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A szervezet tagjai által osztott
- alapvető előfeltevések,
- hiedelmek és
- értékek rendszere;
segít az ön- és környezetmeghatározásban.
Rituálékban, szimbólumokban és
tárgyakban jelenik meg.



Méliusz-Napok, Debrecen, 2005. október 26.

Szervezetikultúra-felmérések
Pl.:
 „Versengő értékek keretrendszere”
orientációk: klán, adhokrácia, piaci és
hierachikus
 Harrison (4 kulturális orientáció: hatalom,
szerep, feladat és személy)
 Geert Hofstede (5 kulturális dimenzió, 71 ország
masszív felmérése)
 GLOBE-projekt: 9 változó
 Stb.

A könyvtár kedvenc kultúrája…




A könyvtár az alternatív ismeretszerzést,
az ismeretek szabad kombinálását (is)
segíti (vö.: tudásmenedzsment!)
Tehát a nagy hatalmi távolság és erős
bizonytalanságkerülés esetén kevésbé kell
az embereknek a könyvár!
(vö.: kinyilatkoztatás, egykönyvűség,
bevésés, „kívülről” tanulás)

Könyvtárosok kultúrája
hatalmi távolság

Dánia*
kicsi

Magyarország**
nagy

individualizmus

nagy

kicsi

bizonytalanság-kerülés

kicsi

nagy

femininitás
hosszú távra figyelés

nagy
n.a.

nagy(!)
nagy

Hofstede – kulturális dimenziók indexei
* N.O. Pors felmérése
** Becslés; nem készült tényleges kulturális felmérés könyvtárakban

Harrison-féle kultúra-típusok 1.
hierarchia, külső kontroll,
 Hatalom: tekintélyelv, személyes hatalom,
függőségek, a beosztottak helyett
cselekvés és gondolkodás, válasz az
exkluzív igényekre (pl. szabóság)
 Szerep: bürokrácia, szabályok, őszinteség,
igazság, válasz a tipikus igényekre (pl.
könyvelés, kölcsönzés)
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Hatalom kultúra; inkább

Harrison-féle kultúra-típusok 2.
rugalmasság, elhalványuló határok, belső
irányítás
 Személy: kölcsönös bizalom, barátság,
érték: részvétel és empátia, válasz az
egyedi igényekre (pl. független
információs tanácsadás)
 Feladat: célkitűzések, munka,
professzionalizmus (pl. kutatás)

Jelenlegi tünetekkvázi
1.szakértői, mint
szolgáltatói státus






Alacsony piac- és stratégiai orientáció:
kevéssé érvényesítjük használóink
érdekeit(!) (pedig: hiába fürösztöd
önmagadban…; a hegy nem megy…)
Viszonylag kis kontroll alatt vagyunk!
(hozzá nem értő és gyakran félrevezetett
Erős
fenntartók és használók) bizonytalanságkerülés
Követő gyakorlat proaktivitás helyett –
növekvő lemaradás a versenytársak mögött

Jelenlegi tünetek 2.




Erős
hatalomkultúra

Könyvtárosok egymás közt:
Alacsony
individualitás
- feudális jellegű viszonyok,
- fejletlen együttműködés,
- gyakran gyenge (tovább)képzések,
- ismeretátadás: nincs késztetés és inkább
veszélyforrás (pl.: kevés Katalisthozzászóló)
Erős szociális tevékenység

Bizonytalanságkerülés és nagy
hatalomi távolság

Magas
kollektivizmus érték
és femininitás

Kívánatos eltolódások
hatalmi távolság

nagy

csökkentsük

individualizmus

kicsi

növeljük

bizonytananságkerülés

nagy

csökkentsük

femininitás

nagy

jó, de legyen férfias is

nagy

rövid távra is
érdemes figyelni

hosszú távra
figyelés

Nyerő attitűd








Szolgáltató (az ügyfél érdeke a mérvadó) – a
meggyőzés helyett(!) – hajtsunk hosszú távú
hasznot használóinknak
Utána(!): öntudat (valós szolgáltatói önérték
megértése, segítő-potenciál azonosítása és
eredményes gyakorlása)
Kommunikáció a célcsoportoknak leginkább
megfelelő csatornákon
Gondolkodás a jövő kihívásain (és
felkészülés)

Az arány és a cél a kérdés…
Pl. az individualizmus index esetében

"Én" tudatos
Magánvélemény
Munka: önérdekből szerződés
Elismerés: teljesítményfüggő
Tárgyalás: különbségek csökkentése

Szélsőséges
individualizmus

"Mi" tudatos
Kapcsolat fontosabb a feladatnál
Munka: csoport iránti kötelesség
Elismerés: teljesítményfüggetlen
Tárgyalás: kompromisszum keresése

Szélsőséges
kollektivizmus
Javaslatom a hazai
könyvtártak
esetében
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Csökkentendő hatalmi távolság








Nagy hatalmi távolságban a tanár, az
igazgató, a szakértő a guru, pedig hát…
Horizontális kapcsolatok szorgalmazása
Szabad társulások, ismeretátadás(!),
együttműködés (forráscsökkentés)
Napi internethasználat ösztönzése
Ösztönzés problémamegoldásra,
forráshasználatra (nincs egyedüli válasz)
– meggyőzés és propaganda helyett!

Növelendő individualizmus








Ne féljünk a bizonytalanságtól









A bizonytalanságkerülők kiegyeznek a nem
megfelelő környezettel is. Ehelyett:
Mi kezdjük a változtatást (proaktivitás)
Kísérletezzünk a tévedés lehetőségével
számolva (mindig új hibát kövessünk el )
Lássuk meg a szokatlan ötletekben lévő
lehetőségeket
Vegyünk ötleteket a szakmai határokon
túlról

Nőies kultúra jó, de…






Hosszú távú orientáció, de…




Pl.: a diákok most vannak itt, ezért a jelen
szolgáltatás nem hanyagolható el a jövő
vélt érdekében
Nézzünk magunkba: közpénzből vásárolt,
szépen megőrzött, mára poros vinyllemezek, prézensz-állományok stb.

A kollektivizmusban fontosabb a belső
harmónia, mint a fejlesztés: külső igények
követése („inkább ne bántsuk meg!”)
Az individualizmusban fontosabb
professzionalizmus
Az igény szerinti hírszolgálat (pl.) erősen
összefügg a magas individualizmussal
Felkészítés a változó helyzetek kezelésére

Nőies: folyamatorientáció,
férfias: eredményorientáció
Az utóbbit növeljük
(célok tudatosítása, szem előtt tartása)
Fejlesszük a használóink számára a
komfortos szolgáltatói környezetet

Kultúra-változás lépései






Nem is beszélünk róla
Hangoztatás
Hangoztatás helyett csendes beépülés
Lassú folyamat. De azért tehetünk apró
lépéseket a gyorsításért

3

Kérdés, kommentár?

Mikulás Gábor, GM Consulting
www.gmconsulting.hu
mikulasg@gmconsulting.hu
76 497-568, 30 239-2293
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