
2001. július-augusztus Könyvtári Levelezõ/lap 45

Könyvtári
menedzsment
és nyilvános

szolgáltatások
a közmûvelõdési
könyvtárakban

A fenti címen tartott szemináriu-
mot május 18-án a Goethe Inté-
zet, új nevén Goethe-Institut Inter
Nationes könyvtára, amelyre meg-
hívást kaptak a megyei könyvtá-
rak, valamint az intézetünkkel
munkakapcsolatban lévõ városi
könyvtárak vezetõi és munkatár-
sai.

Könyvtárunk célja az volt,
hogy a fenti témában olyan elõ-
adókat hívjunk meg, akik újsze-
rû nézeteikkel új gondolatokat
ébresztenek, vitát provokálnak
a meghívottak körében. Német
részrõl dr. Horst Neißert, a
kölni városi könyvtár igazgató-
ját hívtuk meg, aki Németor-
szág-szerte és nemzetközileg is
híres reformnézeteirõl.

  Magyar elõadónk a kecske-
méti Katona József Könyvtár
igazgatónõje, Ramháb Má-
ria  és az OSZK Könyvtári In-
tézetének osztályvezetõje, Fe-
hér Miklós volt, õket a magyar
könyvtárostársadalomnak bizo-
nyára nem kell bemutatni. Ramháb
Mária a minõségbiztosításról beszélt,
Fehér Miklós pedig bemutatta a
Könyvtári Intézetet és annak szol-
gáltatásait. Ebben a beszámolóban
arra szeretnék szorítkozni, hogy dr.
Neißer elõadásából néhány figye-
lemfelkeltõ gondolatot emeljek ki.

A könyvtárak alapvetõ válto-
záson mennek át. A gazdasági
nehézségek miatt szükségességük
ma már nem egyértelmû, hanem
bizonyítandó, emellett konkurrál-
niuk kell más kultúraközvetítõ

szervezetekkel a kultúra számára
fenntartott csekély összegek meg-
szerzéséért.

Az eszközök beszûkülésével
és állások törlésével  egyidejûleg
a könyvtáraknak új feladatokat is
el kell látniuk, amihez feladataik
átstrukturálására, a könyvtárosok-
nak pedig új tudásra, készségek-
re van szükségük. Ilyen új feladat
az információk gyûjtése és cso-
portosítása, megszûrése, az abban
való navigálás és az információs
kompetencia közvetítése a fel-
használóknak.

Az �ask a librarian� a jövõ
központi mottója lehet. Igaz, hogy
ezeket a célokat már a �70-es
években megfogalmazták, de
megvalósításuk mára életbevá-
gó kérdéssé vált. A célok eléré-
séhez nagyobb önállóság szük-
séges, amelyhez elengedhetetlen
egy gazdálkodási reform, hogy a
könyvtárak saját maguk gazdál-
kodhassanak a fenntartásukra
szánt összeggel. A bevételek önál-
ló felhasználhatósága, a rendelke-
zésre álló összegek következõ
évre való átvitelének lehetõsége,
az egyes költségvetési tételek
egymás közötti átcsoportosítható-
sága mind az eredményes gazdál-
kodás feltételei. Fontos, hogy le-
gyen a könyvtáraknak bátorságuk
vállalni bizonyos hiányosságokat.
Ezen például azt kell érteni, hogy
egy fiókkönyvtárból teljesen hiá-
nyoznak bizonyos témák, ha
ezekre ott nincs igény. Legyen
inkább kevesebb könyv, mint
halott állományrészek. Az olvasók
nem akarnak régi, használhatalan
könyveket, viszont szívesen fizet-
nek a nívós szolgáltatásért, ha az
ár arányban áll azzal.

Mindezek persze megkövete-
lik magának a könyvtáros szak-
mának az átalakulását. Ha valaki
ezt a foglalkozást választotta, mert
egy nyugodt zugot keresett a

munka világában, akkor mára bi-
zonyára csalódás érte. A könyv-
tárak vezetõi ma menedzserek,
akiknek naponta kell farkassze-
met nézniük az �ellenféllel�. (Értsd:
a politikai döntéshozókkal, a fenn-
tartóval.)

Ugyanakkor a könyvtárosok-
nak is az egész életen át tartó
tanulással kell elsajátítaniuk az új
ismereteket és készségeket. A
mindenhez értõ könyvtárossal
szemben egyre keresettebb lesz
egy-egy szakterület specialistája.

Az újragondolás egyik példája
az állások újszerû betöltése. A
kölni könyvtár foglalkoztat egy a
könyvtár modern arculatának ki-
alakításával, reklámmal foglalko-
zó szakembert.

Ez alapvetõ fontosságú, mert
még ma is él az emberek fejében
a kép a könyvtárról, ahova gye-
rekek és ráérõ háziasszonyok jár-
nak. A könyvtárak tudatos PR-
munkája itt megkerülhetetlen, hi-
szen a valóságban a könyvtárak
használói középosztálybeli, nagy
változtatási készséggel rendelke-
zõ, jól képzett fiatal emberek,
akik tudatosan keresik és hasz-
nálják az információkat.

Világunkban, miközben a vir-
tuális hálózatok egyre inkább el-
uralják az életünket, kell egy hely,
ahol az emberek a valóságban is
találkoznak egymással. Ez lehet a
könyvtár, mint egyidejûleg modern
és hagyományõrzõ intézmény.

 Az elõadást követõ vitából
kiderült, hogy az önálló gazdál-
kodás igénye a magyar könyv-
tárakban is megfogalmazódott,
de a törvényi szabályozás ezt
egyelõre nem teszi lehetõvé. A
másik � és szinte minden szemi-
náriumon szóba kerülõ � vitaté-
ma az állományapasztás szüksé-
gessége, mértéke. Míg itthon na-
gyon sok könyvtár a gyûjtõ funk-
ciót látja legfontosabbnak, addig
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egyes németországi közmûvelõdési
könyvtárak radikálisan selejtez-
nek. Céljuk, hogy minél frissebb,
keresettebb irodalmat kínáljanak
az olvasóknak, vállalva azt is,
hogy a ritkábban jelentkezõ igé-
nyeket egyáltalán nem tudják ki-
elégíteni. Hozzá kell tenni, hogy
dr. Neißer ezen a  téren Néme-
tországban is reformernek számít.
A referátum teljes szövege az
interneten a www. goethe.de/ms/
bus/deindex.htm oldalon, az Infor-
mationszentrum rovatban olvasha-
tó, egyelõre csak német, a közel-
jövõben magyar nyelven is.

Ugyanitt található a magyar
könyvtárügy elmúlt tíz évérõl ké-
szített tanulmány, a Közmûvelõ-
dési könyvtárak egy új Euró-
páért konferencia anyaga, a
Bücher, über die mann spricht
könyvajánló összeállítás a német
könyvpiacon ismert és sokat vi-
tatott könyvekrõl, amelyek könyv-
tárunk állományában is megtalál-
hatóak, valamint on-line kataló-
gusunk.

Marton Erika

Nemzetközi
konferencia

az egészségügy
információ-
ellátásáról

Az Európai Egészségügyi Infor-
matikai és Könyvtári Szövetség
(European Association for Health
Information and Libraries) 2001.
június 7. és 9. között tartotta mun-
kaértekezletét Algheróban (Olasz-
ország, Szardínia szigete), 2001:
Cyberspace Odyssey címmel
(2001: Odüsszeia a virtuális térben).

Az értekezlet tárgyköre a táv-
kommunikáció által nyújtott lehe-
tõségek és a könyvtárosok sze-

repének elemzése volt az infor-
mációs társadalomban.

Huszonkét értékes elõadás
hangzott el, és negyvenöt posz-
tert mutattak be. A konferencián
Magyarországról hatan vettek
részt.

A konferencia vezérgondolata
az volt, hogy miként lehet a leg-
jobban kielégíteni az orvosok,
nõvérek (és betegek) egyre nö-
vekvõ információigényét, miköz-
ben a könyvtárat személyesen lá-
togatók fokozatosan távoli fel-
használókká válnak az interneten
keresztül.

A konferencia hivatalos nyel-
ve az angol és az olasz volt, szink-
ron tolmácsolás állt a résztvevõk
rendelkezésére.

A tudományos program három
témakör köré csoportosult:

1. A könyvtáros a tudományos
információ �kapuõre�

2. Tudományos információfor-
rások az interneten

3. A távoli felhasználó
A Semmelweis Egyetem há-

rom poszterrel szerepelt, amelyek
a könyvtári együttmûködést és a
hazai konzorciumokat, az on-line
információk orvosi vonatkozása-
it, valamint a könyvtárosok infor-
mációközvetítõi és -feltárói sze-
repét mutatták be:

 Dr. Vasas Lívia, Jehoda Imola:
Cooperation and consortia

 Dr. Szabó-Balogh Clarissa:
Medical science related questions
in on-line information in Hungary

 Dr. Hercsel Jolán: Gatekeeper
Role of Librarians in Scientific
information at the Central Library
of Semmelweis University

A sok értékes információ kö-
zül nehéz lenne bármit is külön
kiemelni. A konferencia anyagát
az elõadók és a poszter szerzõk
által leadott teljes szöveg alapján
közlik az interneten, az EAHIL
honlapján (http://www.eahil.org/),

a Semmelweis Egyetem Közpon-
ti Könyvtára honlapján (http://
lib.sote.hu) pedig élménybeszámo-
ló olvasható.

A konferencia színhelye, Al-
ghero Szardínia szigetének egyik
kiemelt tengerparti üdülõhelye.

 A tudományos program mel-
lett a szervezõk gondoskodtak
fakultatív programokról a szabad-
idõben, így módunk nyílt bepil-
lantást nyerni Európának erre az
érdekes területére. Ezúton is elis-
merésünket és köszönetünket fe-
jezzük ki a konferencia rendezõ-
bizottságának a kifogástalan szer-
vezésért és a kitûnõ ellátásért.

Hercsel Jolán

Kisalföldi
könyvtárosok
marketing és

kommunikációs
tréningje

A Kisalföldi Könyvtárosok és
Könyvtárak Egyesülete rendsze-
resen indít továbbképzéseket tag-
jai számára. Az utolsó ilyen to-
vábbképzés 2001. június 11�12-
én volt Marketing és kommuni-
káció a könyvtárban címmel. A
tréning anyagi hátterét a Nemzeti
Kulturális Alapprogram Könyvtári
Kollégiuma biztosította, a helyszínt
a Gyõri Városi Könyvtár bocsá-
totta az egyesület rendelkezésére.
A képzésen a megye városi
könyvtárai (Fertõd, Csorna, Mo-
sonmagyaróvár, Sopron, Gyõr), a
Széchenyi István Fõiskola Könyv-
tára, a Balázs Béla ÁMK, vala-
mint a megyei könyvtár munka-
társai vettek részt, és a British
Council által felkészített szakem-
berek, Gáncsné Nagy Erzsébet
(KKMK, Gyõr) és Varga Kata-
lin (OPKM, Bp.) vezették. Cél-


