
i minőség ért ;se 
a könyvtárban 
és a i Információs 
szolgáltatásokban 
Több mint hét év telt el azóta, hogy megjelent 
Skaliczki Judit és Zalainé Kovács Éva könyvtári 
minőségmenedzsmenttel foglalkozó első kötete, 
Minőségmenedzsment a könyvtárban címmel. Az 
eltelt időszakban e kötetet a szerzőpáros bővített 
kiadásban is megjelentette, s számos továbbkép
zés, tanfolyam, felsőoktatási kurzus tankönyve 
lett, a könyvtári szakterület alapműveként tart
hatjuk számon. 

A könyvtáros szakma mindkét szerzőt a meg
újulás, a minőségi szemlélet, a TQM könyvtári 
bevezetésének elhivatott szakembereként tartja 
számon. E témában számos publikációjuk szüle
tett, s mindennapi munkájukban, előadások, tan
folyamok avatott előadóiként elkötelezettek a 
szemlélet minél szélesebb körben történő könyv
tári meghonosítása iránt. 

Természetesen nem beszélhetnénk minőség
ről, ha e gyorsan fejlődő, egyre újabb és újabb 
eredményeket felmutató szakterületet nem jelle
mezné a folyamatos megújulás, változás és az 
eredmények folyamatos figyelemmel kísérése. 
Nem beszélhetnénk minőségről, ha az újabb és 
újabb kutatási eredmények nem épülhetnének be 
a szakirodalmi források révén a mindennapi te
vékenységünkbe. S nem beszélhetnénk minőség
ről, ha a szerzők nem tartották volna fontosnak 
ezeknek az eredményeknek a közzétételét, nem 
jelentettek volna meg újabb kötetet, mely a mi
nőségmenedzsment egy kiemelten fontos részte
rületét veszi górcső alá: az értékelés szerepét, 
fontosságát, módozatait és módszereit. 

A cím beszédes: A minőség értékelése a 
könyvárban és az információs szolgáltatásokban, 
határozottan jelzi: a kötetben a minőségmenedzs
mentnek arról a részterületeiről kapunk részletes 
információkat, melyek az értékelési folyamatról, 
az értékelés szerepéről, alap- és általános eszkö
zeiről szólnak. Kitekintést ad a külföldi (főként 

A minőség értékelése a könyvtárban 
és az információs szolgáltatásokban 

PANNON F.GYETEMJ KIADÓ 

angolszász) értékelési módszerekről a non-profit 
szektorban, a közigazgatásban, közszolgáltatások 
működtetésénél bevezetett rendszerek alkalma
zásáról illetve könyvtári adaptációjáról. 

Az elmúlt évek során a hazai közkönyvtá
rak nagy része, az iskolai, felsőoktatási és szak
könyvtárak bizonyos köre találkozhatott az 
értékelés egy általános eszközrendszerével: a 
szakfelügyelettel. A szerzők fontosnak tartják 
a szakfelügyeletet mint a külső értékelés, a 
stratégiai fejlesztési pontok meghatározásának 
egyik eszközét, melynek szempontjait, értéke
lési kritériumait is megismerhetjük; azonban a 
külső értékelés kevés. A kötetből kiderül, hogy 
a szervezet belső értékelési rendszerének ki
dolgozása elengedhetetlen a megfelelő szak
mai döntések meghozatalában, a használók 
igényeinek felmérésében, a működés átlátha
tóságának megteremtésében, a megfelelő part
nerkapcsolatok kialakításában. Mindennek 
alapja a TQM-szemlélet, a partnerség, a csa
patmunka, a stratégiai tervezés, a folyamatok 
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Tudta-e, hogy? 
A Föld legnagyobb élő organizmusa egy 
„Sherman Tábornok" névre keresztelt fa, 
amely a Sequoia Nemzeti Parkban talál
ható (USA). Magassága több mint 91 mé
ter, a legszélesebb átmérője pedig megha
ladja a 12 métert. 

A földimogyoró a dinamit egyik alko
tórésze. 

A földkéreg tektonikus lemezei olyan 
sebességgel mozognak, mint amilyen gyor
san az emberi köröm nő. 

A Földön minden nap 0,00000002 má
sodperccel hosszabb az előzőnél, a Föld 
forgási sebességének lassulása miatt. 

A földrengések erősségének mérésére 
szolgáló Richter-skála egy-egy mérőszáma 
32-szeres szorzót jelent. Vagyis, egy 6-os 
erősségű rengés ereje a 32-szerese egy 5-
ös erősségűnek. Bár a 10 a maximum, a 
becslések szerint egy 9-es erősségű rengés 
teljes tektonikus pusztulást jelentene. A 
legkisebb, műszerek nélkül is észlelhető 
rengés a 2-es. 

A gepárd az egyedüli macskaféle, ame
lyik nem tudja visszahúzni a karmait. 

A heroin eredetileg a Bayer nevű gyógy
szergyár védjegye volt - így nevezték el 
az általuk gyártott morfiumot. 

A jojó eredetileg egy Fülöp-szigeteki 
fegyver volt. 

A kacsahápogás nem visszhangzik -
senki sem tudja miért. 

A kaméleon testhosszúságának másfél
szeresét teszi ki nyelvének hossza. 

A ketchup Kínából származik. 
A korabeli írásokból kiderül, hogy Le

onardo da Vinci nem tudományos vagy 
művészi teljesítményére volt a legbüsz
kébb, hanem arra, hogy puszta kézzel volt 
képes vasat hajlítani. 

A háború szava a szanszkrit nyelvben 
az jelenti: vágyakozás több tehénre. 

teljes körű szabályozása. A bemutatott példák 
jó alapot nyújtanak a hazai gyakorlati alkal
mazáshoz, az egyes könyvtárak önértékelési 
modelljeinek kidolgozásához, közös értékelési 
keretrendszer bevezetéséhez. A közeljövőben 

várhatóan sokszor és sok helyen találkozunk 
majd ez u tóbbival , amit CAF (Common 
assessment framework) betűszóval jelölünk. 
Különösen érdekes a LibQUAL-t ismertető 
fejezet, amelyet az amerikai Association of 
Research Libraries (ARL) ajánlásával a felső
oktatási könyvtárak minőségének értékelési 
módszereként vezettek be. A felhasznált táb
lázatok, folyamatábrák, kérdőívek segítik a 
megértést, az egyéni és csoportos tanulási fo
lyamatot. 

Ramháb Mária a két utolsó fejezetben a Ka
tona József Könyvtárban végzett felmérések, 
mérések, használói visszajelzések alapján olyan 
esettanulmányokat ismertet, melyek a kötetben 
leírtak gyakorlati megvalósítási lehetőségeit 
mutatják be. Mindez jó alapot nyújt arra, hogy 
az egyes könyvtárak a „jó gyakorlat" megisme
résével saját munkájukat értékelhessék - végső 
soron használóik elégedettségét növelhessék. 

Az irodalomjegyzék, mely főként az angol 
nyelven megjelent szakirodalmi forrásokat gyűj
ti össze, gazdag, s javarészt elektronikus forrás
ból könnyen elérhető, tanulmányozható, a köte
tet kiegészítő információkat nyújt. 

A hiánypótló kötet fontos ismeretekkel, a 
szemléletváltás igényével s nem titkolt szándé
kával szól a könyvtári szakmához. Alapot és 
segítséget nyújt a várhatóan rövidesen beveze
tésre kerülő Minősített Könyvtár cím és Könyv
tári Minőségi Díj elnyerésére pályázóknak. A 
kötet hitet tesz amellett, hogy nyitottsággal, a 
közösen megfogalmazott célok érdekében egy
séges alapelvek mellett tudunk felhasználóköz= 
pontú, minőségi szolgáltatást nyújtó önálló in
tézményekként és egységes könyvtári rendszer
ként működni. 

A kötetet, mely a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával jelent meg, ajánlom a kulturális 
szféra vezetői, könyvtárigazgatók, a könyvtárak 
menedzselésével foglalkozók figyelmébe. A ki
adványt minden könyvtáros, illetve a szakmával 
valamilyen módon kapcsolatban álló személy 
haszonnal forgathatja. (Tőzsér Istvánné) 

A minőség értékelése a könyvtárban és az 
információs szolgál ta tásokban / Skaliczki J u 
dit, Zalainé Kovács Éva ; az "Eset tanulmány" 
fejezetet R a m h á b Mária írta. — Veszprém : 
Pannon Egyetem Kiadó, 2008. — 226 p. ; 24 cm 
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