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Az eddigi erőfeszítések kimenete 

1985 2005 vált. 

- könyvtárhasználók* 17.7% 11.5% -35% 

- segítségkérés kvtárostól* 57.0% 17.0% -70% 

* Tárki-OSZK    ** Szonda-Ipsos (nem azonos kérdésekre!) 

- könyvtárosi imázs** 1996 2002 2006 

47% 53% 46% 

Következmény: 

- a költségvetés reálértékben csökkent 

- létszámleépítések, összevonások folyamatban  

a KSH szerint 22% 
(de: a beiratkozásokat 

számolja) 

Sto gyelaty? 

 Tovább a „lenini” úton? 

 Tartsuk az irányt, csak EU-s támogatásokkal? 

 Nem szeretünk változni, mert az nagyobb 

energiát kíván, mint a nemváltozás 

 OK, de kitartóan haladunk a lejtőn lefelé… 

 Az lehet túlélő, aki gyorsabban „felejti el” a 

jelen helyzethez vezető kulturális reflexeit. 

 No, ki szeretne túlélni? ;-)   

Változás esetén… 

 Vért és verítéket ígérhetek – pontosabban: a 

változás izgalmát, kihívásait, erőfeszítéseit, 

kezdeti bizonytalanságait 

 Vagy: hívjanak meg minisztériumi előadót…  

 Jellemző zsákutca: egyszerre húzás és taszítás  

(a jelentős ráfordítás ellenére helybenjárás és 

frusztráció) 

Kollektivizmus-kultúrák 

 Intézményi ~: a szervezetek és a társadalom 

intézményi normái és gyakorlata mennyire 

bátorítják és jutalmazzák az erőforrások elosztását 

és a kollektív cselekvést.  

 Csoport~: az egyének szervezetükben vagy 

családjukban mennyire juttatják kifejezésre 

büszkeségüket, lojalitásukat, és összetartozás-

értésüket.  

Kapcsolatok eloszlása 

kapcsolatok 

erőssége 

kapcsolatok száma  

kapcsolatok 

erőssége 
„híd jellegű”, nagyobb távot átívelő 

kapcsolatok: változatosabb, 
ingerdúsabb gondolatok  a saját 

elképzelések rendszeres átvizsgálása, 
technológiatranszfer stb. 

tág közösségi, „intézményi” jelleg 

(kis)csoport-jelleg 
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Versenyképesség általában 

 Bizonytalanságkerülés – magas  

 Hatalmi távolság – kicsi  

 Intézményi kollektivizmus – magas 

 Csoportkollektivizmus – alacsony  

 Jövőorientáció – magas  

 Teljesítményorientáció – magas  

 Nincs hatással: nemi egyenlőség, asszertivitás, 

humánorientáció 

Szervezeti kultúra és versenyképesség 

Szervezetikultúra-változók Piacorientált Közszolg.  Tradicion. 

rámenősség / asszertivitás 3,73 4,27 3,82 

bizonytalanságkerülés 3,96 3,92 3,60! 

hatalmi távolság 3,39 3,96 4,56! 

humánorientáció 4,60 4,40 3,80 

intézményi kollektivizmus 4,56 4,11 3,75 

jövőorientáció 4,95 4,32 4,01! 

csoportkollektivizmus 4,89! 4,52 3,85 

nemi egyenlőség 3,32 4,20 2,82 

teljesítményorientáció 4,95 4,13 3,70! 

GLOBE-módszertan (Karácsonyi, 2007) 

Jellemző szövegek, gondolatok… 

Csoportkollektivizmus 

 Mi ezt úgy csináljuk, hogy… 

 Ezt nálunk azért nem lehet megcsinálni, … 

 Annyi pénzből, amennyi nekik van… 

Intézményi kollektivizmus 

 Érdekes, amit mondasz; ki tudnád fejteni? 

 És ez hogyan működhetne nálunk? 

 Az „Év tolvaja” díj alapítása 

Versenyképesség (másik módszertan) 

 Szerzett státusz vs. öröklött státusz 

 Alacsony vs. magas érzelmi orientáció 

 Alacsony vs. magas jövőorientáció 

 

 

Trompenaars—Hampden-Turner módszertan (Kovács, 2006) 

Közgazdaság, pszichológia 

 Méretgazdaságosság 

 Bizalom: a másik nem kapásból akar átverni 

(akkor sikerül, ha előbb ezt magamról tudom!) 

 Együttműködés: elfogadom, hogy egymásra 

vagyunk utalva, egységben az erő 

 Szolgáltatói attitűd – büszkeség helyett  

„hiába fürösztöd önmagadban, csak másban 

moshatod meg arcodat” 

 Búzamag-effektus (ha nem rohad el…) 
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Tehát akkor  

 A kis szervezetek rugalmasságának és a nagy 

szervezetek robusztusságának ötvözése 

 Közös és bevont munkaerő (pl. több fizikai 

munkahely, diák-segítők) 

 Közös használók (egy „kártya” több helyre) 

 Közös állomány és információforrások 

(mobil állomány, közös adatbázisok…) 

 

Célok és eszközök 

Cél: beépülés az ügyfél értékláncába; a saját 

kompetencia hitelesítése: képesek vagyunk a 

használó céljainak, szempontjainak megfelelő 

tartalmú és formájú szolgáltatást kínálni  

(kit érdekel a könyvtári szolgáltatás?!).  

Eszközei:  

 Nélkülözhetetlenné válás (meggyőzés helyett!) 

 A szolgáltatói attitűd begyakorlása 

 Módszeres „kimászkálás” a könyvtárból 

Vonzó példák 

 „Norvég Könyvtár”; fiókkönytárak Tromsø-

Alsóban és a Bislet-Főiskolán stb.  

 Lebegő állomány; Library Thing 

 Minimum 6-8 fős norvég könyvtárak (szervezeti 

összevonás) 

 Finn, dán és holland regionális 

ellátórendszerek 

Hazai gyakorlat: inkább elnyújtott agónia, majd a 

trend követése 10-30 év késéssel 

Gátak a tudásmegosztásban 

Gátak a 

tudás-
megosz-

tásban 

Elektronikus környezet 
Az egyén  Fizikai környezet 

Személyes konfliktusok 

Szervezeten kívüli Szervezeti kultúra 
A vezető 

Hatalomkultúra; nincs 

nyilatkozási jog 
Hiányzó ismeretek 

Szakismeret 

hiánya 

Nincs idő rá 

Nincs közös 

fórum 

Kiderülhet a tudáshiány 

Magamutogatásnak véli 

Nem hinné, h. tudása egyedi Önbizalomhiány 

Nem tartja fontosnak 

Széttagolt telephely 

Berendezéshiány 

Öröklött státusz 

Hatalomféltés 

Pedagógiai érzék hiánya 

Csekély intézményi 

kollektivizmus 

Generációs ellentét 

Nem szokás a megosztás 
Hagyománytisztelet 

Nem szokás 

„kritizálni” 

Nem ereszkedik le 

Nem érdekes a 

meglévő ismeret 

Letiltott fórumok 

Érdektelenség 

Jobb nem feltűnősködni leépítéskor 

Szervezetközi verseny, 

nincs technológiatranszfer 

A közlés nem a 

befogadó 
szintjén 

Tart a számonkérhetőségtől 

Nemszeretem kritikának vennék 

Pr-eszközök 

 Megjelenés az ügyfelek számára fontos 

fórumokon 

 Célcsoport számára megfelelő „csatornák” 

használata és beépülés másokéba (intranet-oldal, 

blog, hírlevél ügyfelek célcsoportjai számára)  

 Hitelt ébresztő megjelenés (berendezés, 

vizuális arculat, portál, öltözködés stb.)  

 Proaktivitás: mit fognak kérni ezután? 

Pr 2.0 – az információforrások felé 

 Új „dokumentumtípus”: telefonkönyv—

tudástérkép; elektronikus, telefonos eléréssel 

 A könyvtár (virtuális) határainak módszeres 

feszegetése; osztályterem, okmányiroda stb. 

 Arculatváltás: megbirkózás a „könyvtár” 

kifejezéssel 
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Néhány vonatkozó anyag a KIT-ből 

 Felsőoktatási és közkönyvtár egyben – inspiráló erő forrása 

http://www.kithirlevel.hu/index.php?oldal=cikk&c=7229    

 Hol vannak a világ legjobb közkönyvtárai? – Íme, a sor, akikre 

figyeljünk  http://www.kithirlevel.hu/index.php?oldal=cikk&c=5356   

 Norvég könyvtári stratégia – minimum 6-8 fős könyvtárak  

http://www.kithirlevel.hu/index.php?oldal=cikk&c=7580   

 Magyar és finn közkönyvtárak – 5-10-szeres hatékonyság odaát  

 http://www.kithirlevel.hu/index.php?oldal=cikk&c=7373   

 IT-stratégia 2007-15: Minden könyvtártípus egyetlen nemzeti adatbázis 

keretében  http://www.kithirlevel.hu/index.php?oldal=cikk&c=8273   

 Haszon, nyereség és hozam a könyvtárban 

http://www.gmconsulting.hu/inf/cikkek/281/index.php  

 

 

 

Kérdés,  

megjegyzés, 

névjegy ;-) 

www.gmconsulting.hu  

www.kithirlevel.hu 

mikulasg@gmconsulting.hu 
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