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gyerkõcöt hány percre számûzték, s fél óra alatt Két reflexió
1: akár ötször-hatszor is felelniük kellett a vissza-
I:i vágyóknak, hogy hány perc van még vissza a egy TQM tanfolyamhoz

1 ' jogos büntibõl.

;1, I Mert igazi büntetés volt az, ha innen leve- A kisalfóldi könyvtárosegyesület 2002 végén,;1 

! gõzni küldtek valakit. Mert nagyon jó volt a :QM ta?f?l~amot sze~ezett: tizen,nyo~c h,azai
1:1: könyvtárban idõzni órákig, Néha pár perccel es szlovaklal magyar konyvtaros reszvetelevel.

::' záróra utáni g is amikor a felnõtt részle g felõl A tanfolyam elõadója dr, Skaliczki Judit és
f.' ,
!:, már Zsuzsa néni porszívójának zaja hallatszott. Zalainé dr, Kovács Eva volt. A képzésrõl mgr.

~
Mert ' , It .tt b t d '1 t ' , t " Serédi Ildikó, a révkomáromi Duna Menti

1" JO vo I szom a e u an SZInes ev en .., " "
nézni a mesefilmeket ert ., It tá .' t '- Konyvtar munkatarsa es dr, Horvath Sandor

I , S m JO vo rsasja e D k " . v , . K..,. 'h' 1' k otj ' a'tszanl' A ,rt ' rt ., It bb k " ornon os, agyon arosl onyvtar Igazgato e-
: .ze IS, me Jo vo e en a onyv- "", .
, ta' rban az ' d k 'k k ., k . t lyettese keszltett vIsszapIllantast, hangulat jelen-

: i er e es mese, Isregenye, Ismere -,
; 11' terjesztõ kiadványok, a színes újságok között test.

i;! '1 turkálni, azokba beleolvasni, majd végül egy- ...",
II két érdekes könyvet kikölcsönözni. "Lesz maga juszt IS az enyem...

i A k.. yvt ' tth It k.. t ' k (Reflexiók egy minõségmenedzsment-on ar o onom vo , a onyv aroso , .,
pedig kedves felnõttek, akik a könyvek birodal- tanfolyam apropOjan)

mában épp úgy jó túravezetõnek számítottak, ..,. ,
mint ahogy - zt b " zk ' ' ll 'th t - b ' 1-Hogy kIcsoda lesz juszt IS a mIenk? A poten-

s e us en a I a om Iza .' 1' 1 , , h ." kmas bara' tk ' t .' llt ' k h lyük' t Cla IS o vaso, termeszetesen, Iszen az o egye-
en IS mega a a ee, ., ' II k ' b ." 1.
.., " ,Iert sza un fIng e nap mint nap, az o e Isme-

Hogy ml~ IS emlItette~ az ~lobb; Azt talal- rése, elégedettsége, belénk vetett bizalma a tét.

~m, mondam, ?o~.y ~lvaso publIkum. Bevallom, S hogy ezt megszerezzük, nem kell feltalálnunk
hibaztam. Talan Inkabb azt kellett volna monda- a spanyolviaszt és rafinált technikákat alkalmaz-

no~: h°f!;'! eg;yebek mellett ~lvas? .közönség. Me~ nunk. Gondoljunk csak az ántivilágbeli sikeres
aki ~d~ j,.ar~ eszre se~ ves~~, :n,~s zeneh~llgato, és népszerû boltosokra, vállalkozókra. Azt tet-

~ozl?,eZ;O~ rn,temet~zo, kut;ato, ~o-j:gyzetel~, tanu- ték, ami a minõségi szolgáltatás lényege: gyor-

~o, kla~II~!atogato, bes,zelgeto: .ve~eredme?yben san és korrektül szolgálták ki klienseiket. Ha a
m~orm~lodo, gondolko~o ,ember;e ~alha~ ha Igy~~- könyvtáros szakma kép.viselõi is tudatosítják,
szik,mm~~l ~ leh~to,segg~l :lm, amIt ez az.ot- hogy munkahelyük egyfajta "intellektuális ve-
veneves mtezrneny kmal szamara. gyesbolthoz" hasonlatos, ha idejében lerángat-

Az a legjobb az egészben, hogy az elmúlt hatóak a köny\ttártudomány emelkedett piedesz-

ötven, nálam pedig huszonöt évben ez az intéz- táljáról, jövõnk tán nem reménytelen. Ugye fe-

mény bizonyította, hogy gazdasági és ktrlturális, lesleges külön hangsúlyozni, hogy az effajta
politikai és társadalmi nyavalyáknak szinte fittyet szemlélet megvalósításának a masszív lexikális

hányva képes fejlõdni, s nem csak a korral igyek- és szakmai tudás kell hogy legyen'az alapja,
szik lépést tartani, hanem e mellett megmarad Ez a fajta könyvtároskép, ~gy tapasztalom,

emberközeli, segítõ, közösségi élményt nyújtani nem feltétlenül népszerû, sok kolléga szemében
képes intézménynek, amiben a látogató otthon akár tekintélyrombolónak is tûnhet. Annál na-
érezheti magát. gyobb örömmel és megelégedéssel konstatáltam,

Bízom benne, hogy amikor képes leszek fel- hogy a gyõri továbbképzés két elõadója némi-
fogni, mennyi is az ötven év, majd elõáll egy képp hasonlóan gondolkodik. Már a témák -

fiatal, és hozzám hasonló õszinteséggel közli az úgymint: könyvtári minõségfejlesztés, minõség-
akkori ünneplõ társasággal itt, hogy neki is fon- biztosítás, teljesítménymérés, szolgáltatásme-
tos a könyvtár. nedzsment... -sejteni engedték, nem jöttünk

E k.. t ' A . k.. t ' nk A b h ' hiába,
z a onyv ar. ml onyv arn. ony a- ,. , ,

d. S 1 ' 1 v , . K.. tá, Ah 1 1 ' b Igen, Itt minden az olvaso körül forgott, erte
I o ymar mre arosl onyv r. o va o an " ,
tth nk gondolkodtunk el kozosen: ml modon tudnank

o onvagyu. , .,. 1 ' 1 ' k ' 1,
hugy javltam a szo ga tataso szmvona an, ogy

Nagy László õ elégedetten távozzék, ugyanakkor elnyerjük a
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fenntartók kegyeit is, s fõként beleegyezésüket dett legyen. De tudjuk egyáltalán, hogy mit akar? I

(meg persze pénzüket) újfajta szolgáltatások be- Azt, hogyelégedett-e? Személyként kezeljük,
vezetéséhez. Ehhez adott szakmai segítséget Judit avagy tárggyá magasztosult (alacsonyodott le),
(dr. Skaliczki) és Éva (Zalainé dr. Kovács), akik csakúgy, mint pl. az egészségügyben a "beteg"-
a maguk laza, közvetlen módján, élvezetesen, nek titulált, arctalan tömeg?
gyakorlatból vett példákkal "megspékelve" ad- A felsõoktatási intézményekben megtanultuk
ták elõ mondandójukat, nem zárkózván el a kri- a szakma részletkérdéseit, megoldjuk részfelada-
tikus hangvételû kérdésektõl sem. Interaktív elõ- tainkat. Akár jól, akár kiválóan. Persze, mindig
adásmódjuk és a gyakorlati feladatok elõtérbe az adott lehetõségek határain belül. De mi lesz
helyezése adta az egész sava-borsát. az egésszel? Mi lesz a szervezettel, mûködik-e

Egy gondom azért még maradt: megtanulha- magától? Persze, hogy mûködik, pláne, ha alkal-
tó-e az olvasó mosolygós, segítõkész, empatikus mas vezetõk irányítják. Miként lehet alkalmas
megközelítése? Vajon mennyit jelent a könY':'tá- vezetõ valaki? Tanulja valahol? Igen. Errõl szól
ros "velehozott" személyisége: a genetikailag be- az élete. Ha a sors úgy akarja, nyitott a szeme a
lékódolt információk, a szocializációja folyamán jó megoldásokra, van fantáziája a fejlesztések-
elsajátított magatartásminták? Meg aztán: ahány 01- hez, realitásérzéke a megvalósításhoz, szerencséje.
vasó, annyiféle elvárás a megfelelõ bánásmódot a megfelelõ körülményekhez, türelme a kudar-
.'Illetõen. Hát, nem semmi! Erzék kell hozzá, meg- cokhoz, bölcsessége a hétköznapi ügyes-bajos
felelõ szenzorok. A többi megtanulható. dolgok megfelelõ kezeléséhez. Szóval, egy egész

Mgr. Serédi Ildikó sor véletlenszerû dolog. Persze van kiválasztó-
dás, szocializáció, vannak minták stb. És így-

Arccal az olvasó felé úgy mûködik a dolog.
Mit tehet ehhez a minõségmenedzsment és a

Könyvtárosnak lenni több mint tény: lelkiálla- hozzá kapcsolódó kiegészítõ ismeretkör? Nos,
pot. Minél hosszabb ideje tart, annál súlyosabb nézetem szerint a kiszámíthatóságot, a stabil

a "mérgezés". Fõ tünete az olvasó iránti elköte- teljesítményt.
lezettség. .Természetesen mondhatnánk: tudjuk, ismer-

Aztán a könyvtáraknak is megvan a maguk jük, hallottunk már róla, de csináljuk is, sõt, mást
sorsa, ahogy dr. Tóth Gyula tanár úr annak ide- csinálun..1(, ösztönösen jobbat/jobban; avagy nem
jén egy tanulmánya címében megállapította. A csináljuk, mert az egész csupán egy új, divatos
két dolog persze összefonódik, pláne, hogya szakmai ideológia. Esetleg ha kell, orwelli
könyvtárak.at könyvtárosok irányítják. A könyvtár "duplagondollal" átvess~ a nyelvezetét, a gya-
és a könyvtáros együtt gondolkodik önmagáról korlat meg marad. A fõnök homloka szép és
és az olvasóról. Szolgáltat számára, hiszen érte fényes, gondolata minõségtõl éles, a beosztott a
van. Ráadásul a könyvtár is csak egy szervezet, pult fölé görnyed, az olvasó meg azt kapja, amit

annak minden nyûgéveI. A könyvtáros is csak húsz éve.
ember, annak bújával-bajával. Az olvasóról már Akárhogy is, bizony nem hátrány, ha gondol-
nem is beszélve. kodik, tervez az ember. Ha a saját teljesítmé-

Miként is neveztem? Olvasónak? Lassan pon- nyérõl és az általa irányított szervezetérõl állan-
tatlan, régies lesz ez az elnevezés. Mert aki csak dó, tényszerû visszajelzéseket kap. Néha egé-
audiovizuális dokumentumokat visz, az legfel- szen egyszerû módszerekkel. Nyilvánvaló, hogy
jebb a címkét olvassa rajta. Vagy a feliratos nem kellett feltalálniuk az elõadóknak/szerzõk-
videofilmen, DVD-n a szöveget. Így inkább nek a spanyolviaszt. Egyféle SWOT -analízis
könyvtárhasználónak célszerû nevezni. De szak- elõzményt már Defoe Robinsonja is ismert, ha
mai beszélgetésekben csak maradunk az "olva- szabad emlékeztetnem a hajótörést követõ szám-

sónál". Haladunk a korral, szívünkhöz mé.gis a vetésére.
betûket böngészõ ember áll igazán közel. Azért A dolog varázsa nem az egyediségében vagy
õ is változik, mi is. Ez tagadhatatlan. az újdonságában van. Valójában nem az egye-

Figyelve az olvasó változására (igények, szo- düli járható utat mutatja meg, hanem eszköztárat
kások, lehetõségek), saját változásunkat is "me- kínál a jobb megismeréshez, a fejlesztéshez, a
nedzselnünk" kell, ha azt akarjuk, hogy elége- problémás esetek megoldásához. Nem kell min-
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