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Könyvtárak vezetése (társadalmi) csapdák nélkül

Egyre több tény támasztja alá azt a véleményünket, 
hogy ugyanúgy, ahogy időnként ki kell igazítani a magyar 
könyvtárügy helyzetéről kialakított nézeteinket, módosí
tanunk kell a külhoni könyvtárakról bennünk élő képze
teket is. Hasonló és eltérő társadalmi mozgások következ
tében mindaz, amit néhány évtizede vagy akár éve 
tanultunk, olvastunk vagy személyesen tapasztaltunk 
ezekről az intézményekről és intézményrendszerekről 

már sok tekintetben nem érvényesek, bár a könyvtárak viszonylag — jellegüknél fogva — 
nehezen változó képződmények.

Az angol-amerikai public library hálózat Szabó Ervin könyvtáros-nemzedékének 
feudalizmusban megrekedt országban még a nagy példakép volt: a vágyott szabad gondol
kodás terjesztője. És persze több nemzedék képzetében az irigyelt gazdag szervezet, mely
nek ha vannak is gondjai, azok nem a helyiségért, beszerzési keretért, fizetésért folytatott 
állandó küzdelmek. Mindez nagyjából talán így is volt, míg ezek a könyvtárak a közösség 
által fenntartott fejlődő intézmények voltak. Mostanság — úgy tűnik — a fenntartó közös
ség közömbössé vált velük szemben, ellátásuk megállt egy régebbi szinten és ennek termé
szetes következménye, hogy beszerzési és forgalmi adataik már 20—25%-os visszaesést 
jeleznek. Társakra is találtak, mert a hagyományos felsőoktatási intézmények: az egyete
mek és a főiskolák könyvtárai is nagyrészt hasonló helyzetbe kerültek.

A bostoni Simmons College könyvtárosképző iskolájának rendezésében nyolcvan 
könyvtáros jött össze 1979 tavaszán, hogy az említett jelzésekre figyelve megbeszélje: 
hogyan lehetne elkerülni a fejlődés útjában álló akadályokat vagy csapdákat a könyvtárak 
vezetésének módosításával. Az ismertetett könyv a teljes ülésen és a kisebb munkacsopor
tokban folyt viták bevezető előadásait közli, némelyiket bővítve a felvetett kérdésekkel. 
Mindegyik témához kapcsolódik bibliográfia is, — nekünk nehezen megszokhatóan, de 
nagy országokban érthetően — az amerikai szakirodalomból.

A recenzornak — gondolom nagyképűség nélkül — az az érzése, hogy az összes 
előadás — variálva -  ugyanarról a fontos kérdésről beszélt, de az alapvető okokról, ame
lyek a „régi szép időket” e könyvtártípusoknak talán mindenkorra visszatérhetetlenné 
tették, csak célzások formájában esett szó.
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Mi a fontos kérdés? Könnyű magyarul elmondani, hiszen csak az összejövetel címét 
kell magyar módra értelmezni. A hagyományos könyvtárak válságának oka, hogy azokat 
ma már nem igazgatni, hanem „menedzselni” kell. Itthon ezt valahogyan ügy mondjuk, 
hogy könyvtárainkban az atyafíságos, patriarchális vezetést fel kell váltania a kor által 
követelt üzemszervezésnek. Néhány referátum címéből is érezhetjük, mennyire ismerősen 
csengenek a szavak: „Hatékony döntések hozatala” . (Szellemes m ottót választott az elő
adó S. Maugham-tól: Az ember nehézségeinek felét az adja, hogy minden kérdésre igennel 
vagy nemmel kíván válaszolni. Igen vagy nem pedig sohasem lehet a válasz: mindegyik 
kérdésre számos igen és számos nem adódik.) „Vezetői munka az eredményességért.” 
„Dinamikus kommunikáció a jó vezetés érdekében.” Nem folytatjuk inkább azt az ismé
telt gondolatot mondjuk el, hogy az adottságaikból következően konzervatív könyvtárak 
arra kényszerülnek, hogy a változó környezet hatására vezetésükben, szervezetükben 
alkalmazkodjanak az új feltételekhez, ahelyett, hogy múltbeli állapotuk védelmére fordí
tanák erőiket.

A referátumok — az amerikai stílustól talán egy kissé eltérő módon — meglepően 
elméleti síkon maradnak, tulajdonképpen azt sulykolják, hogy a gazdasági, üzleti vezetés 
elveit alkalmazni lehet a könyvtárakban is. Két téma során jutnak nagyon vonzóan ember
közelbe. Az egyik a személyzeti kérdés. Lelkesen állást foglalnak a férfi-mítosz ellen, 
amely felelősségteljes vezető állásokban még mindig csak az erősebb nemet tudja elkép
zelni, noha a könyvtárosok nagyobb része már a női nemhez tartozik: a másik a faji-nem
zeti előítélet: nem engedhető meg sem a fenntartótól, sem az olvasóktól, sem a kollégák
tól, hogy bármilyen, sajnos általános jelzőt alkalmazzanak feketére, írre, lengyelre, 
puerto-ricoira, kínaira, vagy bárkire.

Nem ismeretlenek azok a szövegek, amelyeket a vezetők a kívülállóktól hallanak, 
amikor könyvtáruk ügyét képviselik: „Mit csinálnak a könyvtárosok, amikor éppen nem 
kölcsönöznek?” „Ó, remek állás lehet, ahol egész nap olvashatnak!” Nehéz lehet a magya
rázat, ha ezt,mondjuk,a fenntartóktól hallják.

Említettük, hogy a nehézségek alapvető okai csak célzások formájában hangzottak 
el. Ilyen a szakkönyvtárak előnyben részesítése az állam és a termelési érdekcsoportok 
részéről, a városi közösségek felbomlása az egykori központok elhagyásával és a kiköltö
zéssel, a könyvkultúrával szemben a televíziós-magazinos-képregényes kultúra és szub
kultúra terjedése stb.

Nagyon rokonszenves lehetett ez a kedves értelmiségi társaság amely öt napig győz
ködte egymást arról, hogy új vezetési stílussal lehet munkájuknak több értelmet és több 
elismerést szerezni. Kétséges azonban, hogy munkatársaik is lelkesednek-e az Üzemszerű 
renddel és fegyelemmel szervezett könyvtárakért. Patricia Battin, a Columbia Egyetem 
könyvtárosa megfogalmazta az ellenérveket is, — nem idegenek számunkra: Minek változ
tatni, mindig ezt az utat jártuk. Milyen példát kövessünk, hiszen másutt is így csinálják. 
A mi adottságaink között úgysem lehet semmit sem változtatni.

Fejezzük be a megbeszélésről készített beszámoló utolsó mondatával: Bárha minél 
többen, akik hazatérnek a saját intézményükbe, érvényesítenék a tanultakat a gyakorlat
ban is!

Mutatis-mutandis: ezt tanulhatjuk ma a public library ügyből. (Talán akad még más 
is! -  a szerk.) MARÓT MIKLÓS

Könyvtári Figyelő 28(1982)3


