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A kommunikáció javítása a könyvtárban

A mindenekelőtt könyvtárvezetőknek szóló mű a kom
munikáció szervezeti formáit (a kommunikáció csator
náit, szintjeit, az üzenetek továbbításának folyamatát) 
tekinti át. Három fő részre tagalódik: az első rész a 
fogalmakat tisztázza, a második az interperszonális és 
csoportkommunikációhoz szükséges készségeket, fejlesz
tésük módjait taglalja, végül a harmadik részben a könyv
tárosokra a jövő posztindusztriális, információközpontú 
társadalmában váró szerepről esik szó.

A szerzők a szervezeti kommunikációban az emberek tevékenységét emelik ki. A 
kommunikációs rendszer függ az intézmény feladatkörétől, funkcióitól, s az időben változó 
körülményektől, ezért a rugalmasság és alkalmazkodóképesség kulcstényezője egy haté
kony rendszer kifejlesztésének. A szervezeti kommunikációnak tudatosnak, tervszerűnek 
kell lennie. Az információ nem csordogálhat magától, felülről lefelé, a legkisebb ellen
állás irányában, hanem oda kell irányítani, ahol szükség van rá, azokat a helyeket pedig 
lehetőség szerint el kell kerülnie, ahol úgysem tudnák hasznosítani. Nem elég például egy 
sokszorosított levelet szétküldeni, arról is meg kell győződni, hogy a címzettek elolvasták, 
megértették, és annak megfelelően cselekedtek (s ha a vezető hibát követett el, haladék
talanul korrigálni kell, tisztázni kell az esetleges félreértést). A kommunikáció szervezése 
a vezető másra át nem ruházható feladata.

A könyv az alapvető kommunikációelmélet olyan fő vonatkozásait tárgyalja, ame
lyek alkalmazhatók a könyvtárak vüágában, s ehhez egy sor könyvtári helyzetet vizsgál 
meg. A kommunikáció lineáris modelljével szemben (amelynek fő elemei a forrás, a köz
lemény, a csatorna és a címzett) a kibernetikai modellben az ellenőrzésnek, a visszacsa
tolásnak és az interakciónak van fontos szerepe. Az általános rendszerelmélet a kommu
nikáció dinamikus természetét hangsúlyozza. Az információelmélet felvetette a közlemény 
megjósolhatóságának (megfordítva: az eredetiségének), illetve mérhető tartalmának kér
dését. A szervezeti kommunikáció folyamatában a szervezeteket felépítő emberekre kell 
helyezni a hangsúlyt.

A szervezeten belül különféle kommunikációs hálók alakulnak ki, egy nagyobb 
intézményben ezek együttesen alkotják a szervezet kommunikációs rendszerét. Az egyes
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személyek hálózati csomópontokként viselkednek, s minél befolyásosabb valaki, annál 
aktívabb a hálózaton belüli szerepe. A könyv diagramon ábrázolja a kommunikációs 
viszonyok főbb típusait (kör, lánc, kerék, Y-modell, nyitott csatornák — mindegyiket a 
könyvtári részlegek példáján). Ezek egyik szervezetben sem jelentkeznek tisztán, a nagyobb 
kommunikációs részvételt biztosító típusokat az összetettebb célok esetében, a korláto- 
zóbb (merev, centrális) típusokat pedig a rutinfeladatoknál célszerű előnyben részesíteni. 
A könnyen ellenőrizhető formális kapcsolatok (főnök — beosztott, hivatalos bizottságok 
stb.) mellett a különböző ismérvek (közös problémák, szabadidő-tevékenységek stb.) 
alapján, spontán módon szerveződő informális kommunikációt is figyelembe kell venni. 
Az alulról felfelé történő információáramlást nem szabad elhanyagolni, bürokratikusán 
akadályozni. Sajátos kapcsoló szerepet töltenek be a több csoportban is részt vevő szemé
lyek („linking-pins”). A szerzők foglalkoznak a szervezeti séma és a kommunikáció köl
csönhatásával, az információk terjedésének gátjaival (merev eljárási szabályok, „kommu
nikációs túlterhelés”, személyi eltérések, a kommunikációs képességek hiánya, ködö
sítés stb.).

A belső kommunikáció középpontjában az kell álljon, hogy mit akarnak tudni a 
könyvtár dolgozói, illetőleg miről kell tudniuk (pl. a könyvtár felépítéséről, működéséről, 
a helyi könyvtárpolitikáról, saját helyükről a könyvtári üzem egészében). A vezetés ki
felé irányuló kommunikációjának a dolgozóktól beáramló adatokra kell épülnie. Az 
ellenőrzött és gazdaságos kommunikációnak a szelektív információteijesztés (SDI) lehet a 
példája. A belső kommunikáció ki kell teijedjen a könyvtári bizottságok tagjaira, sőt a 
könyvtárhasználókra is. A belső kommunikáció néhány célkitűzése: informálni, informá
ciókat gyűjteni, ösztönözni, rábeszélni, instruálni, értékelni és bírálni, fegyelmezni, 
nevelni, támogatást nyújtani és szervezni. Az informálásnak elengedhetetlen feltétele a 
visszacsatolás; az információgyűjtés módszereit (elbeszélgetés, ankét, közvélemény
kutatás stb.) óvatosan kell használni, tudatában kell lenni az adott módszer buktatóinak 
(pl. a kérdező elvárásaihoz igazodó válaszok adása az interjú során). Az új elgondolásokat 
nem elég megismertetni, azokat el is kell „adni” , eközben alkalmazni lehet a kereskede
lemben már bevált fogásokat. Az instruálásnál és képzésnél is elengedhetetlen a kétirányú 
kommunikáció, csakúgy mint a káderkérdések, s a dolgozóval való egyéni foglalkozás 
más területein. Fontos kérdés a kommunikáció közegének kiválasztása (hírlevél, hirdető- 
tábla, körtelefon stb.) — a lehetőségeket hat oldalon, táblázatos formában részletezi a 
könyv, feltüntetve az egyes típusok előnyeit és hátrányait, hangsúlyozva, hogy a kommu
nikációs forma maga is hordoz üzenetet (ha nem is mindig azt, amit a közlő elképzelt).

A könyvtár külső kommunikációjának egy sor címzettje lehet: tényleges és poten
ciális könyvtárhasználók, egyetemi, iskolai közösségek, vállalatok, más könyvtárak és 
könyvtári hálózatok, adományozók, jótékonysági egyesületek, társadalmi-gazdasági 
testületek, hatóságok, szakmai egyesületek, tanácsadó szakemberek, könyvtárellátó cégek 
stb. A hatékony külső kommunikációnak hatékony belső kommunikáció az előfeltétele. 
Ugyanakkor itt nagyobb a kockázat, hiszen a kapcsolattartás nem folyamatos, az üzenet 
dekódolásában adódó félreértéseket nehezebb tisztázni. A külső kommunikációnak is 
megvannak a maga céljai: párbeszédet folytatni a könyvtár dolgozói és a külső csoportok 
között, „láthatónak” lenni a lakosság előtt, pozitívan alakítani a könyvtárról alkotott
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képet, olvasókat toborozni, hatást gyakorolni az emberekre, kapcsolatokat szervezni és 
fenntartani, és nem utolsó sorban fenntartani és bővíteni a könyvtár pénzügyi támoga
tását. A szerzők ennek a résznek a végén is táblázatban foglalják össze a alkalmazható 
eszközök (hirdetések, sajtóközlemények, plakátok és hirdetőtáblák, kiadványok, sokszo
rosított levelek, összejövetelek, személyre szóló levelek, bemutatók, rendezvények, tele
fonos propaganda és telefonos közvéleménykutatás stb.) előnyeit és hátrányait.

Egy fejezet a könyvtárvezető nézőpontjából tekinti át a szervezeti kommunikáció 
fontosabb problémáit. A hatékony kommunikációs rendszer értékelésének szempontjai 
lehetnek például: a kommunikáció tartalma, a tájékoz tátották köre, a tájékoztatók sze
mélyének helyes megválasztása, a kommunikáció megfelelő időzítése. A hatékonyságot 
időnként ellenőrizni kell (az információk nyomonkövetése, kérdőíves felmérés, külső 
szakértők bevonása, „ötletrohamok” rendezése az észrevételek összegyűjtésére stb.). 
A könyvtárban is ajánlatos alkalmazni az üzleti élet számára kifejlesztett vezetési infor
mációs rendszert (Management Information System; MIS), illetve a számítógépesített 
könyvtárakban az abból továbbfejlesztett „döntéseket támogató rendszert” (Decision 
Support System; DSS), amely aktív, az adminisztratív tevékenységekre koncentrálás he
lyett átfogó, nem a múltbeli történésekkel, hanem a jelennel és a jövővel foglalkozik, s a 
puszta folyamatosság helyett a rugalmas alkalmazkodást állítja a középpontba. A szerve
zeti kommunikáció tipikus akadályozó tényezői lehetnek: a konstruktív légkör hiánya, 
a közlés motiválatlansága, a visszacsatolás elmaradása, illetve nem kellő ösztönzése — még 
a „folyosói pletykákra” is érdemes odafigyelni, mert valóságos problémákra hívhatják 
fel a figyelmet.

A különféle vezetési iskolák és stílusok áttekintése után a könyv a középvezetők 
problémáit, a kockázatvállalás kérdését, a tervezési folyamat buktatóit (a dolgozók érdek
telensége, rugalmatlan tervezés, sokat markolás, hatásköri összeütközések stb.), a munka
feladatok és felelősség továbbadását („lebontását”, ületőleg decentralizálását) tárgyalja, 
sajnálkozik a hagyományos amerikai munkamorál hanyatlásán (az intellektuális tévé
műsorok és az új oktatási módszerek elkényeztették a gyerekeket, akik azután nem 
szívesen vállalják a könyvtárban a monoton munkát). Összefoglalja ezeknek a változó 
elvárásoknak a hatását a könyvtárigazgatóra: megújult és rugalmas vezetési stílusra van 
szükség, nagyobb figyelmet kell szentelni a munkakollektívák, teamek kialakítására, 
lehetőséget kell teremteni a rugalmas munkaidőre, gyakrabban kell a jutalomszabadság 
lehetőségével élni stb. A szervezeti problémák közül hármat emelnek ki a szerzők: a 
munkahelyi légkört, az ellenőrzést, valamint a szervezeti kultúrát, azaz a helyi hagyomá
nyokat, láthatatlan falakat, Íratlan szabályokat (elgondolkodtató egy nagyvállalat példája, 
ahol a nyílt légkörhöz, közös kávézásokhoz szokott dolgozók munkatermelékenysége 
hirtelen lecsökkent, amikor beköltöztek az új irodaház merev válaszfalakkal elhatárolt 
helyiségeibe).

A könyv második részében a hangsúly az interperszonális kommunikációra helye
ződik át: az emberek közötti kapcsolatok összefüggése a kommunikáció mennyiségével 
és minőségével, a másik ember problémájára való konstruktív, a bizalmat fokozó reagálás 
fontossága, a metakommunikációs eszközök jelentősége, a beszélgetés közben szerzett 
információk beépítése a kommunikációba. A szerzők tárgyalják az állásra pályázókkal és
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a referenszkérdést feltevő olvasókkal folytatott irányított és a nem irányított beszélgetés 
problémáját (inteijúrészletekkel illusztrálva), ezek előnyeit és hátrányait ismét táblázatos 
formában foglalják össze. Figyelemre méltó még a konfliktusok szerepével és helyes keze
lésével foglalkozó rész (sok példával), érdekesek a szervezeten belüli befolyásról, a hata
lomról, az érdekegyeztetésről kifejtett gondolatok.

Egy fejezet a gondolkodással, a jelenségek észlelésével, a lényeg feltárásával, a kreatív 
gondolkodással foglalkozik. Megemlíti a két agyfélteke szakosodását: a baloldali a racioná
lis tevékenységeket szervezi (erre van szükség például a katalogizálási szabályok alkalma
zásánál), a jobboldali pedig az intuitív tevékenységet (a könyvtári kiállítások anyagának 
válogatásában inkább erre építünk). Külön tárgyalják a szerzők az egyes kommunikációs 
készségeket: beszédkészség (előadások, könyvismertető séták stb.), íráskészség (beszámo
lók, körlevelek írása, a szerkesztés művészete), a másik emberre való figyelés készsége 
(a lényeg kiemelése, visszakérdezés, speciális figyelemfejlesztő gyakorlatok), olvasás (ki
térve a felolvasásra, a mesedélutánokra is). Leíqák azt a folyamatot, ahogy az íróaszta
lunkon felgyülemlett leveleket, újságokat, jelentéseket átfutjuk, eldöntve, mit érdemes 
azonnal végigolvasni, mit alaposan áttanulmányozni később, s mit lehet rögtön kidobni. 
A nemverbális kommunikációról szólva olyan kérdéseket is tárgyal a könyv, mint hogy 
milyen „üzenetet” közvetít az olvasónak a barátságtalan könyvtárépület, a nehezen nyíló 
ajtók, a semmitmondó tájékoztató feliratok, a kölcsönzőpult előtt kialakuló sorbanállás. 
Fontos a színek helyes megválasztása is (ki gondolná, hogy a narancssárga falaktól az 
olvasók megéheznek?). A szerzők bemutatják a befolyásolás egyik új, komplex meg
közelítését (Neuro-Linguistic Programming; NLP).

Egy fejezet a kiscsoportok keretében zajló kommunikációt (értekezletek, könyv
tári klubok stb.) írják le: hogyan fejlődik ki az emberek csoportba verődéséből a közösség, 
milyen funkciói és jellegzetességei vannak a csoportnak (közös célok, „mi-tudat” , hagyo
mányteremtés, munkamegosztás, a csoport nagysága és tagoltsága közötti egyenes össze
függés stb.). Tárgyalják a csoport vezetőjével szemben támasztható követelményeket, 
a visszacsatolás kérdését, a problémák megoldásának folyamatát (a formális szavazással 
szemben előnyösebbnek tartják — ha lehetőség van rá -  a konszenzus lassú, nyomástól 
mentes kialakítását), összefoglalják a sikertelen viták, álviták okait, az értekezletekre való 
helyes felkészülés lépéseit, a jó csoportközösség jellemzőit.

A könyv harmadik része a változások, átszervezések és a kommunikáció össze
függéseit elemzi. Az átszervezésre fel kell készülni (egyebek közt behatóan elemezve az 
intézmény jelenlegi struktúráját, feladatkörét). A tájékoztatás és a kommunikáció kulcs
szerepet játszik ebben a folyamatban. A könyvtárak előtt álló változások fő trendjeit 
összefoglalva rámutatnak, hogy az információ korába való belépés megnöveli a könyvtá
rak jelentőségét, de ehhez a könyvtárnak is változnia kell: segítenie kell az „információs 
környezetszennyeződés” leküzdésében, a dokumentumok rendelkezésre bocsátásán kívül 
az értékelésben, minősítésben is előre kell lépnie, az összefoglaló jellegű és index-szolgál
tatásoknak lépést kell tartaniuk a technikai fejlődéssel. A nagyobb dinamizmussal vele
járó fluktuáció gondokat okozhat a káderfejlesztésben. A technikai eszközök nagymér
tékben átformálják a könyvtár kommunikációs csatornáit (elektronikus posta, tele
konferenciák, kábeltévés, videomagnós könyvtárismertetések, reklámtevékenység), miköz
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ben a számítógépesítés felszínre hoz sok addig rejtett munkakapcsolatot, összefüggést 
az egyes részlegek között. Végezetül a szerzők „kommunikációs stratégiát” ajánlanak a 
változásokat elszenvedő könyvtáraknak (a változásokat tervezni kell; a dolgozókat infor
málni, érdekeltté tenni; az átszervezéssel szemben esetleg tapasztalható ellenállást fel kell 
oldani — eközben még a számítógépes játékprogramok kedvcsináló hatásáról sem szabad 
megfeledkezni; az új rendszerre való áttérés megkezdése után a könyvtárhasználók tájé
koztatása is mind fontosabbá válik; a változásokat el nem fogadó dolgozók kilépésével 
keletkező kommunikációs űrt sürgősen ki kell tölteni stb.). Az átszervezési folyamat az 
új viszonyok konszolidálásával, intézményesítésével fejeződik be, ez az új kommuniká
ciós csatornák „bejáratását” is jelenti; új szervezeti és működési szabályzat készül, az új 
munkakörbe kerülő dolgozókat átképzik. Még az átszervezés befejezése előtt ajánlatos 
nekikezdeni a kommunikációs csatornák hatékonyságvizsgálatának.

A mű fő erénye a szervezeti kommunikáció általános ismeretanyagának összefog
lalása. Mint az ismertetésből is látható, a könyvtári életből vett nagyszámú példa inkább 
csak illusztráció. A szerzők láthatóan nem elsősorban a könyvtári munka mindennapos 
problémáira keresnek választ, hanem — betekintést nyújtva a kommunikáció, a vezetés- 
és szervezéselmélet kérdéskörébe — elméleti kereteket kívántak nyújtani a könyvtárak 
vezetői munkakörben foglalkoztatott dolgozói számára. így a magyar olvasó is elsősorban 
tankönyvként, bevezetésként, tájékozódásként hasznosíthatja. Ez utóbbi téren növeli 
értékét a mintegy 120 tételes bibliográfia (a konkrét hivatkozások a fejezetek végén 
találhatók). Tárgymutató egészíti ki.

MÁNDY Gábor

ÚJ SZERKEZETŰ MÁSOLÓGÉPET használnak a British Library Dokumentumellátó 
Központjában a vaskosabb — és a merev kötésű — könyvekből való másoláshoz. Egyszerű 
az újítás: a tárgylemez a készülék széléig ér, a könyvet tehát nem kell 180°-ban kiterítve 
hasrafektetni, hanem csak az egyik (a másolandó oldalt tartalmazó) felét fektetik az üveg
lapra, a másik fele oldalt lelóg (s a gerince sem kerül a készülék borítólapja alá). így nem 
kell 9Ö°-nál sokkal tágabbra nyitni, tehát nem rongálódik a kötése, a másolat pedig a 
szedéstükör szélén sem torzul el. (BL. Document Supply News, 1988. dec.)


