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identitás és a szexualitás tekintetében a harc és a viták 
helyszíne. A szerzők Nikolas Rose és Michel Foucault 
munkáiból rajzolják meg, hogy az olvasási tanács-
adás egy önszerveződési technika, melynek során a 
fiatal olvasók az önazonosságukat tárgyalják meg az 
őket körülvevő könyvtári diskurzusok közepette. A 
szerzők számos okát adják, miért problematikus az 
olvasási tanácsadásnak a könyvtári szakirodalomban 
bemutatott szemléletmódja. Az olvasási tanácsadás 

alternatív felfogásaként a tanulmány diszjunktív 
megközelítést javasol. A szerzők megmagyarázzák, 
mi ez a megközelítés, konkrét példákat sorolnak fel 
arra, miként lehet alkalmazni, és javaslatokat tesznek 
a kutatás további útjaira.

(Autoref.)

Lásd még 79

Tájékoztatás, tájékoztatási rendszerek
Könyvtártudományi tájékoztatás

Lásd 102, 130

Vezetés, irányítás
Általános kérdések

105/2017

BuGG, Kimberley: Creating the leadership you seek: : 
five leadership development activities that will cultivate 
leadership from within your library. – Bibliogr. jegyzetek-
ben In: College & research libraries news. – 77. (2016) 
10., p. 492-495.

A keresett vezető kiválasztása: öt fejlesztő tevékenység, 
melyek segítségével könyvtárából választhatja ki a meg-
felelő vezetőt

Felsőoktatási könyvtár; Munkaszervezés; Továbbképzés; 
vezetés

Már 1986-ban érzékelték a felsőoktatási könyvtárak-
ban dolgozók a „szakma elszürkülését”, és a munka-
erő, különösen a vezetők fenyegető válságát jósolták. 
Harminc évvel később is aggódik a szakma, hogy a 
jövőben nem lesz elég vezető, és számos országos, 
regionális és helyi fórum is foglalkozik a kérdéssel, 
de kevés megoldás kínálkozik a gond kezelésére.

Érdemes lenne fontolóra venni, hogyan lehetne a már 
a könyvtárakban dolgozó munkaerőből biztosítani 
a vezetői utánpótlást. A szerző szerint ez öt vezetői 
tevékenység által érhető el: 1) szervezet-specifikus 
vezetői képességek kifejlesztése, 2) azon személyek 
megtalálása, akik vezetői potenciállal bírnak, 3) a 
vezetői készségek javítása szakmai fejlesztéssel, 4) 
lehetőségek biztosítása a vezetésre és 5) az utánpót-
lás-tervezés. Ezt az öt tevékenységet ismerteti rész-
letesen cikkében a szerző, aki a New York City Col-
lege of Technology segédprofesszora és a tájékoztatás 
összehangolásáért felelős munkatársa (http://www.
citytech.cuny.edu/).
Összegzésében kifejti még, hogy azok estében, akit 
érdekel a vezetés, érdemes becsempészni a munka-
köri leírásba a vezetőképzés lehetőségét. A személyi 
adottságok és kockázatok korai felismerése olyan is-
mereteket nyújt a könyvtári vezetés számára, amelyek 
egy vezetői program kidolgozáshoz szükségesek. A 
könyvtárak együtt is működhetnek abban, hogy kö-
zösen indítsanak vezetőképző programokat.

(Murányi Lajos)
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Munka- és rendszerszervezés,  
értékelés

Lásd 88

Személyzet

106/2017

CRuMPToN, Michael A.: The value of older library work-
ers In: The bottom line. – 29. (2016) 4., p. 226-229.

Az idősebb könyvtári dolgozók értékei

Munkabér, alkalmazás; személyzet; Továbbképzés

Számos felmérés próbálta már felrajzolni a könyv-
tárosok korfáját és a várható trendeket. Az biztos, 
hogy a baby-boomer nemzedék (az 1946 és 1964 
között született amerikaiak) első csoportjai már el-
érték a nyugdíjas kort. Vajon hogy alakul a sorsa 
az éppen nyugdíj előtt állóknak és a már nyugdíjba 
vonultaknak? 
Egy 2015-ös ACRL konferenciára készült anyagból 
az derül ki, hogy lehetséges, kívánatos és hasznos 
őket számításba venni a könyvtári tudásmenedzsment 
és munkaerő-tervezés során.
Létezik ugyan olyan előítélet, mely szerint az idő-
sebb munkatársak nem képesek intézményük számára 
hozzáadott értéket produkálni, ellentétben a korszerű 
tudással rendelkező, innovatív és energikus fiatalok-
kal. A valóságban azonban az idősebbek tudáskincse 
kiegészíti a fiatalokét. Érdemes számolni azzal, hogy 
az ifjabbakra inkább jellemző a technikai érdeklődés 
és képzettség, az idősebbeknél viszont a humán tu-
dás érdemel megbecsülést. Ők azok, akik a globális 
társadalom felé haladva őrzői az információhoz való 
széles körű hozzáférés gondolatának.
A mai élethez kétségtelenül szükséges a digitális 
műveltség, melyben elég nagy különbségek vannak 
a generációk között. Itt különösen hasznos munkát 
végezhetnek a tapasztalt könyvtárosok, akik képesek 
felismerni a szükségleteket, és együtt tudnak működ-
ni az idősebb felnőttek képzésével foglalkozó szak-
mák képviselőivel.
Ahogy a vállalatoknál is van rá példa, a könyvtá-
rakban is érdemes az idősebbeket továbbképezni. A 
Society for Human Resources Management (SHRM) 

pedig 2015-ben javasolta olyan információs szolgá-
lat felállítását, amely segít az olyan intézményeknek, 
ahol nagy számban vannak a nyugdíjkorhoz köze-
lítők. Pótlásuk zökkenőmentességének érdekében 
segítenének például azt felmérni, hogy tudásuk és 
tapasztalatuk a szervezeti tudásvagyon mely részét 
képviselik. Így a speciális tudással rendelkezőket 
könnyebb lenne pótolni. Az SHRM jelentésben konk-
rét példa is szerepel, hogy egy közkönyvtári hálózat 
könyvtáraiban hogyan kezelik sikeresen a munkatársi 
gárdában végbemenő változásokat. Kívánatos lenne, 
az is, hogy a szervezeti tudásmenedzsmentet a könyv-
tárak hosszabb távú stratégiájuk részévé tegyék.
Az idősebb munkatársak kompetenciáinak haszno-
sítására kiváló és sokoldalú lehetőség a mentorálás, 
mellyel proaktív módon vezethetik be a következő 
generációt a munkahelyi kultúrába, ismertethetik meg 
a közös értékeket, a könyvtárosetikát.
A már nyugdíjban levők számára is számos lehetőség 
kínálkozhat – könyvesboltban, múzeumban, temp-
lomban vagy hajókönyvtárban kamatoztathatják fel-
halmozott tapasztalataikat, készségeiket. Kutatások-
kal segíthetik írók, kutatók munkáját. Aktívan részt 
vehetnek a szakmai szervezetek életében. Hasznos és 
szakszerű visszajelzésekkel és tanácsokkal segíthe-
tik kollégáikat, amikor mint olvasók járnak vissza a 
könyvtárba. A nyugdíjasok részmunkaidőben történő 
foglalkoztatása, a korosztályok természetes egymás 
mellett élése az intézményt is kifejezetten pozitív 
színben tünteti fel.
Összefoglalva: az idősebb munkatársak megbecsülé-
se és tudásuk hasznosítása sikertörténet lehet a mun-
katársak és a könyvtári szervezet számára egyaránt.

(Fazokas Eszter)

107/2017

PAIANo, Tommaso: Information literacy e mondo del la-
voro : un connubio possibile anche in Italia?. – Bibliogr. a 
jegyzetekben In: AIB studi. – 56. (2016) 2., p. 241-264.
Res. angol nyelven

Információs műveltség és a munka világa: egy olaszor-
szágban is lehetséges szövetség?

Információs műveltség; Munkabér, alkalmazás

A munka világában végbemenő változások a figye-
lem középpontjába állították az „alkalmazhatóság” 
témáját, azaz az egyén – a könyvtárosokat is bele-
értve – képességét arra, hogy aktívan keressen, ta-
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láljon és meg tudjon tartani egy munkahelyet. A cikk 
– anélkül, hogy rendszerességre vagy teljességre tö-
rekedne – néhány kérdést, szempontot, tudományos 
forrást és gyakorlati felvetést nyújt a jelenség tanul-
mányozásához, különös tekintettel az információs 
műveltségre.
A szöveg három részből áll: az első a nemzeti és 
nemzetközi (értsd: európai) munkaerő-piaci politi-
kákat tekinti át nagy vonalakban; a második az angol 
nyelvű szakirodalomba nyújt bevezetést az informá-
ciós műveltség és a munka világa közötti viszony 
tárgyában; a harmadik egy most futó olasz projektről 

számol be, melyben egy munkaügyi központ (euró-
pai anyagi források felhasználásával) fiatal vállalko-
zók számára nyújt képzést (különféle szakemberek 
bevonásával), melynek része egy teljes információs 
műveltségi modul is.

(Autoref.)
Lásd még 100

Marketing, közönségkapcsolatok
Lásd 86, 112

Felhasználók és használat

Használat- és igényvizsgálat

Lásd 115, 125

Olvasás

108/2017

Dewan, PaulIn: Economic well-being and social jus-
tice through pleasure reading. – Bibliogr. In: New library 
world. – 117. (2016) 9/10., p. 557 - 567.

Gazdasági jólét és társadalmi igazságosság szórakoztató 
olvasmányok révén

Felmérés; olvasás; olvasásra nevelés; szabadidő fel-
használása; Társadalmi követelmények

A mobilkommunikációs eszközök térnyerésével kér-
désessé vált a nyomtatott könyvek szerepe a könyvtá-
ri ellátásában a jövőben. A szórakoztató olvasmányok 
társadalomra gyakorolt hatásának tükrében árnyal-
ható a kérdés. A kormányzati szervek, kormányközi 
ügynökségek és felsőoktatási intézmények olvasási 
készségeket vizsgáló kutatásai eredményeinek átfogó 
összehasonlítására még nem került sor. A vizsgála-
tok adatai az alábbi szervezetek felméréseiből szár-
maznak: OECD, International Student Assessment 
of Literacy, UK’s National Literacy Trust, Statistics 

Canada, National Assessment of Adult Literacy 
(USA), National Endowment for the Arts (USA).
Az olvasás a műveltség megszerzésének eszköze, és 
tartós idegrendszeri változást eredményez, ezért hosz-
szú időbe telik, mire valaki gyakorlott olvasó lesz. A 
70 OECD-országban végzett kutatásból kiderült, a 15 
éves korosztály 37%-a egyáltalán nem olvas kedvte-
lésből, de az is bebizonyosodott, hogy azok a tanulók, 
akik szeretnek olvasni, eredményesebbek a műveltsé-
gi teszteken, és jobban teljesítettek a felmérés során, 
mint azok, akik csak felszólításra olvastak.
A kormányok világszerte érdekeltek a polgárok olva-
sási készségének fejlesztésében, mert a jólét és fel-
lendülés a társadalom tagjainak képességeitől függ. 
Az olvasottság nélkülözhetetlen, mert alapvető a 
szakmai előmenetelben. Különböző kanadai és ame-
rikai kutatások szerint a műveltség foka – és nem az 
iskolázottságé – hat a legjobban a gazdasági növeke-
désre. Az írásbeli műveltség az álláspiacon is előny: 
munkavállalóként jobb lehetősége vannak képességei 
kibontakoztatására, könnyebben tud munkahelyet 
változtatni és alkalmazkodni az igények változásai-
hoz, szívesebben alkalmazzák képzettséget igénylő 
munkakörökben, középvezetőként és jól fizető állá-
sokban, mint az alacsonyabb műveltségűeket.
Amerikai kutatások mutatják, hogy aki fejlett szö-
vegértési készségekkel bír, aktívabb és elkötelezet-
tebb állampolgár is. A választási kampányok során is 
fontos ismerni és érteni a jogokat, a szavazócédulán 
írottakat, és összehasonlítani az egyes jelöltek prog-
ramjait. Egy 33 országban végzett kutatás szerint 
azoknak, akiknek alacsony a szövegértési kompe-


