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Hogyan épülhet be a könyvtár az üzleti vállalkozásba?

Könyvtárosi hivatás; Közművelődési könyvtár; Tájékozta-
tás -közgazdasági

A szerző közkönyvtárosoknak szóló könyve (Embed-
ded business librarianship for the public librarian, 
ALA Editions, 2016.) keresztmetszetét adja a cikk-
ben. Az üzleti vállalkozásokat segítő, beépített 
könyvtáros jóval többet nyújt annál, mint hogy 
pusztán propagálja a könyvtár szolgáltatásait. Szinte 
részévé válik az üzleti közösségnek: részt vesz kü-
lönböző megbeszéléseken, bizottságok munkájában 
abból a célból, hogy megismerje és megértse az általa 
kiszolgált közösség tevékenységét.
A beépített üzleti könyvtárosi munka, bármilyen fur-
csán hangzik is, fontos feladata a közkönyvtáraknak. 
Az USA-ban több millió kisvállalkozás működik; 
2012-ben a használók 36%-a vette igénybe a könyv-
tárat álláskeresés során, és egy felmérés szerint a 16 
évesnél idősebbek 52%-a tartja fontosnak, hogy a 
könyvtárak törődjenek a helyi vállalkozásokkal és 
vállalkozókkal. Az üzleti közösség tehát igényli a 
könyvtári szolgáltatásokat (lehetnek üzleti szemi-
náriumok a könyvtárban, a nekik szánt programo-
kat népszerűsítheti a közösségi média, forrásokat és 
technológiai lehetőségeket kínálnak). Ezek népszerű-
sítésén túl energiát kell fordítani arra, hogy értelmes 

kapcsolatrendszer épüljön ki és működjön a könyvtár 
és az üzleti vállalkozások között, sőt e kapcsolatrend-
szernek be kell kerülnie a közkönyvtár legfontosabb 
funkciói közé. A könyvtár és az üzleti vállalkozások 
mint használók egymást kölcsönösen támogatják, 
egymásért lobbiznak.
Az üzleti vállalkozásokat segítő, beépített könyvtár 
arra törekszik, hogy használóinak egyenrangú part-
nere legyen. A két fél együttműködésével sikeresen 
meg lehet oldani az üzleti vállalkozásokban felmerülő 
problémákat. Az üzleti vállalkozói közösség tagjai 
sokszor más minőségükben (önkormányzat, iskola-
szék stb.) már kapcsolatban vannak a könyvtárral.
A beépített könyvtárosnak célszerű konzultálnia 
terveiről az intézmény vezetésével, el kell nyernie 
támogatásukat. Tevékenységének eredményei nem 
mindig látványosak, nem feltétlenül számszerűsít-
hetők, és általában csak egy idő múlva mutatkoznak 
meg. Az üzleti tájékoztatáshoz nem kell feltétlenül 
szakembernek lenni, elegendő, ha a beépített könyv-
táros érdeklődő és kíváncsi. Folyamatos tanulással 
kívülállóból az új fejleményeket, trendeket és esemé-
nyeket ismerő, tájékozott segítővé válhat, aki aktív 
szerepet tud vállalni az üzleti közösség programja-
iban és projektjeiben. Mindezt fokozatosan, kisebb 
lépésekben is el tudja érni.
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