
Külföldi folyóirat-figyelő

Felmérés; Közérdekű tájékoztatás; Tájékoztatás 
-orvostudományi

Felmérést végeztek 200 közművelődési 
könyvtár és AIDS-szolgálat igazgatója és/vagy 
igazgatóhelyettese körében (az általuk ellátandó 
népesség 250.000-999.999 fő volt). Az eredmé
nyeket a cikk a következő csoportosításban adja 
közre: források, szolgáltatások és programok, 
együttműködési tervek, számítógépes háttér, fel
tételezett problémák; és leír 20 működő progra
mot. Javaslatot ad a politika és a programok re
formjára, többek között a könyvtárak és AIDS- 
szolgálatok együttműködésének bővítésére, a 
könyvtárakban az AIDS-ről tartott tájékoztató 
programok társadalmi elfogadásának és megér
tésének előmozdítására, az AIDS-ről szóló infor
mációk szabad hozzáférhetőségének biztosí
tására, vidéki területeken is, és összegzi a jelen
legi információigényeket.

(Autoref.)

Társadalomtudományi tájékoztatás

Lásd 141

Kutatás és termelés információellátása

Lásd 146

Közérdekű tájékoztatás

Lásd 175

VEZETÉS, IRÁNYÍTÁS

Általános kérdések

Lásd 127

Munka- és rendszerszervezés, értékelés

Lásd 164, 171

Pénzügyi és gazdasági kérdések

92/176
VERHO, Seppo: Lámán karvaita opetuksia = Kir- 
jastolehti. (84.) 20.vol. 1991. 9.no. 268-270.p.

Rés. angol és svéd nyelven.

A recesszió megtanít bennünket

Gazdálkodás -könyvtárban

A gazdasági recesszió komolyan próbára te
szi Finnországot. A nemzeti jövedelem gyorsab
ban csökken, mint a 30-as években és az adójö
vedelem egyre kevesebb. A közigazgatásban el
bocsátások várhatók, mindössze a következő 
számadatok mutatnak növekvő tendenciát: a 
munkanélküliek aránya és a könyvtári látogatá
sok száma. A közkönyvtárak gyors eredményt 
hozó intézkedésekkel próbálkoznak: a beszerzé
sek visszafogásával, rövidített nyitva tartással, a 
személyzet csökkentésével. A helyzetből egy po
zitív dolog is adódik: a könyvtárosok olyan meg
oldások keresésére kényszerülnek, amelyeknek 
valószínűleg a recesszió után is hasznát veszik 
majd.

Finnország települései különféle megoldások
ra jutottak. A vantaa-i könyvtár Dél-Finnország 
fővároskörnyéki területén a munkaköri leírások 
és a nyitva tartás rugalmasabbá tételével és a 
személyzetnek a csúcsidőre való koncentrálásá-
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val próbál megbirkózni a helyzettel. Rendkívül 
fontos a szükséges és kevésbé szükséges tevé
kenységek alapos elemzése. A közigazgatás 
szemszögéből a vantaa-i könyvtárak a szabad
idős tevékenységek körébe tartoznak, amelyben 
16%-os megtakarítás ajánlott. A szociális munka 
és az egészségügy területén a tervezett megta
karítás 2,3%-os, az oktatásban 4,7%-os. Vantaa 
könyvtáraira nézve konkréten ez azt jelenti, hogy 
az összesen 15 könyvtárból hetet bezárnak, vagy 
a 141 szolgáltató helyből 24-et megszüntetnek. E 
számok igencsak magasak.

Kelet-Finnországban egy könyvtár úgy oldot
ta meg a problémát, hogy nyáron két hónapra 
minden könyvtárat bezárt. Ez nem volt sikeres, 
nem is fogják még egyszer megtenni. Közép- 
Finnországban sok kisebb település intenzívebb 
együttműködésre törekszik. Egy könyv
tárigazgatóhoz számos település tartozik, módo
sítják a bibliobuszok útvonalát, közösen működ
tetnek számítógépes rendszereket. A megoldás 
lényege abban áll, hogy a könyvtári szolgáltatá
sok megszüntetése helyett csökkentik az admi
nisztratív személyzetet.

Korka városában (Finnország délkeleti partvi
dékén) térítést kívánnak bevezetni a könyvtári 
szolgáltatásokért, és arra is gondolnak, hogy az 
adójövedelmek helyett az oktatási intézmények
től és az ipartól jussanak jövedelemhez.

Észak-Finnországban szoros együttműködés 
indult egy műszaki főiskolával. A könyvtárak ad
ják a könyvtárosokat és a gyűjteményt, a műsza
ki főiskola adja a helyet és a műszaki személyzetet.

A recesszió jól megtanít gazdálkodni, de egy 
bizonyos határon túl a megtakarítás már nem a 
jövőt szolgálja. A könyvtárak oktatási és kulturá
lis intézményekből könnyen csak a szórakozta
tás intézményeivé válhatnak.

(Autoref.)

Lásd még 119,161,179-180, 189

Személyzet

92/177
KIRKLAND, Janice J.: Equity and entitlement: in
ternal barriers to improving the pay of academic 
librarians = Coll.Res.Libr. 52.voi. 1991.4.no. 375- 
380.p. Bibliogr.

Res. angol nyelven.

Igazságosság és öntudat: az egyetemi könyv
tárosok fizetésjavításának belső, pszicholó
giai akadályai

Egyetemi könyvtár; Érdekvédelem; Könyvtárosi 
hivatás; Munkabér, alkalmazás; Női munkaerő

A felsőoktatási könyvtárosok, képzettségük, 
képességeik és teljesítményünk alapján, maga
sabb fizetést érdemelnének. Bár jelenleg jelentős 
diszparitás van az irántuk támasztott követelmé
nyek magassága és a fizetések alacsony volta 
között, mindez még nem vezetett széleskörű ak
ciókhoz. Sok kutató összefüggést vél felfedezni 
azzal, hogy a szakma gyakorlatilag női pályának 
számít, és a nők általában hajlamosabbak az 
adott helyzetbe való belenyugvásra. A szocioló
giai és pszichológiai vizsgálatok szerint az egyé
ni viselkedés azzal kapcsolatban, amit az ember 
keres, és amit érzése szerint keresnie kellene, 
rendkívül összetett folyamat, és gyakran védeke
ző mechanizmusokat hoz létre, hogy ne kelljen 
szembesülni a méltánytalan társadalmi bánás
móddal. E védőfalak -  melyek nemcsak arra te
szik alkalmassá a könyvtárosokat, hogy keveseb
bért dolgozzanak, mint amennyit megérdemelné
nek, hanem még arra is, hogy ezzel elégedettek 
legyenek („de szép új az épület”, „kedvesek a 
kollégák", „az a fontos, hogy segíteni tudok”...) 
-  elbontása bizonyos pszichikai feszültségekkel 
jár együtt. Ezek enyhítésére a neveléslélektan te
rületén vannak kidolgozott módszerek, amelye
ket a könyvtárosi szervezeteknek propagálni és 
alkalmazni kellene. A „védőfalak” helyét töltsék 
be az egyenlő elbánásért folytatandó kampá
nyokhoz szükséges képességek, a „több tisztele
tet és elismerést a könyvtári munka értékének” 
követelése, és az együttes fellépéssel való elége
dettség érzése, mely arra vezet, hogy a felsőok
tatási könyvtárosok elérjék azt a fizetést, amelyre 
valóban jogosultak.

(Mohor Jenő)

92/178
Personnel management in libraries 
Libr.Trends. 38.vol. 1989. l.no. 1 -151 .p.
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Külföldi folyóirat-figyelő

Személyzeti munka a könyvtárakban. -  Te
matikus szám

Minősítés; Munkabér, alkalmazás; Munkahelyi 
légkör; Személyzet; Vezetés

A 12 tanulmány fő témakörei: a megfelelő 
személyek kiválasztása az adott munkakörre, a 
dolgozók motiválása: teljesítményük értékelése, 
a teljesítmény szerinti bérezés, a kollektív szerző
dés; ellenállás a változásokkal szemben, a to
vábbképzés eredménytelensége: a munkahelyi 
stressz, a fluktuáció.

Lásd még 192

Marketing, közönségkapcsolatok

92/179
TAYLOR, Kimberly: Turning financial fears into 
fundraising fantasies = Bottom Line. 5.vol. 1991.
2.no. 31-32.p.

Anyagi gondjainkból -  csiholjunk pénzszerző 
ötleteket!

Közművelődési könyvtár; Marketing; Támogatás 
-pénzügyi -társadalmi

Mi lehet az oka, ha könyvtárunk számára nem 
sikerül pénzt szerezni egy-egy kiváló, új ötlet 
megvalósításához? Három tévhit is közrejátszhat 
ebben. Az első az, hogy a szponzoroknak pusz
tán azért kötelességük lenne támogatni minket, 
mert biztosítjuk őket arról, hogy az általuk adott 
pénzt mi biztosan meg fogjuk szolgálni. A máso
dik a középszerűség hibája. Az a feltételezés, 
hogy a támogató nem fogja rossz néven venni, 
ha középszerűen kivitelezett dolgot akarunk neki 
eladni -  például kiváló tartalmú, ámde rossz mi
nőségű nyomtatóval előállított könyvet. A harma
dik az a hiedelem, hogy a nem profit-orientált in
tézmény nem törekedhet bevételre. Pedig igen! 
Méghozzá minél többre, melyet aztán visszafor
gatva szolgáltatásainak jobbítására, kiszélesíté
sére fodíthat.

Szemléletet kell tehát váltani. Az új, sikeres út 
titka, hogy mind a támogató, mind a támogatott 
számára gyümölcsöző legyen az együttműkö
dés. Erre példa a szerző egyik akciója, a colorá- 
dói „Olvasók éve” rendezvénysorozat, melyben 
egy neves újságíró is szerepet kapott. A szerző 
megállapodást kötött az újságíró lapjával, hogy a 
szponzoroktól kapott 64 ezer dollár fejében hir
detési helyet kap a Denver Postban és az újságí
ró is propagálni fogja rendezvényeiket állandó 
rovatában. így mindenki jól járt: az újság 64 ezer 
dollár bevételhez jutott, valamint növekedett a 
példányszáma, mert a versenyekre csak az álta
luk közzétett jelentkezési lapon lehetett nevezni. 
A szponzorok szintén meg lehettek elégedve, 
mert nevük szerepelt a hirdetésekben mint támo
gatóké, ami jó reklám volt számukra. A Colorado 
Center for the Book pedig -  mely a rendezvé
nyeket szervezte, és melynek igazgatója a cikk 
szerzője -  minden esemény alkalmával publici
tást kapott a jónevű újságban.

A támogatásszerzésnél nem lehet kifogás, 
hogy „hiszen mi csak könyvtárosok vagyunk, 
nem értünk az ilyesmihez” -  el kell kezdeni, és 
meglátják menni fog!

(Fazokas Eszter)

92/180
MATVEEVA, T.F.: Biblioteki i rynok = Sov.Bibli- 
ogr. 1991. 4.no. 3-13.p. Bibliogr.

A könyvtárak és a piac

Gazdálkodás -könyvtárban; Marketing; Térítéses 
szolgáltatások

„Piac és könyvtár” viszonya az átalakuló 
szovjet utódállamokban szélsőséges helyzeteket 
teremtett. Korábban -  a gazdasági önelszámo
lásra való áttérés időszakában -  például több 
szakszervezeti és műszaki könyvtár kényszerült 
bezárásra. Nem beszélve a hatalmát vesztett 
SZKP irányítása alá tartozó intézethálózat szét
hullásáról. Összességében megállapítható, hogy 
a könyvtárosok készületlenül sodródtak a létü
kért folytatott harcba, ami abban is megnyilvá
nult, hogy sokan inkább pályát és nem gondol
kodásmódot változtattak.

Kétségtelen, hogy a térítéses könyvtári szol
gáltatásokról évek óta folyó vitának vannak olyan
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általános érvényű megállapításai, hogy pl. a 
könyvtárak nem tudnak dotációk nélkül működni, 
de a szolgáltatások színvonalának biztosí
tásához, a növekvő olvasói igények ellátásához 
nem elegendőek az állami pénzforrások. A 
könyvtáraknak szerteágazó lehetőségeik vannak 
a kereskedelmi jellegű szolgáltatások bevezeté
sére, mivel az egyedi értékű információra már 
van fizetőképes kereslet.

A piaci viszonyok kiterjesztésének fontossága 
mellett érdemes utalni arra, hogy ingyenes 
könyvtári szolgáltatások nemcsak a letűnt rend
szerben, hanem a forradalom előtti Oroszország
ban is léteztek, mi több jelenleg több ország 
(Anglia, USA, Németország) könyvtári törvényei 
is szavatolják.

Az információnak mint árunak a megjelenése 
több akadályba ütközik, például az egyetemes és 
speciális humán tudományi könyvtárak anyagá
nak erős ideológiai irányultságába, a közkönyv
tári gyűjtemények szinte egyforma összetételé
be.

A könyvtári szolgáltatások „piacosításához” a 
szerző a leglényegesebbnek az alábbiakat ítéli:

1. Mint a gazdaság többi szférájában, itt is be 
kellene vezetni a szabad árakat, és egyidejűleg 
életre hívni a konkurenciát. Az árakat differenciál
ni lehetne a fizetőképes és a kevésbé fizetőképes 
felhasználói kategóriák szerint. Könyv
tártípusonként eltérő módon kellene törekedni a 
profitszerzésre.

2. Fokozatosan meg kell teremteni a decent
ralizált irányítás feltételeit. A módszertani szolgál
tatások új programok és technológiák bevezeté
se révén üzleti alapokra helyezhetők. Gazdasági 
szerződések köthetők más könyvtárakkal, intéz
ményekkel, pártokkal stb.

3. A közép- és a felsőfokú könyvtárosképző 
intézményekben a hallgatókat fel kell készíteni a 
könyvtári-bibliográfiai marketingmunkára, oktatni 
kell az információs management szaktárgyat.

4. Részleges privatizáció ajánlható az egyedi 
információértékű bibliográfiák közreadásában, s 
a nem állami kiadású sajtótermékek gyűjtésében. 
Több hatósági és kis példányszámú kiadvány, új 
szövetkezeti és nem hivatalos sajtótermék („So- 
versenno sekretno” ; „Soglasie” stb. című napila
pok), valamint egyedi értékű és zárt gyűjtemény 
várja hasznosítását. (Példaként említi Suetovnak 
a szamizdatokról készült jegyzékét és Urasovnak 
a sztálini terror áldozatairól készült összeállítá
sát.) A befektető és a könyvtári kollektíva rész

vénytársasági formában közös tulajdonosokká 
válhatnak. A könyvtárak kialakíthatnak olyan 
részlegeket, amelyek a nem hagyományos 
könyvtári beszerzésen alapulnak. Gazdasági vál
lalkozásba foghatnak külön térítéses olvasóte
rem, magán és szövetkezeti jellegű gyűjtemény 
kialakítására. A későbbiekben létrejöhetnek a 
könyvtári részvénytársaságok társulásai, ezek 
működésében szerkesztőségek, kiadók is érde
keltté válhatnának. Reálisnak látszik többféle tu
lajdonforma együttes működése, privát informá
ciós cégek megjelenése.

5. Sajnos a könyvtári vezetés általában nem 
érdekelt a fizetési formák megváltoztatásában. A 
könyvtári bevételek 50%-át fordíthatják bérjellegű 
kifizetésekre. Az egységnyi információtermelés 
önköltségét nehéz meghatározni az eltérő körül
mények miatt. A könyvtárak többségének nincs a 
kérdésekkel foglalkozó érdekképviselete.

A jogi korlátozottság az állami irányítású 
könyvtárakat még nehezebb helyzetbe hozza, 
pedig a könyvtáraknak „mindent meg kellene en
gedni, ami nem tiltott” . A könyvtári törvény re
formjában a tulajdonjogi kérdések döntőek, de 
az új jogállamban meg kell oldani a jogfosztott 
könyvtárak és könyvtárosok helyzetét.

(Bíró Júlia)

FELHASZNÁLÓK ÉS HASZNÁLAT

Általános kérdések

92/181
ZMIGRODZKI, Zbigniew: Wolnosc czytania jako 
problem wspófczesnego bibliotekarstwa = 
Prz.Bibl. 59.rocz. 1991. 1.no. 21-31.p. Bibliogr.

Rés. angol nyelven.

Az olvasás szabadsága mint napjaink könyv
tárügyének problémája

Olvasás; Olvasáskorlátozás
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