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Kiszl Péter 

Könyvtárak a vállalkozókért – nemzetközi 
impressziók 

A könyvtárak bekapcsolódása a kis- és közepes válla lkozások információellátásába hosz-
szú id ő óta megoldásra váró feladat Magyarországon. A haza i könyvtárak vonatkozó szol-
gáltatásainak katalizálása érdekében közelmúltbéli külföldi kutatási eredményekb ől válo-
gatunk és bevált gyakorlatokat elemzünk rendhagyó m ódon: az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem Bölcsészettudományi Kar Könyvtár- és Inform ációtudományi Intézetének (ELTE 
BTK KITI) mesterszakos, üzleti információmenedzser specializációt végz ő hallgatói által 
készített referátumokra – melyeket jelen lapszámban , tematikus összeállításban közöl a 
TMT – irányítjuk rá a szakmai figyelmet. 

Tárgyszavak: információszolgáltatás; vállalkozásfejlesztés; 
üzleti szolgáltatás 

Üzlet és könyvtár 
 
Az ELTE BTK könyvtártudományi oktatási prog-
ramjában a kétezres évek elejétől – kezdetben egy 
tantárgy (egyetemi szinten az Információforrások 
című kurzus keretében), majd 2006-tól a diplomá-
ban is megjelenő, önálló specializációk (alapsza-
kon: információ- és tudásmenedzsment, mester-
szakon: üzleti információmenedzser) formájában – 
helyet kap a magyarországi (kis)vállalkozás-
fejlesztési törekvések könyvtári-információs támo-
gatása, valamint a piacgazdasági környezetben 
magabiztos jártassággal rendelkező könyvtárosok 
képzése. 
 
Megkérdőjelezhetetlen ugyanis, hogy a hagyomá-
nyos könyvtárosi szereppel párhuzamosan napja-
inkban – ugyan a tradicionálisból eredeztethető, de 
– újnak tekinthető szakmai igények (és célcsopor-
tok) kiszolgálására is fel kell készítenünk hallgató-
inkat, amelyek egyúttal további (komplementer) 
munkaerő-piaci lehetőségeket jelentenek. Az ezzel 
összefüggésben – a világ különböző államait (Ku-
vait, USA, Kína, Franciaország) érintően – ismerte-
tett vizsgálatok, valamint a hazai viszonyokra 
adaptálható, modellértékű kezdeményezések1 így 
egy nálunk sokszor még mindig idegennek számí-
tó (és a szaksajtóban alulreprezentált) témakört, a 
könyvtári szektor és a versenyszféra kapcsolatát2 
boncolgatják, ezért bár esetenként már néhány 
ezelőtt megjelent dokumentumra koncentrálunk, 
meggyőződésünk, hogy aktualitásukhoz – főképp 
így csokorba szedve – nem fér kétség. 

Kuvaiti befektetési szakemberek 3 
 
A különböző foglalkozások képviselői természet-
szerűen mesterségükhöz illeszkedő információkkal 
dolgoznak, melyet gyakran csak az adott szakterü-
let művelői tudnak igazán pontosan definiálni. Ki-
váló példa erre a befektetési döntések meghozata-
lához szükséges háttéradatok kuvaiti befektetési 
szakemberek szerint meghatározott – prioritási 
sorrendű – tematikus felsorolása: 
  1. üzleti és kereskedelmi információ (általános-

ságban); 
  2. céginformáció;  
  3. tőzsdei és pénzügyi információ; 
  4. ipari(ági) információ;  
  5. befektetési lehetőségekről szóló információ;  
  6. országokról szóló információ;  
  7. portfólió-információ;  
  8. jogi információ;  
  9. konkrét projektekről szóló információ;  
10. egyéb. 
 
Az infokommunikációs technológia rohamos fejlő-
désével az internetes források vezetnek, kényelmi 
szempontokból okoseszközökön elérve. Elterjedt a 
multinacionális tartalomszolgáltatók adatbázisai-
ban, szakfolyóiratokban, belső (intranetes) plat-
formokon történő keresés, ahogy a szakértői kon-
zultáció igénybevétele és a saját feljegyzések 
használata. A személyes kapcsolatok is szóba 
jönnek, a könyvtárak és a kereskedelmi kamarák 
szolgáltatásai sajnos kevésbé. A szakemberek 
nyitottak a (tovább)képzésre, illetve megfogalmaz-
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ták az „idő-költség-minőség” kritikus hármas szem-
pontrendszerét.4 Maguk is rájöttek: egyszerre 
mindegyik kívánalomnak az információkeresés 
során sem tudnak megfelelni. 
 
Floridai könyvtárak 5 
 
A közkönyvtárak üzleti információs szolgáltatásait 
a tengerentúlon is sok körülmény befolyásolja.6 A 
használók sztereotípiája szerint a települési könyv-
tár a szépirodalom és a gyermekkiadványok őrző-
helye, nevéből (is) fakadóan kizárólagosan a 
könyvek tára. Mindenek előtt fontos tehát széles 
körben tudatosítani, hogy a könyvtár információs 
központ, mely képes biztosítani az állampolgárok 
széles rétegei mellett a kis- és közepes vállalkozók 
információellátását is. A Floridában (Hillsborough 
és Pasco megyékben) végzett felmérés konklúziói 
nálunk is termékeny talajra hullhatnak:  
● A legkeresettebb szolgáltatások: pénzügyi segít-

ségnyújtás, képességfejlesztő tréningek, ver-
senytársfigyelés, üzleti terv készítése, marke-
tingkutatások, jogi tanácsadás, menedzsmentis-
meretek, elektronikus kormányzati megoldások-
kal kapcsolatos támogatás és kulturált (ingye-
nes) találkozóhely biztosítása. 

● Ezek egy része kizárólag külső szakmai partne-
rekkel együttműködve (pl. U.S. Small Business 
Administration = SBA,7 SCORE,8 Small Business 
DevelopmentCenters = SBDCs9) valósítható meg. 

● A legnépszerűbb adatbázisok (vö. az 1. ábrával): 
Florida Electronic Library (helyi adattár), Gale 
Virtual Reference Library, Reference USA, 
Demographics Now, Mergent, Morningstar, 
Business & Company Resource Center, EBSCO, 
ProQuest, D&B Million Dollar Directory stb. 

● Az üzleti életnek szánt forrásokat, szolgáltatáso-
kat és programokat minden lehetséges módon 
(pl. szórólapok, linkek a helyi honlapokról) nép-
szerűsíteni szükséges (promóció). 

 
Las Vegasi Egyetem 10 
 
A Las Vegasi Egyetem (University of Nevada, Las 
Vegas = UNLV11) mindennapjaiba betekintve egy-
értelműen kimondható, hogy a felsőoktatási könyv-
tárak is hatékonyan segíthetik az üzleti életet. Az 
UNLV üzleti információs szolgáltatásait12 támoga-
tó, szisztematikusan felépített kapcsolati hálója 
eléri mind a szolgáltatókat, mind a szolgáltatások 
iránt érdeklődőket. Az alumni események és más 

egyetemi rendezvények, az ipari kooperációk, a 
tantárgyi programok egyaránt jól illeszkednek a 
könyvtári forrásterjesztéshez. Itt is igaz, hogy 
„egyedül nem megy”, az egész Amerikában jelen 
lévő SBDC (2. ábra) nélkülözhetetlen stratégiai 
partnerként áll a könyvtár mellett. 
 
Kínai Nanjing M űszaki Egyetem 13 
 
A világ másik szegletében, a feltörekvő és innova-
tív gazdaságú Kínában a szabadalmi információ-
szolgáltatás hatékonyságának fokozására töre-
kednek a Nanjingi Műszaki Egyetem (NanjingTech 
University14) Könyvtárában. A tréningeket is ma-
gában foglaló projekt konklúziója, hogy eredmé-
nyes munka kizárólag a kutatókkal szoros együtt-
működésével valósítható meg, illetve a szabadalmi 
ismeretek és a szakadatbázisok kezelésének 
könyvtárosok általi magas szintű elsajátításával. A 
kísérlet során szabadalmaztatásra is sor került, 
továbbá bebizonyosodott, a könyvtáros hatékony 
támasza lehet a fejlesztéseknek, kutatástámogató 
háttérmunkája, személyre szabott szolgáltatásai 
(pl. monitoring) révén folyamatosan nő az egyete-
men belüli megbecsülése (és a szakma presztí-
zse). 
 
Syracuse-i veteránok 15 
 
A Syracuse Egyetemen (Syracuse University16) 
indították el azt a leszerelt (veterán) katonák civil 
társadalomba történő visszailleszkedését vállalko-
zásalapítással támogató programot (Entrepreneur-
ship Bootcamp for Veterans with Disabilities = 
EBV), amelyben évek óta részt vesznek amerikai 
felsőoktatási intézmények könyvtárai. Az üzleti 
tervezéshez és a „veterán cégek” napi működteté-
séhez a helyben nyújtott szolgáltatások mellett 
webináriumokkal, oktatóvideókkal távolról is ren-
delkezésre állnak a könyvtárosok, akik jellemzően 
az információkeresési készségek fejlesztésével és 
a források szétsugárzásával kívánnak hozzájárulni 
a sikerhez. A legnagyobb problémát a különböző 
háttérrel érkező résztvevők igényeinek eltérő mi-
volta jelenti az addig megszokott hallgatói kérések-
től, továbbá a program szélesebb körű együttmű-
ködési formájának (pl. tapasztalatcsere) hiánya. A 
könyvtárosok mentori szerepe nem zárul le a prog-
ram befejeztével, a veteránok később is fordulhat-
nak hozzájuk segítségért. 
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1. ábra A Hillsborough megyei könyvtári együttm űködés 
(Hillsborough County Public Library Cooperative = HC PLC) üzleti információs tartalomkínálata  

Forrás: http://www.hcplc.org/hcplc/research/business.html 



Kiszl P.: Könyvtárak a vállalkozókért … 

238 

 
 

2. ábra A 2017. március 22-én, els ő alkalommal megrendezett amerikai SBDC Nap honlapja  
Forrás: http://americassbdc.org/SBDCDay 

 
 
SBDC-k Amerikában 17 
 
A kisvállalkozás-fejlesztési központok és a könyv-
tárak együttműködésének (3. ábra) gátjait tárja fel 
az SBDC-k körében (Colorado, Idaho, Montana, 
Nevada Utah és Wyoming államokban) végzett 
felmérés. Melyek ezek? 
● A nyomtatott anyagok elavultsága. 
● Az adatbázisok hiánya (főként vidéki környezet-

ben). 
● Az üzleti források szűkössége a gyűjtemények 

egészét tekintve. 

● A könyvtárosok javítandó prezentációs készsé-
ge. 

● A kevés parkoló a könyvtáraknál. 
● A könyvtárosok túl sok irodalommal látják el a 

vállalkozókat. 
● A Google konkurenciája. 
● A nyitva tartás rövidsége (rugalmatlansága). 
 
Megszívlelendő megállapítás, hogy a kooperáció-
nak mindkét fél számára egyaránt értékesnek kell 
lennie. 
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3. ábra A Longmont Public Library (Colorado) kisvállalkozás- fejlesztési tárgyú el őadásainak hirdetése  
Forrás: https://www.longmontcolorado.gov/Home/Components/Calendar/Event/8899/1068?curm=3&cury=2016 

 
 
Üzleti könyvtáros a tengerentúlon 18 
 
A pályakezdő üzleti könyvtáros élete Amerikában 
sem egyszerű. A hallgatók a képzés során jellem-
zően ott is dolgoznak, így tett Bridget Farrell, aki 
mesterszakos tanulmányai mellett egy kisvállalko-
zás-fejlesztési központban (Kentucky Small Busi-
ness Development Center19) helyezkedett el gya-
kornokként. Az egyetemi kurzusokat kiegészítendő 
levelezőlisták, webináriumok, szakcikkek jelentet-
ték a további ismeretbővítést, illetve az Amerikai 
Könyvtári Egyesület Használói- és Tájékoztató 

Szolgáltatások Szervezete Online üzleti tájékozta-
tás 101 tanfolyama (American LibraryAssociaton = 
ALA, Reference and User ServicesAssociation = 
RUSA, Online Business Reference 101).20 Öntevé-
keny szerveződésként él az ALA RUSA Üzleti 
Tájékoztató és Információszolgáltató Szekciójához 
(Business Reference and Services Section = 
BRASS, 4. ábra) kötődő Kezdő üzleti könyvtárosok 
csoportja (New Business Librarians Group21), 
melynek tagjai bátran tehetnek fel egymásnak 
kérdéseket. 

 

 
 

4. ábra Részlet az ALA RUSA BRASS üzleti információs útmutató kat tartalmazó oldaláról  
Forrás: http://brass.libguides.com/?group_id=2227 
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Francia cégek 22 
 
Francia felmérések is alátámasztják, hogy az infor-
mációs szakemberek egy-egy szakterületre történő 
specializálódása elengedhetetlen, egyre kevesebb 
önálló, minden témakört kiszolgáló információs 
részleg található a nagyobb vállalatoknál. A jövő a 
versenyszféra és az oktatási intézmények „közös” 
képzései, az elmélet és a gyakorlat összefonódása 
felé mutat, valamint a folyamatos továbbképzések-
ben (life long learning) érhető tetten. A kutatások 
fókusza a diszciplináristól az interdiszciplinárisra 
helyeződik át, melyet a TMT-ben megjelenő közle-
mények is egyértelműen tanúsítanak. 
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