
A könyvtár finanszírozása és marke
tingje

Könyvszemle

Jónéhány országban a fenntartók egyre ri
asztóbb mértékben csökkentik a könyvtárak költ
ségvetését, ezért a könyvtárosoknak minden 
eszközt meg kell ragadniuk a fennmaradás és a 
kielégítő működés érdekében. Megfelelő reklám 
és propaganda tevékenységgel tudatosítani kell 
az emberekben, hogy a mindennapi élet során 
felmerülő kérdéseikre a könyvtárakban szinte 
mindig megtalálhatják a választ, ezért ezekre fel
tétlenül szükség van.

Nem is kell drága, hivatásos marketing cé
get bevonni, vagy vagyonokat felemésztő hirde
tési hadjáratot indítani, hogy elérjük ezt a célt. A 
figyelemfelkeltésnek sokféle módja van: felhasz
nálhatjuk a médiákat, rendezhetünk különféle fi
gyelemfelkeltő eseményeket, szoros kapcsolatot 
alakíthatunk ki a helyi önkormányzat vezetőségé
vel, alapítványokat, könyvtárbaráti köröket hoz
hatunk létre stb. Ezeket a módszereket ismerteti 
a „Promoting and marketing the library” c. könyv 
átdolgozott kiadása, melyhez - stílszerűen - a 
Wolkswagen alapítvány jóvoltából jutott hozzá a 
Könyvtártudományi Szakkönyvtár.

Egyes módszerek valószínűleg nem nyerik 
majd el mindenkinek a tetszését, hiszen a szerző 
teljesen magától értetődően ajánlja például az ál
lományból kivont példányok elárverezésének le
hetőségét, vagy a könyvtári helyiségek bérbea
dását. Sőt, különböző rendezvények alkalmából 
akár gyümölcsvásárt is lehet tartani, bár ilyen 
„könyvtáridegen” tevékenységet szigorúan csak 
kampány jelleggel engedhet meg magának egy 
közkönyvtár.

A könyv részletesen tárgyalja az egyes lehe
tőségek sajátosságait, megvalósításukra konkrét 
példákat hoz, eredményességüket pedig a részt
vevő könyvtárosok véleménye tükrözi. A fejeze
tek - és a könyv végén is - bibliográfiát közöl, 
szemléltető ábrákon mutatja be például a könyv
tárban elkészíthető kiadványokat (könyv
tárismertető, hírlevél, rendezvények plakátja, 
elektronikus levelezés használta stb.). A magyar 
könyvtárosok számára ugyan valószínűleg ke
vésbé hasznos, de megtalálhatjuk azoknak az 
amerikai cégeknek a nevét és címét is, akik segít
séget nyújthatnak a könyvtárpropagandában (pl. 
alapítvány-szervező vállalkozások, előadói kör-
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utakat szervező ügynökségek, címlistákat árusító 
vállalkozások stb).

Bevezetés, rövid könyvtártörténeti áttekintés, 
valamint a könyvtár és társadalmi környezetének 
kapcsolatát felvázoló általános rész után a szer
ző felidézi az újfajta dokumentumtípusok és a fej
lett információs eszközök könyvtárakra gyakorolt 
hatását, illetve azt, hogy milyen új szolgáltatások 
bevezetésére nyílt lehetőség ezek segítségével.

Ezeknek az új lehetőségeknek a tudatosítá
sa és az irántuk való igény felkeltése hatékony 
propaganda és marketing munkát feltételez, 
melynek szabályairól olvashatunk az első fejezet
ben. A piackutatási eljárások és a szolgáltatások 
„értékesítésének” megtervezése után arról esik 
szó, hogy a könyvtár három úton juthat el leendő 
támogatóihoz: különböző kiadványok útján, sze
mélyes kapcsolatok révén és a könyvtárépület 
atmoszférájának vonzereje segítségével.

A második fejezet a könyvtárnépszerűsítés 
eszközeit ismerteti. Olvashatunk a helyi sajtó, rá
dió és tévéadó bevonásáról, a különböző újság
közlemények, műsorok összeállításának követel
ményeiről, a hirdetésekről, a számítógépes kiad
ványszerkesztés, az elektronikus levelezés és
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hirdetőtábla lehetőségeiről, a hírlevelek és éves 
jelentések előállításának és terjesztésének mód
szereiről.

A harmadik fejezet arról szól, hogy milyen ké
pet nyújt a könyvtár magáról a használóknak. 
Kézenfekvő például, hogy a szigorú „Csendet ké
rünk!” felirat helyett „használóbarát” tájékoztató 
táblák és útbaigazító jelzések tehetik vonzóvá a 
könyvtárat. A szolgáltatásokat az épületen kívül 
is reklámozni kell. Ehhez is kapunk jó tanácso
kat, melyek kitérnek még a kirakat jó megvilágítá
sának kérdésére is.

A speciális könyvtári programoknak és ese
ményeknek szintén fontos szerepük van a könyv
tárpropagandában. A különböző helyi egyesüle
tekkel közösen megrendezett kiállítások pedig 
ugyancsak eredményesen hívhatják fel a figyel
met a könyvtárra. A nagy értékű gyűjtemények 
esetében azonban nem szabad elfelejtkezni a 
biztosítás megkötéséről! A különböző művészek 
meghívása, a filmvetítés, olvasókör alapítása, vi
takörök szervezése, vagy ismeretterjesztő előa
dások, zenei események sikeres könyvtári prog
ramok lehetnek, melyek vonzzák majd az olvasó
kat. Ha viszont esetleg színdarabot szeretnénk 
előadni a könyvtárban, feltétlenül tisztáznunk kell 
előzőleg a szerzői jogi kérdéseket. A rátermett 
könyvtáros számára egy könyvvásár megszerve
zése sem lehet ördöngös feladat. Az erre vonat
kozó tudnivalókat szintén a harmadik fejezetben 
olvashatjuk.

Különösen érdekes a negyedik fejezet amely
ből kiderül, hogy hogyan kell lobbizni a könyvtár 
érdekében, mivel lehet elnyerni az állami hivatal
nokok jóindulatát és segítségét. Hogyan kell fi
gyelemmel kísérni a könyvtárakkal kapcsolatos 
törvényhozási tevékenységet, sőt részt venni az 
előkészítési folyamatban, kapcsolatot tartva az 
országos szintű könyvtáros szervezetekkel.

Az ötödik fejezet szintén nagyon hasznos le
het: az alapítványi támogatás formáiról, és meg
szerzésük módjáról tanulhatunk meg jőnéhány 
dolgot. A példa egy új könyvtár építése, illetve a 
meglevő bővítése. Elsőként mérlegelni kell a hi
telfelvétel lehetőségét, figyelembe véve a törlesz
tési feltételeket, a kamat mértékét stb. Ha mégis 
az alapítványi megoldás mellett döntünk, kam
pánybizottságot kell összehívni, amely kialakítja 
majd a támogatásszerzés stratégiáját és meg

szervezi a kampányt. Az akciót alaposan elő kell 
készíteni: meg kell becsülni költségeit, nyilván 
kell tartani a tervezett programokat, hirdetéseket, 
tévé adásokat, be kell szerezni a levelezési kam
pányhoz szükséges címjegyzékeket. Meg kell 
tervezni a szóróanyagokat: jelvényeket, zászló
kat, brossúrákat. A tájékoztató anyagoknak tar
talmazni kell a kampány célját, azt, hogy mit 
nyerhet vele az állampolgár, vagy mit veszíthet 
ha nem sikerül. Pontos adatokat kell bennük fel
tüntetni, esetleg szerepelhet rajtuk a tervezett 
épület rajza is. A kampány nagyon eredményes 
lehet, de valószínűleg nem hoz majd annyit a 
konyhára, hogy felépülhessen belőle az új könyv
tár, ezért tőkeerős támogatókat kell keresni. Jó 
ha mindig kéznél van az eddigi kampányok tá
mogatóinak névsora és a lehetséges újak listája, 
az eddig kapott összegek, a támogatók érdeklő
dési köre és egyéb hasznos információk. Érvként 
használhatjuk, hogy a támogatás adócsökkentő 
tényező, valamint felajánlhatjuk, hogy a leendő 
épület egy szárnya, szobája vagy egy állomány- 
rész a támogató nevét fogja viselni. Ha egy jelen
tős céget már sikerült megnyerni, ez másokat is 
ösztönözhet is a csatlakozásra.

Alapítvány természetesen más célra is létre 
lehet hozni: kutatás, továbbképzés, állomány- 
gyarapítás támogatására stb. Fontos, hogy a cél 
megvalósulása után se feledkezzünk meg azok
ról, akik segítettek ebben: elismerő oklevél kiállí
tásával, köszönő levéllel gondoskodhatunk erről. 
Folyamatos alapítvány esetében a támogatóknak 
rendszesen be kell számolnunk az alapösszeg 
évi kamatának felhasználásáról is. Segítőket sze
rezhetünk könyvtárunk számára könyvtárbaráti 
kör létrehozásával is: a tagsági dijakból is jelen
tős összegek folyhatnak be.

Bár a könyvtárpropaganda fogalma a köz
könyvtárakkal fonódott össze, ez a könyv nem
csak ezek munkatársai számára ajánlható jó 
szívvel. Külön fejezetet szentel ugyanis a felsőok
tatási intézmények könyvtárainak és a szak- 
könyvtáraknak. Az alapelv itt is ugyanaz: a hasz
nálókat kell meggyőzni a könyvtár szerepének 
fontosságáról, hogy aztán ők maguk támogas
sák a könyvtárat a fenntartókkal vívott „pénzügyi 
csatában”.

Fazokas Eszter
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