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Управління бібліотекою. Біблjотечнuй менеджмент

Принцши меритократі.і. в
бібліотеці
У cmammj розглянуто основні принципи малопоширеноЇ
форми управління - меритократії. А також - можливість
впровадження нових методів керівництва у бібліотечну про-

«Принцип

меритократії

повинен

проникнути в університети, бjзнес,
уряд. Суспjльство, яке не має сво.і.х

найкращих людей на чолj провідних

інститутів, - є соціологjчно й морально абсурднuм».
д.Белл(американськийполітолог)

товхнуло мене на думку: чи прийефективно.і.

діяльності

нятний цей стиль в бібліотечному
важливою
кожно.і. організацГі.,
складовою
в тому середовищі, чи є можливість впрочислі бібліотеки, є кадрові ресурси. вадити такі методи керівництва
Ця тема досить широка, оскільки сьЬгодні?
включає ряд професійних, органіОтож, меритократія в бібліотезаційних, управлінських, етичних, ці -доцільність і можливий резуль-

Інна Гулик,

психологічних та інших аспектів. тат.
Зважаючи на актуальність даного
За

питання,

методичне

визначенням

політологів:

об'єднання «меритократія - влада достойних

бібліотек вищих навчальних закла-

завідувач відділу
Бібл'іотеки

Вінницького

або достойновладдя від лат. mегіtus
дів м. Вінниці організувало семінар -достойний та грец. кратос - вла«Кадровий потенціал у бібліотечно- да. Це така система суспільних відму середовищі». доповіді пройшли носин, в якій особа оцінюється та
на високому рівні, оцінені учасни- отримує визнання виключно за

національного

ками позитивно, і як найкращий по- особисті досягнення, незалежно
казник -захід спонукав до роздумів від .і.хньоЇ партійноЇ належності,

університету

і до дій.

імені М. |. Пирогова

статі, етнічного чи соціального по-

Окремі доповіді розкривали ходження, релігійних переконань
поняття основних стилів керівницт- чи матеріального стану». Меритоква: авторитарний, демократичний, ратія - форма правління, в осноліберальний. Та один з найновіших ву якоЇ покладено принцип індистилів керівництва, який активно відуально.і. заслуги. Якоюсь мірою
впроваджується у світі, - мерито- меритократія і демократія - це не

кратію - ми не 3гадали. І це наш-

протилежні, а в3аємодоповнюючі
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системи управління. для мериток- бота є найефек"вніша при вирі- бити краще, і при цьому не боятися
сталінського гасла «|ніціатива кара" не прийнятні 3астій і корупція, шенні складних задач.
бюрократи3м. В основі Їі. лежать
Щоб досягати реальних ре- рається!». А керівництво не чекає
знання та інтелект, які не терплять зультатів, потрібно рі3номаніпя ду- святкового дня для того, щоб скастагнацГҐ. Це креативна діяльність,

мок. Тому важливо не боятися ро3.- зати «дякуємо» за гарно виконану

основана на конкуренцГі. та розвит- біжностей: будь яка розбіжність -це
ку ідей.

шанс ро3виватися і ставати кращи-

РОбОТУ РЯдОВОМУ СПіВРОбіТНИКУ.

На теренах Укра.і.ни позицію-

Керівник меритократичного ють виробництво в режимі еконоратичного правління є Лі Куана Ю - стилю управління не уникає крити- мГі. та відповідно потребують тип
перший премієр-міністр Сінгапуру, ки. Оточує себе сильними особис- управлінця, який перевіряє, щоб
який перетворив маленьку краЇну тостями, які не бояться в3яти під о 9.00 всі співробітники прийшли
без ресурсів на одну з найуспішні- сумнів його ідеЇ. Це чудово, оскіль- на роботу, який приділяє увагу
ших держав світу. Він казав: «Брак ки різниця думок дозволяє погля- кількості паперу використаного на

Наочним прикладом мериток- ми.

ресурсів має компенсуватися пере- нути на проблему набагато ширше друк, дотримується виконання плавагою в інтелекті, дисципліні й ви- і набути нових знань для Їі. вирішен- нових показників і бюрократичних
нахідливості». Слідом 3а Сингапу- ня. Такий управлінець вчиться вис- правил і т. п. Можливо тому бібліо-

ром, таку модель управління у 2012 ловлювати й приймати не3году, не теки все частіше користуються надбаннями сучасного менеджменту і
році поііав використовувати Китай. виказуючи неприязні до опонента,
Казахстан з 2015 року поширює і в кінці досягає гарних ре3ультатів. переходять з ніші масового 3адовопринципимеритократГі.навесьдер- Займаючи керівну посаду, лідер лення потреб користувачів у нішу
жавний сектор управління. Впро- заохочує групову ініціативу, з поввадження практики меритократГі. в ною впевненістю покладається на
систему управління персоналом є свою кЬманду і не має нічних жахів
в компанГі. дженерал Електрікс (GЕ) про те, що під час його відсутності

індивідуальноЇпродукцГі.,індивідуа-

льних послуг і рішень. Зрозуміло,

та інших компаніях світу. Система

що такий підхід вимагає серйозних
3мін мислення, а також відкритості
робота 3упиниться. Такий керівник й прозорості дій управлінця.

ВідНОСИН В КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКій бі3-

допомагає сво.і.м підлеглим рости,

нес-школі (kmЬs) також основана
на принципах меритократГі..
Посади при меритократГі. зай-

вчитися на власному досвіді, ро3- ному розвитку вирішальна роль
виватися, відповідати за доруче- відведена інтелекту людини, яка

При

сучасному

цивілі3ацій-

ну справу. Лідо Ентоні (Лі) Якокка, здатна генерувати іде.і., створювати

мають професіонали своєЇ справи, колишній президент Форд Мотор й опановувати нове. Про це ми, бібякі 3абе3печать належний рівень Компані, писав: «все управління, ліотекарі, говоримо на усіх професійних 3устрічах. | наша професія на
реалі3ацҐі. поставле-них завдань кінець кінцем, зводиться до стимута ціjіей. Тільки професіоналізм лювання активності інших людей». даному етапі ро3витку потребує не
є основним критерієм лідерства. Будемо враховувати, що при будь- реанімацГі. чи відродження, а реорПроте розум і набупя знань неро3- якому стилі управління розрахунки ганізацГі.. | можливо, найцінніше, що
ривно пов'язані з такими поняття- на результат не 3авжди будуть ви- мають бібліотеки - це не фонди, а
ми як доброчесність і досягнення правдовуватися на 1000/о, тому зай- люди, які зможуть вивести профе3агального блага. При меритократїї вий раз не потрібно дорікати собі
цінуються ,,люди освічені, компе-3а це і шукати винних. Це не змінить

сію на новий рівень.

тентні й з високими моральними ситуацію, а тільки внесе дестабілізаякостями.
цію.
При меритократичному керів|деальних керівників не буває.
ництві,
якщо що-небудь не влаштоКожна людина має індивідуальні риси характеру, придатні для вує, то кожен працівник колективу

управління, але саме командна ро- може взяти ініціативу на себе і 3ро-
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