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A tanulmányok szerzõi között találjuk Ba-
logh Lajost, a Savaria Múzeum botanikusát,
Kálmán Alajost, a kémiai tudományok dokto-
rát, Kovács László és Molnár László fõiskolai
tanárt, Balogh Péter építészmérnököt, Kovács
Imre Endre premontrei rendi szerzetest, Hor-
váth Józsefkönyvtárost. A tanulm~yok mind-

egyike életrajzba ágyazott tevékenységrajzot
ad. Felvázolja az illetõ tudós tanár pályáját,
foglalkozik tudományos és társadalmi kapcso-
lataival, sikereivel, esetleges kudarcaival -a
szakirodalomra, gyakran levéltári forrásokra
támaszkodva, de ~ortársak esetén személyes
élményeket is felidézve, pl. Náray-Szabó Ist-
ván esetében.

Megtudjuk, hogy a polgári foglalkozása sze-
rint bíró Gáyer Gyula a botanika mellett fog-
lalkozott néprajzzal -de verseket is írt. A neo-
barokk építész Wal der Gyula országgyûlési
képviselõ is volt. Pákay Arnold a premontrei
gimnázium tanára, majd igazgatója. A nyugat-
magyarországi kertkultúra történetén túl okta-
tástörténettel is foglalkozott, s részt vett a Vasi
Szemle szerkesztésébep.

A kötet szerkesztõje, a tematika kialakítója, a
szerzõkkel való kapcsolattartáson kívül a támo-
gatók felkérõje Köbölkuti Katalin, a Berzsenyi
Dániel Könyvtár tudományos munkatársa.

A tanulmánygyûjtemény értékét nagyban
növeli az általa összeállított bibliográfia, mely
tartalmazza a szombathelyi tudós tanárok önál-
lóan megjelent mûveit, cikkeit, tanulmányai-
kat, könyvismertetéseiket, esetleg kéziratban
lévõ alkotásaikat, s a rájuk vonatkozó váloga-
tott irodalmat: köztük még lexikon-szócikket,
írásaikról szóló kritikákat, de internetcímet is
találunk.

A Berzsenyi Dániel Könyvtár több mint har-
minc kötetes sorozata a Vasi életrajzi bibliog-
ráfiák. Örömmel fedeztük fel, hogy több sze-
mélyiségrõl -Kunc Adolfról 1983-ban, Gáyer
Gyuláról1982-ben -már megjelent önálló bib-
liográfia, ez is segítette a tanulmányok szer-

zõinek munkáját.
A Szombathelyi tudós tanárok mindkét kö-

tetét jó kézbe venni, a szerkesztõ által felkért
Sellyei Tamás Ottó a tartalomhoz illõ, szép,
komoly könyvet tervezett -a tipográfia, sze-
déstükör, az illusztrációk kivitele a nyomda
munkáját is dicséri. "

Két éven belül immár másodszor vehetjük kéz-
be a Veszprémi Egyetemi Kiadó, valamint az
Informatikai és Könyvtári Szövetség gondo-
zásában Skaliczki Judit és Zalainé Kovács Éva
kitûnõ munkáját: a Minõségmenedzsment a
könyvtárban címet viselõ hazai alapvetését en-
nek az egyre fontosabb szakterületnek.

A szerzõk az új kiadást felhasználták a
2001-ben megfogalmazottak bõvítésére, az
elmúlt .idõszak legfontosabb publikációinak
beépítésére, egyes témakörök bõvebb kifejté-
sére. Lehetõség adódott az elsõ kötet szerkesz-
tési, technika hibáinak kijavítására is.

Mindjárt az elsõ fejezet, az Altalános bevezetés
egy összefoglaló táblázattal gyarapodott, amely a
könyvtár útjának kilenc "stációját" mutatja be a

minõség gyakorlatáig. Ugyancsak újdonságnak
számít a Minõség és változás összefiiggéseinek
tárgyalása. Kialakítás és megtartás -változáske-
zelés a kulcsszavak. Az Európai Unió bekerülése,
az Európai Minõségösztönzõ Politika öt akciójá-nak 

ismertetése, az Európai Bizottság vonatkozó
ajánlásai magától értetõdõknek hatnak. Tanulságos
a vezetõi képességek bõvebb kibontása, hiszen a
minõség elérésében a könyvtár vezetésének kulcs-

szerepe van.
Ismerõsnek tûnnek a reaktív vezetõ jellem-

zõ jegyei, például:
-minden feladatra saját megoldása van;
-személyesen dönt mindenben;
-minden áron kényszeríti a sikert;

-gyengén motivál;
-beosztottjait arra szoktatja, hogy önálló

cselekvés helyett utasításra várjanak;
-csak a gyengeségekre összpontosít;
-nem neveli a munkatársakat.
Ezzel szemben az alkotó vezetõ
-nem törekszik arra, hogy minden feladat-

ra saját megoldása legyen;
-lehetõséget ad munkatársainak arra, hogy

maguk döntsenek;
-nyitott gondolkodású;
-delegálja a munkát és a felelõsséget;
-az erõsségekre és azok fokozására össz-

pontosít stb.
Talán a leghangsúlyosabb a 2003 és 2007

közötti új stratégiai célok megfogalmazása, mely-Ferenczi Zsuzsanna
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nek négy pontja az irodalomból és különbözõ
konferenciák elõadásai kapcsán remélhetõleg már
minden könyvtáros számára ismert.

A vidéken, kisközséges megyében élõ és
dolgozó recenzens különösen örül a regionális
könyvtári ellátás, benne az apró falvak ugye
homloktérbe kerülésének.

Jelentõsen bõvült a Minõségmenedzsment al-
kalmazásának módszerei és technikái címet vi-
selõ fejezet, a gyakorlati megvalósítás fontossá-

gát hangsúlyozandó.
Ugyanígy bõvebb kifejtésre került a humán

erõ~orrás szerepe ifj.
Uj fejezettel bõvült a Ramháb Mária által

jegyzett Esettanulmány. A kecskeméti Katona
József Könyvtár 1996 és 2003 közötti fejlõdését
bemutató írás olyan, magyar viszonylatban fan-
tasztikusnak számító eredményekrõl számol be,
amelyek akár egy angolszász vagy skandináv
könyvtár mutatói val is vetekszenek.

Az irodalomjegyzék "rendbe tette" az elõzõ
betûrendi probl.émáit. Kis számban bekerültek
régebbi és új alapvetõ írások is.

Összegzésül elmondhatjuk, hogy a mintegy
negyven oldallal bõvült második kiadás nemcsak
mennyiségében lett több, hanem tartalmában is
jelentõsen gazdagodott. Ez pedig egy minõség-
menedzsmenttel foglalkozó munka esetében
mindenképpen figyelemre méltó eredP1ény.
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