
temeknek, cégeknek és a nagyközönségnek 
egyaránt.

(Autoref. alapján)

Oktatás információellátása

Lásd 198, 210

08/200
FISHER, William -  ROSENBLUM, Lisa: Now what do 
I do? Some reflections on becoming a first-time public 
library director = Libr.Adm.Manage. 22.vol. 2008.1.no. 
15-23.p. Bibliogr.

Mit tegyen az ember, ha életében először lesz egy 
közkönyvtár igazgatója?

Közművelődési könyvtár; Vezetés

Nem ismeretlen jelenség a vezető pozíciót elő
ször betöltő személyek számára, hogy a sikeres 
működésükhöz szükséges információkat, ta
pasztalatokat nincsen kitől átvenniük, megta
nulniuk, elsajátítaniuk. És bár a szakirodalom 
a könyvtárvezetés terén is kínál fogódzókat, 
a bőséges kínálatban időigényes eligazodni. 
Fisherék cikke bátorítást ad, hogy viszonylag 
kevés munka átolvasása is értékes tanácsokkal 
gazdagíthatja az érintetteket.
Az áttekintett szakirodalom alapjában véve két 
csoportra osztható: egy része a vezetéssel járó 
tevékenységek leírására szorítkozik, és csak 
kisebb hányada foglalkozik a funkcionális kér
désekkel. Ezek utóbbiak egyike az alábbi öt 
pontban foglalja össze a sikeres működés fel
tételeit:

-  megtanulni a szervezet (külső és belső) 
kommunikációj át;

-  súlyt helyezni az interperszonális kapcso
latokra (pl. az első napokban személyesen 
leülni beszélgetni az egyes kollégákkal);

-  személyi ügyek;
-  jártasságot szerezni a költségvetési kérdé

sekben, annak egész folyamatában;
-  ütemezési tervet készíteni az elvégzendő 

feladatokról.
De hogyan is néz ki mindez élesben? A cikk ka
liforniai társszerzője egy közepes méretű (150 
ezres lélekszámú) közösség nyilvános könyv
tárának lett a vezetője, miután hosszú ideig 
dolgozott egy közel 1 milliós város könyvtári 
rendszerében. Rosenblum az állásinterjú során 
meg tudta győzni a döntéshozókat, hogy az 
általa képviselt szemléletváltás hasznos lesz a 
szoláltatásokat igénybe vevők számára -  ami
nek révén profitálni fog az egész közösség. Mi
után kinevezték, többektől kért tanácsot, majd 
6 hónap változatlan működés után vágott bele a 
változtatásokba. Ez alatt az idő alatt talált mó
dot arra, hogy 30-30 percben elbeszélgessen 
mind a 61 beosztottjával (!); hogy átértékelje a 
kommunikációs módszereket (korábbi munka
helyével ellentétben, ahol napi 200 e-mailt ka
pott, itt nagyobb hangsúlyt kaptak a személyes 
találkozók), és hatékonyabbá tette az értekez
leteket is. Mivel a pénzügyi kérdésekben való 
tájékozódás nagy felelősséget igényel, ezen a 
területen egy háromfős testület hozza meg a 
döntéseket, akik a városházával szoros munka- 
kapcsolatban állnak.
Nem hanyagolható el továbbá a könyvtárigaz
gató társadalmi szerepvállalása sem: magától 
értetődő, hogy jelenléte a közösség szervezetei
ben, informális kapcsolati hálózatában előnyök
kel jár az általa vezetett intézményre nézve is. 
Sőt, mint kiderült, bizonyos fórumokon -  el is 
várják, hogy megjelenjen. Végezetül elenged
hetetlen az önbizalom, hiszen nem létezik olyan 
pozíció, amelynek betöltése ne járna időnként
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konfliktusokkal, kompromisszumkényszerek
kel, meghátrálásokkal. Ahogy a szerző találóan 
megfogalmazza: „Ha nem idegesítek valakit, 
rosszul végzem a munkámat!”
A szakirodalom megállapításait ütköztetve a 
könyvtárvezetőktől nyert információkkal, el
mondható: az igazgatónak mindenekelőtt az ál
tala vezetett intézmény hosszú távú működését 
meghatározó vízióval kell rendelkezni, amit az
tán -  arra hivatott munkatársai révén -  meg is 
kell tudni valósítania. De mit sem érnek a nagy 
ívű tervek, hogyha hiányzik az elfogadottsága 
a beosztottak, kollégák, a fenntartó közösség 
döntéshozóinak, illetve maguknak a könyvtár- 
használóknak a szemében -  ezt a támogatást 
pedig csakis kommunikációval, emberi kap
csolatok révén lehet megszerezni.

(Vasbányai Ferenc)

Munka- és rendszerszervezés, 
értékelés

08/201
HARRIS, Lesley Ellen: Your enterprise and copyright. 
What is your risk tolerance? = Inf.Outlook. 12.vol. 2008. 
3.no. 42-43-p.

Mennyi rizikót tud elviselni vállalatunk a szerzői jog 
tekintetében?

Szerzői jog; Üzemi szakkönyvtár

A gyakorlatias megközelítésű cikkben az aláb
bi kérdésekre keres választ a szerző:
-  Mit értünk a szerzői jogvédelemmel kap

csolatos kockázatkezelésen?
-  Hogyan készülhetünk fel a különböző koc

kázatokra?
-  Hogyan vegyük számba a kockázatokat?
-  Mit tehetünk a kockázatok csökkentése ér

dekében?

A megoldás kulcsa abban rejlik, ha a problé
mákra jó előre felkészülünk, vagyis ha azonnal 
áttekintjük vállalkozásunk írott szabályzatait, 
és mérlegeljük, mi a teendőnk „kétes” esetek
ben, illetve ha egy-egy művet engedély nélkül 
(jogosulatlanul) használunk.
Célszerű ezt a kérdéskört az érintett munkatár
sakkal is megvitatni, illetve külön vitacsoportot 
létesíteni. Érdemes velük a különböző lehetősé
geket előre modellezni, és a különféle esetekre 
több forgatókönyvet is írásban kidolgozni, így 
lesz olyan szabályzatunk, amely sokat segíthet 
azokban a helyzetekben, amikor a kockázato
kat már „élesben” kell értékelni.
Minden helyzetben olyan döntést kell hozni, 
amelyekkel elégedettek lehetünk, és amelyek 
összhangban állnak vállalkozásunk összes írott 
szabályzatával.

(Murányi Lajos)

Lásd még 185

Pénzügyi és gazdasági kérdések

08/202
BILINSKI, Lucjan: Monopolistyczne praktyki bibliotek w 
wykonywaniu kserokopii -  czy totalne nieporozumienie = 
Bibliotekarz. 2008.2.no. 14-16.p. Bibliogr.

Monopolista gyakorlat a könyvtári fénymásolás 
terén?

Másolás; Térítéses szolgáltatás

2007. december 4-én a Rzeczpospolita című 
folyóirat internetes oldalán napvilágot látott 
egy cikk bizonyos Michal Kosiarski tollából. 
Az írás több olyan példát sorol fel, amely arra 
utal, hogy egyes könyvtárak monopolhelyze
tükkel visszaélve túlzottan magas árakat kér
nek a dokumentumok fénymásolásáért. Példá
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nak okáért a lublini Maria Curie-Sklodowska 
Egyetem könyvtárában 25 groszyt (kb. 17 fo
rintot) kértek egy A4-es oldalra történő fény
másolásért. A helyzetet súlyosbítja, hogy leg
többször a könyvtárból ki nem vihető, csak 
helyben olvasható publikációk másolását ké
rik. Az üggyel a lengyel versenyügyi hivatal 
illetékes kirendeltsége is foglalkozott, s kétezer 
zlotys bírsággal sújtotta a könyvtárban működő 
fénymásoló egységet. Korábban, 2006-ban a 
Nemzeti Könyvtárnak kellett bírságot fizetnie 
szintén a túlzottan magasra szabott (45 groszy, 
azaz 30 Ft/A4-es oldal) fénymásolási díj miatt. 
Megemlítendő, hogy a könyvtár a büntetést az 
adófizetők pénzéből fizette ki, lévén központi 
költségvetési intézmény.
Mindez három kérdést vet fel: 1. Mi a státusza 
a könyvtárakban működő fénymásolási egysé
geknek? 2. Milyen alapon hasonlíthatóak össze 
a fénymásolási szolgáltatások árai? 3. Mely tí
pusú dokumentumokat tilos kivinni a könyvtár
ból?
Ami az első kérdést illeti: ha a fénymásoló egy
ség a könyvtártól független, vagyis pl. bérleti 
szerződés köttetett annak üzemeltetőjével, ab
ban az esetben a versenyhivatal jogosan jár el, 
ha a szolgáltatás díját más szolgáltatók díjaival 
veti egybe; ugyanakkor mivel a fénymásoló 
helyiség nem tartozik a könyvtárhoz, az intéz
ményből ki nem vihető dokumentumok kapcsán 
a könyvtáros nem léphet fel azzal az igénnyel, 
hogy a fénymásolásnak a könyvtáron belül 
kell megtörténnie. Ha azonban a könyvtár saját 
maga végzi a fénymásolást, az 1997-es lengyel 
könyvtári törvény értelmében nem jogosult a 
fénymásolat előállításának költségénél maga
sabb árat megállapítani. Ez esetben a könyvtári 
fénymásoló egységek árainak összehasonlítása 
a professzionális fénymásoló egységek áraival 
teljességgel értelmetlen. Ilyenkor csak annak 
ellenőrzésére van mód, hogy a könyvtár plusz 
bevételhez jut-e a fénymásolásból, vagyis hogy 
az említett törvény értelmében jár-e el, és be

vételével az előállítás költségeit fedezi-e csu
pán. Indokolatlan tehát a monopólium-ellenes 
előírások betartása szempontjából vizsgálni a 
könyvtárat.
Ami a harmadik kérdést illeti, különös felve
tés, hogy a könyvtár visszaél monopóliumá
val, amikor adott esetben tiltja egy dokumen
tumnak a könyvtárból való kivitelét. Egyfelől 
a lengyel könyvtári törvény úgy rendelkezik, 
hogy a könyvtárhasználat szabályait az intéz
mény vezetője fekteti le, másrészt a könyvtár a 
dokumentum kivitelének tiltásakor nem abból 
a feltételezésből indul ki, hogy az olvasó fény
másolni kívánja a dokumentumot, s nem ennek 
akar elébe menni. Egészen másról, a monopó
liummal való visszaélés helyett a színvonalas 
szolgáltatás fenntartása érdekében kifejtett ál
lományvédelemről van szó.
Mindent összevetve: a versenyhivatalnál va
lamit nagyon félreérthettek, amikor a könyv
tárakat egyszerűen besorolták a versenyszféra 
konkurens cégei közé.

(Danes Szabolcs)

Személyzet

08/203
COOKE, Louise -  GREENW OOD, Helen: „Cleaners 
don’t need computers”. Bridging the digital divide in the 
workplace = Aslib Proc. 60.vol. 2008.2.no. 143-157.p. 
Bibliogr.

„A takarítóknak nem kell számítógép”. A  digitális 
szakadék leküzdése a munkahelyen

Felsőoktatási intézmény; Használói szokások; Szá
mítógép-hálózat; Személyzet

A brit felsőoktatási intézményekben egy kuta
tás keretében azt mérték fel, hogy a személyzet 
bizonyos csoportjai számára milyen mérték
ben érhetők el az intézményen belüli és azon
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kívüli kommunikációt segítő információs és 
kommunikációs technológiák (a továbbiakban: 
IKT), másképp fogalmazva: milyen korlátok
ba ütközik számukra ezek használata. A Joint 
Information Systems Committee ugyanis azt ér
zékelte, hogy a személyzet jelentős része kire
kesztődik a hozzáférésből munkaköre, földrajzi 
szempontok vagy alkalmazásának feltételei mi
att, és mindez az intézmények hatékonyságára 
és gazdaságos működésére is kihat.
Webes kérdőíves vizsgálatot végeztek (a meg
kérdezettek száma 371 volt, a vizsgálatra 121-en 
jelentkeztek), majd hat részletes esettanulmány 
készült, amelyeknél az interjúk mellett a témába 
vágó intézményi dokumentációt, és lehetőség 
szerint az intézményi intranetét és portálokat is 
szemügyre vették. A cél a korlátozások nagy
ságrendjének, az egyénekre és az intézmények
re gyakorolt hatásának felmérése volt.
A vizsgált intézmények alig felének volt írás
ban rögzített kommunikációs politikája. Az in
tézmények nagy részében az elektronikusan köz
readott dokumentumokról nyomtatás is készül, 
igaz sokszor csak konkrét igényre. A válaszolók 
68%-a rendelkezett a hozzáférést szabályozó 
politikával, de ezek többsége a megfelelő hasz
nálatra és biztonsági kérdésekre koncentrált.
Az IKT elérését befolyásoló tényezők a kö
vetkezők (a tapasztalt fontossági sorrendben): 
munkakör, földrajzi elhelyezkedés, az IKT 
készségek megléte, az alkalmazás jellege, pénz
ügyi korlátozások, státusz/életkor.

Ki marad ki az IKT használatából? A leghátrá
nyosabb helyzetben a szerződéses fizikai mun
kások vannak, de az egyéb gondnoksági munka
társak és a részmunkaidőben alkalmazott okta
tók is veszélyeztetettek. Az oktatók, kutatók, ad
minisztratív és technikai, gondnoksági, takarító 
és vendéglátásban dolgozó személyzet közül az 
utóbbi két csoport marad ki a legvalószínűbben. 
Ezek a fizikai jellegű munkák vannak legtöbb 
esetben külső cégeknek kiadva. Ha engedik is 
az ezekben a munkakörökben dolgozók számá
ra az IKT használatát, akkor is a legrégibb és 
leglassúbb gépek jutnak nekik. Egyes helyeken 
vannak azért pozitív fejlemények is: van, ahol 
e munkatársak számára használói accountot 
és e-mail címet biztosítanak. Az intézmények 
többsége a teljes személyzetet bevonja az IKT- 
képzésekbe, bár érdeklődés hiányában sok tan
folyamra nem kerül sor a hátrányosan érintet
tek körében. A jó gyakorlatra is vannak példák: 
külön számítógép biztosítása közös használatra, 
laptopok kölcsönzése, a munkahelyi elöljárók 
(művezetők stb.) motiválása, esti tanfolyamok 
szervezése.
Érdemes lenne az intézményi politikák tartal
mát elemezni, a tanulságok alapján irányelveket 
összeállítani, és lehetőség szerint longitudinális 
vizsgálatra sort keríteni.

(Hegyközi Ilona)

Lásd még 156, 161-163, 180
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