
Térítéses könyvtári és információs 
szolgáltatások

Könyvszemle

Természetüknél fogva a közművelődési 
könyvtárak széles tömegek általános igényeinek 
kielégítését hivatottak szolgálni négy alapterüle
ten: az oktatás, a kikapcsolódás, az informálódás 
és a kultúrálódás területén. A költségek rohamos 
emelkedése, a könyvtárakkal szemben támasz
tott növekvő igények, valamint az új és differenci
ált szolgáltatások megjelenése a következő 
problémákat veti fel:

-  A gyors változások korában hogyan tud egy 
stabil, kötött költségvetésű könyvtári szolgál
tatás szembenézni az új piaci kihívással és a 
gazdasági kényszerrel?

-  Mi lesz a hagyományos ingyenes szolgálta
tásokkal, ha az áruvá válás, a jövede
lemképzés és az önálló költségfedezés az új 
szolgáltatási etika, a túlélés és a siker kul
csa?

-  Egy termék/szolgáltatás, ill. az ezekhez való 
hozzáférés mikor ingyenes és mikor téríté
ses? Hol, és hogyan lehet meghúzni a határ
vonalat a kettő között?
Ezekre a kérdésekre próbál választ keresni a 

könyv, különféle oldalról megvilágítva a problé
mát és ütköztetve a nézeteket.

A társadalomban az egyetemes információ
hoz való hozzá-nem-férés hívta életre a könyv
tárakat. így születtek meg és váltak egyeduralko
dóvá ezek az intézmények.

A probléma akkor kezdődött, amikor az infor
mációs technika fejlődése, a technikai innováció 
és a piaci viszonyok hatására rivális erők (ma
gánvállalkozók, információs ügynökségek) meg
rendítették a könyvtárak egyeduralmát. Hagyo
mányosan a könyvtárak tőkementes intézmé
nyek, és nem rendelkeznek értéktöbbletet 
előállító termékekkel, ill. szolgáltatásokkal. Sokan 
érvelnek az ingyenesség fenntartása mellett, 
mondván, hogy az adófizetők pénzéből szerze- 
ményeznek a közművelődési könyvtárak, így 
nem kérhetnek még egyszer pénzt a kölcsönzé
sért is. A másik oldalról nézve viszont, ezek a 
könyvtárak minimális szeletét alkotják a teljes in
formációs bázisnak, tehát a hozzájuk fordulók in
gyenesen ugyan, de az információk csak egy 
szűk köréhez férhetnek hozzá.

NORTON, Bob Charging for library and information 
services /  Bob Norton ; [ed.] The Library Association. 
- London : LA, 1988. - IV, 59 p.

„A belépődíjak diszkriminálnak, ezért nem 
szívesen kérnék pénzt senkitől” - mondja Wilson. 
De, ha a kérdés úgy merül föl, hogy vagy ingye
nes szolgáltatás, vagy az információhoz való 
hozzáférés szabadsága, akkor már el kell gon
dolkodni a kérdésen. Demokratikus jellegénél 
fogva Wilson és Martyn egyértelműen az utóbbi 
mellett foglal állást.

Egy olyan társadalomban, ahol a szegény 
szegényebb, a gazdag gazdagabb lesz, az infor
máció-szerzésre is rányomja bélyegét ez a szel
lem. Aki teheti - tudja és hajlandó is megfizetni, - 
gyorsabb, pontosabb, testreszabottabb, csoma
golt, értéktöbblettel növelt és házhoz szállított in
formációhoz jut, aminek birtokában még gazda
gabbá válik.

Az információs szolgáltatások térítése nem új 
gondolat. Eddig csak könyvtári keretek között 
zajlott, most azon kívül is megjelent. Ez olyan 
konfliktushelyzetet teremt, ahol felmerül a kér
dés, hogy a hagyományos kötött költségvetésű 
könyvtár hogy tud szembenézni a piaci kihívás
sal. A csak ingyenes szolgáltatások fenntartása 
nem teszi lehetővé a versenyképesség kialakítá
sát: térítéses szolgáltatásra is szükség van. A 
hozzáférés szabadsága nem jelent ingyenes hoz
záférést az információhoz. Nem lehet ingyenes, 
hiszen a nyomtatás-szállítás-használható állapot
ba hozatal mind pénzbe kerül. Az indexelés - ki
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vonatkészítés - online hozzáférés biztosítása - a 
gyorsaság - a rugalmasság - sbt. mind értéknö
velő tényezők.

Ezek figyelembe vételével ott indokolt a térí
tés bevezetése:

-  ahol az adott források kimerültek és mód
szeres munkára van szükség más források 
felkutatására;

-  ahol időre van szükség a megfelelő informá
ció megtalálásához és kiválasztásához;

-  ahol költségtényezők merülnek fel az infor
máció megszerzésekor, mint pl. telefon, te
lex, online stb.;

-  ahol gyűjteni és analizálni kell az adatokat;
-  ahol a sürgősség diktál és nem lehet más

napra halasztani a megoldást;
-  ahol személyre szabott, bizalmas és értékelt 

információt kérnek.
A következő fejezet nyitó gondolata: vajon 

még mindig megfelelő-e a közművelődési könyv
tárak parttalan célkitűzése. Pickering szerint a 
közművelődési könyvtári információ amorf, ellen
őrizhetetlen és rendszertelen. A többi könyv
tártípusnak jól körülhatárolt használói köre, cél- 
és feladatrendszere van. A közművelődési 
könyvtáraknak is specializálódniuk kell és ha
tározniuk arról, hogy mit akarnak: könyvellátó 
helyek maradnak, oktatást támogató intézmény
ként, szabadidőközpontként, a lakosság informá
ciós központjaként vagy kommunikációs cent
rumként működnek. Újragondolásra, ésszerű
sítésre van szükség. Olyan korban, amikor a 
specializálódás, a személyre szabott szolgáltatá
sok dominálnak, a közművelődési könyvtár sem 
tudja fenntartani „szupermarket” jellegét. Új, pi
acvezérelt, használó-központú szolgáltatások 
kellenek, Ehhez ismerniük kell a használókat, az 
ügyfeleket és a versenytársakat. Megismerésük
höz, elemzésükhöz elengedhetetlen a marketing 
tevékenység tudatos és folyamatos alkalmazása. 
A piac elemzésére van szükség ahhoz, hogy fel 
lehessen térképezni, hogy milyen fontos irányvo
nalak befolyásolják az információszolgáltatás 
alakulását.

A gazdálkodás/költségvetés adatai és a tár
sadalom értékelése a talponmaradás záloga. 
Ezért ezek mérhetősége, számszerűsíthetősége 
megfelelő kontroli-mechanizmusok kiépítésével 
az előrejelzett irányvonal.

McLean a jövő útjáról kifejezetten mint „költ
ség-tudatos” társadalmi környezetről beszél, 
ahol:

-  A könyvtáraknak és információs szolgáltató
helyeknek nincs más választásuk, minthogy 
versenyben álljanak az elektronikus környe
zettel.

-  A versenynek nyíltnak kell lennie - ez elen
gedhetetlen a pénzügyi források megpályá
zásához és megszerzéséhez.

-  Vállalni kell a rizikót, ami a hagyományos 
szolgáltatások megtartásából és az új straté
giák bevezetéséből adódik.

-  Lényeges, hogy a könyvtár és információs 
rendszer része legyen egy nagyobb informá
ciós rendszernek.

-  Nagyobb szükség lesz a használók szeg
mentálására és a potenciális szükségletek 
elemzésére.

-  Hitelesnek és egységesnek kell lennie a 
könyvtárnak azért, hogy a fenntartó támoga
tását elnyerje.

-  A versenyképesség biztosítása érdekében 
szükség lesz a vezetői feladatok állandó 
elemzésére.

-  A verseny sikere attól függ, hogy a könyvtár 
mérhetővé tudja-e tenni termékeit és szol
gáltatásait.

-  Mindezen változtatások pénzügyi kezelését 
az intézmény saját gazdasági keretei között 
kell létrehozni, egyrészt azért, hogy időt és 
energiát takarítsunk meg, másrészt azért, 
hogy az új tevékenységi kört ne idegenítsük 
el a könyvtártól.

A közpénzből fenntartott intézmények szá
mára Cronin három lehetséges alternatívát vázol 
fel: vagy támogató intézményt kell keresni, aki 
felvállalja a megnövekedett költségeket, vagy a 
meglévő költségvetést kell átcsoportosítani, vagy 
egyszerűen ki kell vonulni az információs piacról. 
Mivel a világ publikált információjának több mint 
a 10%-a elektronikus hordozón jelenik meg, a 
harmadik út nem választható. A költségvetés át
csoportosításának egyik módja a térítés beveze
tése. Az online keresés megjelenése katalizátor
ként szerepel, hiszen ez tette elkerülhetetlenné a 
térítéses szolgáltatások bevezetését. A térítés le
het teljes körű, differenciált vagy önkéntes, azaz 
belátáson alapuló. Az ár megállapításánál a költ
ségmegtérülés az elsődleges, de nem az egyet
len cél. Figyelembe kell venni a marketing-tevé
kenységet, a használói igények felkeltését ép- 
penúgy, mint a használók képzésének költségeit 
is. Az ár megállapításakor érdemes a használó
kat is megkérdezni. A könyv 26. oldalán mintát
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találunk arra, hogy az online szolgáltatások ára
lakításánál milyen tényezőket lehet figyelembe 
venni, azaz, hogy miként lehet mérhetővé tenni 
az információt. A szempontok a következők: az 
adatbázis tartalom szerinti csoportosítása, a se
gítségnyújtás szintjei, az adatbázis szerkezete, a 
kapcsolási idő. Az ár kialakításához jó módszer, 
hogy megkérdezzük a használókat és kérdőív 
segítségével rangsoroltatjuk velük az árképzés
hez figyelembe veendő szempontokat.

Angliában több kezdeményezés is indult a 
80-as évek vége felé a térítéses szolgáltatások el
terjesztése terén. Az angol Könyvtáros Egyesület 
1987-ben irányelveket adott ki, melyben az állami 
és magánszektor kapcsolatára, együttműködé
sére hívta fel a szakma figyelmét. Bár az alapvető 
szolgáltatások támogatását továbbra is közpénz
ből kell fedezni, mindenütt a helyi igények alap
ján kell a szolgáltatásokat megszervezni és a he
lyi adottságokhoz kell azokat igazítani. Térítéses 
és profitképző is lehet minden plusz szolgáltatás, 
program, esemény és ugyancsak helyi szinten 
kell keresni a köz- és magánszektor közötti 
együttműködés lehetőségeit.

A kereskedelmi szolgáltató szektor gyors fej
lődése szükségessé teszi, hogy a kormány olyan 
kutatásokat finanszírozzon, melyek lehetőséget 
adnak az állami szektornak, hogy fejlessze szol
gáltatásait és keresse a magánszektorral való 
együttműködés alapjait. Bármilyen befolyó jöve
delmet az igyenes szolgáltatások javítására kell 
fordítani.

Ugyancsak 1987-ben hasonló szellemben 
nyilatkozott az angol kulturális miniszter: „Nem 
lehet különválasztani azt a két alapvető célkitű
zést, hogy messzemenőkig szem előtt tartsuk az 
olvasók/használók érdekeit, ugyanakkor keres
sük a lehetőségeket a pénz jobb hasznosítására. 
Hiszen ez utóbbi szintén a használót segíti.”

Szó esik még a partnerkapcsolatok különféle 
formáiról, mint pl. vegyesvállalat magáncégekkel, 
szerződéses üzemeltetés, szponzorálási lehető
ségek kiaknázása, kereskedelmi-kiadói tevékeny

ségek bevezetése. A vállalkozás sikeréhez pon
tos helyzetfelmérés, a kliensek igényeinek jól kö
rülhatárolt ismerete és az intézmény céljainak és 
feladatainak pontos indoklása, meghatározása 
szükséges.

A közművelődési könyvtári szolgáltatások 
pénzügyi támogatásáról 1988 februárjában látott 
napvilágot az ún. Zöld Füzet (Green Paper), ami 
szintén leszögezi, hogy az alapszolgáltatásoknak 
ingyeneseknek kell maradniuk. Ezzel egyidejűleg 
rámutat arra, hogy soha nem létezett olyan alap
elv, mely kimondta, hogy minden könyvtári szol
gáltatásnak térítésmentesnek kell lennie. Jelenleg 
- olvasható a Zöld Füzetben - a közművelődési 
könyvtárak körülbelül 22 millió font évi bevételt 
keresnek. Ha jobban kiaknáznák a piaci lehető
ségeket, ez a szám 50 millió fontra emelkedhetne 
évente.

Az értékesíthető információ tulajdonképpen 
áru, aminek értéke van éppúgy mint más termé
keknek. Értéke növelhető, hisz a „nyersanyag” a 
feldolgozás folyamatában bármely pontos érték
hozzáadással gyarapszik. így ára is van. Sokan 
szívesen megfizetik ezt az árat, ha hasznát, értel
mét látják. Most már csak az oktatókon van a 
sor, hogy tanítványaikban felkeltsék az igényt és 
megtanítsák őket az információkeresésre és - 
használatra. A menedzsereken, hogy belássák 
milyen gazdasági előnyökkel jár, ha nemcsak sa
ját belső információs rendszerük kiépítésén fára
doznak, hanem figyelmet fordítanak a külső, 
elektronikus információra is. A kormányon, hogy 
kidolgozzon egy egységes információs politikát; 
a könnyű hozzáférés biztosításán túl biztosítsa az 
egyén szerzői jogait az információ-„mix” korában 
és szabályozza a kimentés és másolás kérdéseit. 
A könyvtárosokon, hogy felismerjék azt, hogy 
egy nyílt piaci versenybe való bekapcsolódáshoz 
alapos, széles körű piackutatási és marketing 
technikákat kell alkalmazniuk, hisz ebben a ver
senyben a használó a diktáló és a döntő erő.

Téglási Ágnes
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