
669

DE HART, Florence E.: The librarian’s psychological com
mitments: Human relations in librarianship. London, 
Greenwood, 1979 XIII, 208 p. (Contributions in librarian- 
ship and information science ; 27.)

Emberi kapcsolatok a könyvtárban

De Hart professzor asszony (Kansas állam, Emporia State 
University) műve tankönyv, mely nem száraz felsorolások
kal, definíciókkal, bölcs szentenciákkal untatja olvasóját, 
nem „középiskolás fokon” oktat, hanem fontos felismeré
sek idézésével, újszerű összefüggések vázolásával, életszerű 
példák sorával kelt érdeklődést mindazokban, akik a könyv

tárosságot éppen most tanulják, vagy esetleg már gyakorolják, művelik is, de még van 
bennük kíváncsiság, nyitottság saját emberi és munkahelyt gondjaik, konfliktusaik át
fogalmazására, újraértelmezésére, netán megváltoztatására.

A könyvtárosság — amint a szerző ezt szinte refrénszerűen is hangsúlyozza — lénye
ge szerint segítő-kapcsolat jellegű szolgálat, mely csak akkor lehet igazán hatékony, ha a 
technikai kompetenciát a lélektani tudnivalók együttesével integrálják. Vagyis a könyv
táros magabiztosan feldolgozhatja vagy visszakeresheti a legkülönfélébb dokumentumo
kat, ha a szolgáltatás, a kézbeadás mozzanata elhibázott, ha a felderítő beszélgetés, az 
odafigyelés, a megértés mértéke elégtelen volt. Milyen készségeket lenne jó önmagunkban 
-  esetleg mások segítségével -  kifejleszteni, hogy hatékonyabban szolgáljunk? -  ez De 
Hart központi kérdése. Természetesen válaszainak sorolása közben maga a szerző sem 
hiszi, hogy pusztán a feladatok kijelölésével, felvázolásával már célt is ér, de ugyanakkor 
meggyőződéssel hirdeti: a lélektani tudnivalók leírása, a pszichológiai jártasság növelése 
legalábbis mélyíti a könyvtárosok közvetítő elkötelezettségét, érintettségét, erősíti hiva
tástudatát.

A mű tárgyalásmódja a természetes, életközeli mintát követi; a kommunikáció és a 
kapcsolatok megértésétől halad az attitűdök problémáján át a viselkedés jellemzőihez, a 
készség szintjéig elfogadott és gyakorolt magatartás-jellemzőkig.

„A könyvtári feladatokkal tisztában vagyok, de az emberi kapcsolatok megvámol
ják energiáimat, kimerítenek” -  panaszolják gyakran a könyvtárosok, s erre legtöbbször 
saját személyiségükön belül lehet megfelelő magyarázatot találni, hiszen a könyvtárosok 
jelentős része világszerte inkább introvertált, kapcsolatokat kerülő, kevés önbizalommal 
és csekély teljesítménymotívációval rendelkező személy. Pedigjogosan merül fel a kérdés: 
beszélhetünk-e szakszerű közvetítői, könyvtárosi viselkedésről, ha az ügyfelet, mint sze
mélyiséget nem „szólítjuk meg”? Evidencia ugyan, de a szerzővel egyetértésben érdemes
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hangsúlyoznunk, hogy a könyvtárban akkor is léteznek személyes problémák, ha csak 
egyetlen ember dolgozik ott, tehát az interperszonális kapcsolatok szabályszerűségeinek 
jobb megértése, kezelése alapvető érdeke minden könyvtárosnak — és ne hallgassuk el 
saját véleményünket se — mindenkinek, orvosnak, tanárnak, jogásznak, papnak, nép
művelőnek, aki embereket, személyiségeket, perszónákat segít, szolgál. Mint kimutatja 
az interperszonális (személyközi) kapcsolatok problémái gyakran az intraperszonális, 
a személyen belüli kommunikáció gondjaival függenek össze, ami viszont sokféle belső 
feltétel -  értékrend, emberkép, belső szükségletek -  függvénye. Nyilvánvalóan ördögi 
körről van szó. Hiszen, ha saját személyiségünk nem eléggé integrált, nem kellőképpen 
összetartóak, kongruensek, egyértelműek megnyivánulásaink, ha nem vagyunk kibékülve 
önmagunkkal, akkor a külső, interperszonális kapcsolatainkban is szükségképpen „zöre 
jek” , zavarok, konfliktusok jelentkeznek. Ha saját feszültségeinket nem tudjuk megolda
ni, ha nem tudunk hatékony belső beszélgetéseket, meditációkat (intraperszonális kom
munikációt) folytatni önmagunkkal, ha nem jól értjük önmagunkat, akkor a mások meg
értése, a külső kapcsolatok kezelése is nagy valószínűséggel kudarcos lesz.

A szerzővel mélyen egyetértve valljuk, hogy a könyvtári szolgáltatások fejlesztésé
nek egyik kikerülhetetlen útja az egyéni szükségletek jobb kielégítése, aminek viszont 
előfeltétele a hozzánk fordulók kéréseinek, igényeinek minél pontosabb megértése. 
Márpedig a legegyszerűbb közlés is legalább három síkon értelmezhető:

a) amit a beszélő mond,
b) amit a beszélő szándékozik mondani,
c) amit a hallgató gondol az elhangzottakról. (S akkor még a nem verbális kom

munikáció egészéről, mely támogatja, vagy ellenjegy zi a verbális közlést, egy szót sem 
ejtettünk!)

A könyvtáros nem teheti meg, hogy nem kommunikál; ha elmenekül az olvasó elől, 
ha nagyon elfoglalt, ez is üzenet: ne zavarj! Az interakció, mely alkalom lehet a félre
értésre s a kommunikációs szakadékra is, csak akkor hatékony, ha a közlés kongruens, 
azaz ha a beszélő szándéka és a közlés hatása egy irányba mutat.

Lassanként hazánkban is egyre gyakrabban kábel tévével számítógéppel is kom
munikáló könyvtárosnak talán érdemes tudni: a sokszor oly fárasztó interperszonális 
és intraperszonális folyamatok megértése jó alapot képez a könyvtáron belüli emberi kap
csolatok továbbfejlesztéséhez.

Végül az első fejezet lezárásaként nyomatékosan kijelenti, hogy ,,. . .  az önmagunk
ra, a személyzetre és a kliensekre vonatkozó pszichológiai tudnivalók rendszerezése a 
munkakapcsolatokban létrejövő kommunikáció egyre pontosabb megértésére épül.”

A könyvtárosi munka folyamán fontosnak ítélt attitűdöket áttekintve ismét a köz
vetítés és a szolgálat fogalmai kerülnek középpontba. De Hart szerint a könyvtárosi visel
kedés központi értéke, célja a segítés, s ezért oly fontos hangsúlyozni, hogy amíg a 
könyvtáros nem teszi magáévá az olvasó problémáját, addig nem lehet hatásos a munkája. 
Ugyanakkor ez a megértés nem csaphat át valami fölényes, mindenttudó pózba, hiszen a 
hatékony közvetítés másik alapfeltétele a mások tisztelete. Természetesen az a könyv
táros, aki mindig csak másokat szolgál, egy szép napon joggal kérdi majd meg: és ki törő-
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dik velem? Sokan eljutottak már a paradoxon felismeréséhez. ,,Ha nem törődöm eleget 
magammal, akkor nem szolgálhatlak elég szabadon.”

Vagyis éppen a szolgálatkészség „ébrentartása” érdekében van nagy szükség a 
könyvtárosi jogok (emberi méltóságának kijáró tisztelet, saját viselkedés megválasztása, 
a tévedés joga és felelőssége, az érzelmek kifejezése, szükségletek rangsorolása, „nem 
tudom” kijelentése stb.) és a felelősség (politikai, a válaszolás, a tudás, a tájékozottság 
adta hatalom stb.) ismételt tudatosítására.

„A könyvtárosság lényegéből következően, minden aspektusában politikai tevé
kenység” -  mondja többek között a szerző a könyvtárosok felelősségéről szólva. Mi 
mindent tartalmaz ez az egyszerű tőmondat is? Minden egyénnek alapvető emberi joga 
interakciókban résztvenni. A válaszolás a használónak is és a könyvtárosnak is joga, s ez a 
jog szükségképpen már bizonyos hatalmat is jelent a könyvtáros számára. Hogyan éljünk 
vele?

Véleménye szerint ugyan egy sor tényező (bizonyos énvédő mechanizmusok, a tét 
tek és a szándékok inkongruenciája, manipuláció, játszmák*) akadályozza ugyan, de 
mégis működik egy alapvető tendencia a vélekedések, az értékek, az attitűdök és a cselek
vések egységének (konzisztenciájának, kongruenciájának) megteremtése érdekében, amely 
egyébként az egyén belső békéjének, harmóniájának, mentális egészségének is feltétele.

E kognitív konzisztencia kialakítását pedig egy sor, többnyire csak pszichológusok 
által emlegetett automatizmus segítheti szublimációtól a regresszióig, azonosulástól a 
kompenzálásig, projekciótól a reakcióképzésig.

E lélektani tudnivalók működtetéséről, a készségek fajtáiról, alkalmazhatóságuk 
határairól, eredményeiről ír a mű harmadik fejezetében a professzor asszony, kiemelve: 
a sajátos viselkedési stratégiák és a különféle attitűdök megértése segítheti a könyvtároso
kat abban, hogy lássák az erdőtől a fát is.

A különböző feladatok sikeres ellátásához (tapintatos felvilágosítás, vezetés, meg
felelő, pontos válaszok) a legkülönbözőbb készségekre van szükség, de ezek a készségek 
kölcsönös kapcsolatban állnak egymással, s bármely szituációban többet is lehet működ
tetni.

A szerző által felsorolt készségek közül most csak néhányat emelünk ki melyek 
gyakorlása hazai viszonyok között is hasznos lehet.

-  A parafrazálás, a téma újrafogalmazásának, körülírásának kifejtésének készsége, 
melynek fontos szerepe lehet a tévedések elkerülésében, a pontos továbbításban.

-  A mások megértésének, érzelmeinek elfogadási készsége. Gondoljunk csak az 
agresszívan fellépő olvasóra. Milyen magától értetődő módon vált ki ingerült hangja ha
sonló támadókedvet, viszontagressziót. Míg ha megértéssel, elfogadással találja szembe 
magát ugyanez a harckészség, akkor semlegesítődik, megszelídül. Tehát az automatikus 
ping-pong helyett valami egészen más alakul ki, ahol már nem az indulatoké a vezető 
szerep, marad idő és energia a probléma megoldására, „az akadály megkerülésére” , az 
ismételt kölcsönös frusztráció helyett a konstruktív párbeszédre.

♦BERNE, Eric: Emberi játszmák. Bp. 1984. Gondolat.
„A játszma kiegészítő, rejtett tranzakciók folyamatos sorozata amely . . . meghatározott kimenetel 
felé halad.”
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— A viselkedés leírásának készsége — a kifejezni tudás pontossága sem elhanyagol
ható, jó szolgálatot tehet a negatív általánosítások megelőzésében.

-  A kiegyezni tudás, a kompromisszumkészség meglétének jelentőségét felesleges 
talán indokolnunk.

— A konfrontálási készség bizonytalan, többértelmű helyzetek tisztázásakor válik 
rendkívül fontossá.

-  A metakommunikációs jelek, s egyáltalán a visszajelzések kezelni tudásának 
készsége minden személyközi kapcsolatban döntő jelentőségű. (Munoz például kimutatta, 
hogy a nonverbális kommunikáció hatékony kapcsolatot teremt a könyvtárhasználó és a 
könyvtáros között.) Ugyanakkor szinte közismert, hogy az érintkezések ezen fajtájával a 
nők gyakrabban és sikeresebben élnek, mint a férfiak. (Sűrűbben keresnek szemkontak
tust, s többet mosolyognak.)

A zárófejezetben az úgynevezett zavart viselkedésű (hangoskodó, gyújtogató gyere
kek, részeg, kábítószeres fiatalok, magányos, társat kereső hölgyek, exhibicionista férfiak 
stb.) használókkal kapcsolatos magatartásmódokra tér ki a szerző, hangsúlyozva, hogy 
számuk érezhetően az USA-ban is szaporodik (nálunk is!), s alapelvként az egészségesek
nek kijáró bánásmód alkalmazását javasolja.

Természetesen a könyvtárosoktól senki sem vár el szakszerű egészségügyi szolgála
tot, de ugyanakkor világosan látnunk kell: a könyvtár — az USA-ban és Magyarországon 
egyaránt -  egy a társadalom szolgáltató, szociális, védő, támogató intézményei közül, 
melynek légköre jelentős hatású lehet az egész társadalom mentális egészségének meg
tartására, vagy további rontására.

A rendkívül olvasmányos, sok életközeli párbeszédet tartalmazó, a lélektani tájé
kozottság emelését kiválóan szolgáló mű magyarított változata hasznos lehetne a könyv
tárosképzés — és továbbképzés fórumain, ösztönző hatású lenne a tájékoztató-, s a public 
relations munka területén, általában az olvasók rugalmasabb előzékenyebb, szakszerűbb 
kiszolgálásához is ötleteket adhatna.

NAGY Attila
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amely vállalatok, intézmények, kutatóintézetek könyv, folyóirat- 
cikk és szabadalmi dokumentumait képes rendszerezni és vala
mennyi tárolt adat alapján gyorsan visszakeresni. A rendszer a 
nemzetközi on-line adatbázisokéhoz hasonló lekérdezési lehető
ségeket biztosít az Önök professzionális személyi számítógépén 
(IBM PC/XT, Proper 16, Proper 8, VT16, M08X vagy bármely 
MS-DOS és CP/M operációs rendszerű gép).

A tárolt adatok megfelelnek a legismertebb nemzetközi adatbázisok 
(CA Search, Derwent, BIOSIS, MEDLINE) konvencióinak, így a 
LIBASE különösen alkalmas az on-line lekérdezés eredményeinek 
utólagos tárolására és visszakeresésére.

10 Mbyte-os Winchester diszken mintegy 10.000 dokumentum 
adatai tárolhatók. A rendszer különleges szolgáltatásai:

— logikai operátorok (AND, OR, NOT) alkalmazhatók,
— csonkolás balról, jobbról, lebegő keresés,
— bepillantás a hasonló kulcsszavak közé (expand),
— nyomtatás igény szerinti formátumban.

A könyvnyilvántartást kölcsönzési rendszer egészíti ki. Igény szerint 
vállaljuk a rendszer átdolgozását és bővítését is.
Kérésre információs anyagot, árajánlatot küldünk, és szívesen tar
tunk bemutatót is.

SzKT Számítógépes Kémiai Informatikai Társaság
1136 Budapest, Fürst S. u. 5.
Tel.: 128-128
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