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Üzleti információért is
forduljon könyvtárosához!

Információ-rendszerezõ szakmunka
a könyvtári információszolgáltatás

egy területérõl

Sok szakmai beszélgetés és felesleges vita zajlott
már a „könyvtáros és/vagy/de nem információ-
bróker”, „ könyvtári információ és/vagy üzleti
információ” kérdéskörökben, ezért mindenképpen
jelentõs eseménye az idei évnek Kiszl Péter Üz-

leti információ, céginformáció és könyvtárak címû
könyvének megjelenése.

Egyetemi tankönyvnek és információbróker
szakkönyvnek is szánt – tartalmas és kiállításá-
ban is szép – kiadvánnyal gyarapodott a könyv-
táros szakma, amelynek szerzõje egyértelmûen
könyvtári kategóriaként is definiálja az üzleti in-
formációszolgáltatást.

Kiszl Péter két fõ megközelítést tartott szem
elõtt: széles hagyományos és elektronikus szak-
irodalmi áttekintésre támaszkodva igyekezett az
elméleti alapokat feltárni, és egyben nagy hang-
súlyt fektetett a gyakorlati tapasztalatok vizsgála-
tára, a könyvtárak üzleti és céginformációs szol-
gáltatásainak bemutatására.

Az információgazdálkodás új kihívásait át-
tekintve a közgazdász és könyvtáros végzettsé-
gû szerzõ a könyvtári ellátórendszerek számára
meghatározónak érzi az „egyre fokozódó gaz-
dasági információs éhség kielégítését”, ezért
összefoglaló-rendszerezõ elméleti munkájának
következõ részében az üzleti információ meg-
határozásával, tipizálásával, magyarországi fej-
lõdésének bemutatásával foglalkozik. Ezt kö-
vetõen ennek egy speciális felhasználói köré-
vel kapcsolatos területre kitekintve a kis- és
középvállalkozások információellátását járja kö-
rül. Tömegességének, földrajzi szétszórtságá-
nak, tartalomigénye komplexitásának köszön-
hetõen ez a felhasználói réteg természetesen
meghatározó az információszolgáltatók – így a
könyvtárak – széles köre számára. Nem vélet-
len – s erre a szerzõ is utal –, hogy a magyar

tartalomipar fejlesztésének uniós pályázati for-
rásokkal bõven körülbástyázott egyik stratégiai
fejlesztési célterülete is ez a felhasználói cso-
port.

Szakmai önértékelésünk szempontjából izgal-
mas a mû középsõ része, amely áttekinti az üzleti
információ és a könyvtárak vonatkozásában zaj-
lott és zajló nemzetközi és magyarországi törek-
véseket, lezáró részként pedig megfogalmazza a
megoldandó feladatokat.

A hazai körkép szegényes. A szerzõ megálla-
pítása szerint – néhány nagyobb könyvtár erõfe-
szítéseitõl eltekintve – az üzleti információszol-
gáltatás jobb esetben még gyermekcipõben jár,
rosszabb esetben nem is létezik.

 Három feladatot fogalmaz meg a szerzõ a
szolgáltatás elõmozdítására. Elsõként  lényegében
az igényeken alapuló üzleti információszolgálta-
tás kialakítását és hatékony üzemeltetését, máso-
dikként az alapfogalmaknak, az információforrá-
soknak, a folyamat szereplõinek definiálását és
rendszerezését jelöli meg, harmadikként pedig az
adatforrások optimális használatának, keresési
stratégiák kialakításának támogatását.



34  • Könyvtár i  Levelezõ/lap • 2005. május

Kiszl Péter  kijelentése szerint a második (el-
méleti, rendszerezõ) feladat részletes, az elsõ (in-
kább gyakorlati) feladat részleges megoldására
vállalkozik könyvének további részében.

Mivel felmérések, tanulmányok tanúsága sze-
rint az üzleti információk legkeresettebb, legnép-
szerûbb típusa a céginformáció és nincs módja az
összes üzleti információtípus elemzésére, a továb-
biakban csak a céginformációs alrendszerrel fog-
lalkozik.

A könyv utolsó harmadában tér vissza az
önmaga által elsõnek felsorolt feladatra: az üzleti
információszolgáltatások kialakításával és üzemel-
tetésével kapcsolatos kérdésekre. Az üzleti infor-

mációs szolgáltatások marketingje fejezetcím
mögött izgalmas kérdések szerteágazó körét te-
kinti át. Van itt minden: projekttervezés, SWOT-
analízis, piackutatási módszerek, Philip Kotler
marketingfogalma, 4P, Ansoff-mátrix, árképzés,
marketing-kommunikáció, PR, finanszírozás. A
rendezetlenül rendezett fejezet fõ erénye, hogy a
szerzõ türelmes könyvtáros olvasóját ráébreszti
arra, hogy a szolgáltatásszervezés során a meg-
szokott ismeretek, kompetenciák mellett még mi
mindenre kell nyitottnak lennie.

Az utolsó fejezetben Kiszl Péter, aki az Eöt-
vös Loránd Tudományegyetem (ELTE) mellett

több más felsõoktatási intézményben is tanít, rö-
vid áttekintést ad azon kezdeményezésekrõl, hogy
az információmenedzsmenttel, ezen belül az üzleti
információmenedzsmenttel kapcsolatos ismereteket
beépítsék a könyvtárosok képzési és továbbképzési
folyamatába. Hitem szerint ezen kezdeményezések
további kutató és rendszerezõ munkán alapuló fej-
lesztése lesz az, ami hozzájárul a könyvtárak gye-
rekcipõbõl méretes futócipõbe lépéséhez az üz-
leti információszolgáltatás területén.

A megjelent munkát hiánypótlónak tartom,
mindenekelõtt pedig hasznosnak és ösztönzõnek
a jövõképünkrõl, mûködésünkrõl, szolgáltatási és
képzési tevékenységünkrõl való szakmai és szak-
maközi együttgondolkodásban. A könyv egésze
mellett az összegzõ fejezet teendõlistája jó alapot
ad ehhez. Ezen a módon érhetõ el, hogy a hazai
könyvtári ellátórendszer az üzleti információellá-
tás rendszerében is természetes közremûködõként
találja meg helyét és lássa el feladatait.
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