekkel lehet együttműködni. A szervezés során arra kell 
törekedni, hogy egy-egy intézménynél az erre lagalkalmasabb személyt (vezető beosztású 
dolgozót) kell bevonni a közös munkába. A második: az egocentrikus személyiséggel nem 
igen lehet együttműködni, ezért a munkáltatókra és a szakmai felügyeletre tartozik az 
a káderpolitikai konzekvencia, hogy a magasabb vezetőposztok betöltésénél a jelölt 
kollektivista adottságait és hajlamait is gondosan kell vizsgálni.

A személyiség magatartását a hatalom jelenléte tagadó viszonyulásra késztetheti. 
Azért van így, mert — miként köztudott — az együttműködés eredete szerint lehet politi
kai döntéstől kiinduló; vagy belső szükségből fakadó szakmai „ráérzés” , szükségszerű 
szakmai elhatározás. Az is köztudomású, hogy az egyén mindig fenntartással van a felsőbb 
kezdeményezéssel szemben, kényszerképzete támad, a szuverenitás tudat nyomban 
akcióba kezd. Ám józan ésszel azt is el kell fogadni, hogy magasabbrendű, nagyhorderejű 
együttműködés a hatalom (kormányzat) közreműködése és támogatása nélkül nem való
sítható meg. Azért nem, mert pl. az infrastruktúra (telekommunikáció) kiépítése és 
a szabványosítás következetes alkalmazása, valamint a nemzetközi munkamegosztásban 
való részvétel kormányzati szintű feladat. Mindezt tudatosítani kell az együttműködők 
körében. Azt pedig tudniuk kell a hatalom képviselőinek, hogy bizalomra épülő konstruk
tív szimbiózis akkor valósul meg, ha a hatalmi eszközöket a közösség működési feltételei
nek javítása céljából alkalmazzák.

A személyiség ösztönzése az együttműködési identitásra

Az előző címszó alkalmat adott az együttműködéssel való szembenállás néhány 
emberi tényezőjének felemlítésére. A bevezetőben viszont arról szóltam, hogy világpoliti-
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kai stratégiai szempontok indokolják ezen a területen is az együttműködés széleskörű 
kibontakoztatását. Hiszen pl. Magyarország sem képes önmagában a szakirodalmi infor
mációellátás komputerizálására; s különösen nem egyetlen intézmény hazánk határain 
belül. Az egyénieskedő különutak példátlan pazarlást eredményeznének, nem beszélve az 
alacsony hatékonyságról és a haladás lassú üteméről. Nincs más választás, mint a jól 
összehangolt munka, a munkamegosztás, az együttműködés.

A téma szakértői rendre egyetértenek abban, hogy általában véve nem megy 
önmagától a közösség szekere. Az előbb idézett holland szociológus Gils azt mondja: 
„minthogy a koordináció célja az emberi szereplők viselkedésének irányítása, az ilyen 
irányítás eszköze a hatalom és a befolyás” .17 A norvég Rúgás professzor hasonlóan véle
kedik: „A kooperáció legnagyobb problémája az, hogy az embereket kell rábírni, hogy 
hatékonyan tudjanak együttműködni” .18

Mi magunk is jól tudjuk, hogy az emberi tevékenység irányai és intenzitása szank
cionáló és kitüntető eszközökkel szabályozható. Az együttműködés tekintetében az 
ösztönzés, az elismerés, a kitüntetés, összefoglalóan: a jutalmazás a legcélravezetőbb 
módszer. A svédek azt vallják, hogy ki kell tűzni a feladatokat és ahhoz pénzt kell adni, és 
akkor megy a dolog.19

A jutalmazás irányulhat az ügyre és a közreműködő személyekre. A feladat jó 
időben érkező céltámogatása igen nagy lendületet ad a közösség munkájához, úgy bővíti 
ésszerűen az együttműködés eszköztárát, hogy közben morális erősítést is végez. 
(A miskolci egyetemi könyvtár vezette vegyipari együttműködést a Műv.Min. 1981. de
cemberében 500 000 Ft céltámogatással segítette, amely igen jó hatást gyakorolt az 
együttműködés menetére, további fejlődésére.) Itt most azonban a személyekkel van 
dolgunk.

A jó és életképes közösség működését, működésének megszilárdulását és elmélyíté
sét igen hathatósan lehet segíteni biztató figyelemmel és tárgyiasult elismeréssel. A szemé
lyekre irányuló elismerés módozatai többfélék lehetnek, de mindenképpen két fő 
csoportra oszthatók: egymás tevékenységének elismerése az együttműködési körön belül 
(a közösség belügye); a kör egészének, vagy egyes tagjainak elismerése kívülről, a fenntar
tó, a felügyeleti vagy társadalmi szerv részéről.

Az együttműködési körön belül minden egyes résztvevő érdemes munkáját azon 
nyomban észre kell venni és honorálni kell. A pszichológia úgy kezeli ezt a folyamatot, 
hogy a jó és hasznos tevékenységben a személyeket időnként meg kell erősíteni, vagyis 
tudatni kell, hogy figyelünk és tetszik amit csinálnak (akció — interakció). Ebben a meg
erősítésben benne van a biztatás is. Az effajta értékelés különösen hasznos akkor, ha 
önbizalmukban gyengélkedő kollegákat segítünk felerősödni. Kérdés azonban, hogy 
körön belül ki végezheti el, ki végezze el ezt a kényes munkát? A válasz: az a személy, 
aki a közösségen belül szellemi vezetőnek számít, annak fogadta el a kollektíva. Mert 
mindig van ilyen személy. Lépten-nyomon hangsúlyozzuk, hogy az együttműködés egyen
rangú felek kötődésén nyugszik, de igaz ám a latin mondás is: primus inter pares = első 
az egyenlők között.

A jutalmazás magasabb eszköztára a fenntartó és a felügyeleti hatóság kezében van. 
Arra nem is lehet panasz, hogy a magyar könyvtárosok munkáját nem övezi elismerés,
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nem kapnak kitüntetéseket, hiszen volt példa a Kossuth-díj és az Állami-díj odaítélésére 
is. A hiba abban van, hogy a honorálás módja — gyakorlata történetileg — az egyéni 
teljesítmény elismerésére idegződött be, szemben a kollektív értékalkotás különleges 
rangjának felismerésével. A kollektív teljesítményt ráadásul magasabb jutalomban kell 
részesíteni, mint az egyéni munkát, éspedig nem összességében, hanem egyéni részese
désben. A pszichológia azt állítja, hogy a kollektív erőfeszítésre csak az a jutalom ösztö
nöz, amely több, minőségileg magasabbrendű, mint az egyéni úton elérhető megbecsü
lés.20 Konkrét formában: ha az egyéni teljesítményt általában miniszteri elismerés hono
rálja, akkor a közösen alkotott értékeket kormányszinten kell minősíteni.

Figyelmeztetni kell arra, hogy a jó együttműködési körből egyes személyek kieme
lése és megjutalmazása nem helyes, sőt veszélyes lehet, akár a felbomlás kiváltójává válhat. 
Mindig a kollektíva valamennyi tagját kell jutalmazni, s azon belül a kiemelkedő tevékeny
séget lehet már differenciáltan honorálni.

Az akarat és a türelem a jutalmazás segítségével ahogy viaskodik az együttműködést 
gátló negatív erőkkel, vele párhuzamosan a közösség aktivitása egyre jobban kibontako
zik A kitűzött, mündig magas cél elérése roppant energiákat szabadít fel valamennyi részt
vevőnél, mert egyenként is meg akarják mutatni, hogy pontosan teljesítik vállalásukat. 
Egy szovjet pszichológus így ír erről: „S valóban, az ember a kollektívában nagyobb 
akaraterőt, fegyelmezettséget és kitartást tanúsít a közös cél elérése érdekében, mintha 
ezeket a társadalmi célokat egyedül akarná megvalósítani. így nemcsak a kollektíva vagy 
az egyesek tevékenységéért felelős személyek ellenőrzésének van jelentősége, hanem 
annak a sokszor megfoghatatlan kollektív hangulatnak is, amely minden embert mozgósít 
a közös feladat teljesítésére, a versenynek és az együttműködésnek az a szelleme, amely 
elkerülhetetlenül kialakul a kollektívában, s mindenkit aktivizál.”21

A tartós együttműködés a személyiség formálódására, a kollektív vonások erősítésé
re is igen pozitívan hat. Az előbb idézett pszichológus erről azt mondja, hogy „A kollek
tívában folytatott élet és tevékenység állandó kölcsönhatást, érintkezést követel, 
amelynek során az emberek kölcsönösen megismerik egymást, s kölcsönösen hatnak egy
másra. Az érintkezés során alakul ki a nézeteknek, a társadalmi események értékelésének, 
az egyes személyek magatartásának azonossága”.22

Senki nem tagadhatja, hogy szakmánknak milyen nagy szüksége lenne az efféle 
összetartozásra.

Az együttműködési témakörben nem hallgathatom el véleményemet : alaposan elma
radtunk az együttműködés emberi tényezőinek és néhány más speciális tünetének kuta
tásában. Végre lássuk be, hogy az örökös szajkózástól nem jutunk előbbre az együttműkö
dés megvalósításában. Bonyolult körülmények és sokarcú jelenségek szövevényében nem 
lehet ösztönösen utat jelölni és módszereket választani, mert azok biztonságát öntörvé
nyűk ismerete adja. Ehhez igen megalapozott kutatómunkára van szükség. Kényelmes 
volna azl várni és követelni, hogy a szakmai felügyelet és a fenntartó legyen annyira 
felkészült, hogy képes legyen orientálni az ilyen jellegű folyamatokat is, de hát ők sem 
lehetnek mindentudóak Ez a feladat a gyakorló szakma dolga, ő ismerje és tárja föl a ha
ladás mozgatóit és azután kérjen segítséget az ösztönzés realizálásához.
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