
Külföldi folyóirat-figyelő

szakterületre, majd 1989-ben és 1990-ben ez az 
arány három százalékra emelkedett. A könyvtár 
ismeretterjesztő/referensz művekre fordítható 
költségvetési keretéből 5%-ot költenek egész
ségügyi könyvekre.

Működésének hatodik évében az InfoHealth- 
ről nyugodt lélekkel megállapítható, hogy a köz
könyvtár, a kórházi és felsőoktatási könyvtárak, 
valamint az önkormányzat egészségügyi szerve
zeteinek példás együttműködésén alapuló, jó 
szolgáltatásról van szó.

(Kovács Lászlóné)

Környezetvédelmi tájékoztatás

92/277
VERHO, Seppo: Mika on kirjaston ymparistövas- 
tuu? = Kirjastolehti. 84.vuo. 1991. 10.no. 301- 
302. p.

Rés. angol nyelven.

Felelős-e a könyvtár a környezetvédelemért?

Tájékoztatás -környezetvédelmi

A Kirjastolehti öt, Finnország különböző terü
letein dolgozó könyvtárossal készített interjút a 
könyvtárosok környezetvédelmi felelősségéről. A 
válaszokból az derült ki, hogy növekszik az illető 
települések lakosaival való együttműködés. A 
könyvtárat a megkérdezettek egyöntetűen olyan 
helynek látják, amelynek kötelessége a környe
zeti információk terjesztése minden illetékes szá
mára, állásfoglalás nélkül. Ez különösen vonatko
zik a ritka és szűk publicitású anyagokra. A 
könyvtárak aktívabb szerepet is játszhatnának a 
környezetvédelemben, pl. azzal, hogy a környe
zettel foglalkozó dokumentumokat megküldik a 
városok vezető tisztségviselőinek. Kiállítások is 
szervezhetők, és környezetvédelmi információs 
csomagokat is lehetne készíteni a vállalatok szá
mára. A lakosságnak tudnia kell, hogy a könyvtár 
a környezet témájában is éppen olyan demokra
tikusan szolgálja ki őket, mint egyéb területeken.

(Autoref.)

92/278
WEISKEL, Timothy C.: Environmental resources 
and Electronic Research Systems (ERSs): Eco- 
Link as an example of future tools = Libr. Hi 
Tech. 9.vol. 1991. 2.no. 7-19.p.

Környezeti erőforrások és elektronikus iroda
lomkutatási rendszerek: az Eco-Link mint a jö
vő információkeresési eszközeinek példája

Gépi információkeresési rendszer; Tájékoztatás 
-környezetvédelmi

Mivel a környezeti-környezetvédelmi kérdé
sekről szóló információk száma rohamosan nö
vekszik, a könyvtárosoknak és a kutatóknak egy
re újabb technológiákra van szükségük ahhoz, 
hogy lépést tudjanak tartani a fejleményekkel, és 
hatékonyan tudják azokat kezelni. Jóllehet szá
mos időszaki kiadvány és évkönyv segít ebben, 
mindazonáltal a legújabb információkhoz való 
hozzáférés és ezek kezelésének leghatékonyabb 
eszközei az elektronikus technológiák különféle 
formái. A szerző, miután megemlíti a környezeti 
információk legfontosabb nyomtatott dokumen
tumait, bemutatja a környezetvédelmi kutatás 
leghasznosabb elektronikus forrásait, és ismerte
ti a Rockefeller Foundation-ben működő, Eco- 
Link nevű saját tervezésű elektronikus informáci
ókutatási rendszert (Electronic Research System, 
ERS), amellyel átfogó környezeti kutatás végez
hető az elektronikus forrásokban.

(Autoref.)

VEZETÉS, IRÁNYÍTÁS

Általános kérdések

92/279
FLETCHER, Anne: Managing your manager = 
Aslib Inf. 20-vol. 1992. 3.no. 114-115.p. Bibliogr. 5 
tétel.

Kvt. Figy. 2. (38.) 1992/3. 571



Hogyan vezessük a vezetőnket?

Könyvtárkép; Üzemi szakkönyvtár; Vezetés; Veze
tőképzés

Az üzemi szakkönyvtárakban s az ún. egysze
mélyes könyvtárakban dolgozó szakkönyvtáro
sok felettes vezetői általában nem könyvtárosok, 
s ebből adódóan nem kevés probléma és félreér
tés árnyékolja be a főnök-beosztott kapcsolatot. 
Az újonnan kinevezett könyvtárosoknak sok 
esetben kell tapasztalniuk, hogy vezetőjüknek, 
aki számára a könyvtár csak egy a szervezet szá
mos részlege közül, fogalma sincs a könyvtári 
munka gyakorlatáról, s ezért teljesen érzéketlen 
a könyvtárosok problémái iránt. Ez természetes, s 
ezért a könyvtárosra háml a feladat, hogy félretéve 
mindennemű félénk és visszahúzódó magatartást, 
kilépjen a könyvtár falai közül, s hajlandó legyen 
nevét, idejét és tudását a vállalat érdekében kama
toztatni. A könyvtárosok feladata, hogy nem
könyvtáros feletteseiknek bebizonyítsák képessé
geiket, szakmájuk, hivatásuk értékeit. Mindehhez a 
következő „stratégiák” nyújthatnak segítséget.

- A Library Association-nek van két témába 
vágó kiadványa. Az egyik, a Professional librari
ans. A brief guide for employers a nem könyv
táros vezetőknek nyújt eligazítást a könyvtárosi 
szakmáról, a másik, a What librarians do. A 
guide for library staff című brosúra célja pedig 
az, hogy emlékeztesse a könyvtárosokat szakér
telmükre, és arra bátorítsa őket, hogy ennek tu
datában aktívabbak és rámenősebbek legyenek 
szerepük és értékeik vonatkozásában.

- Körözzünk a vezető számára könyvtáros fo
lyóiratokat. Ha nincs idejük ezek átnézésére, hív
juk fel figyelmüket a fontosnak tartott cikkekre.

- Mindig legyünk készek tevékenységünk el- 
magyarázására és igazolására, s munkánk érté
kének alátámasztására vezessünk statisztikát.

- Az érintett könyvtárosok alakítsanak csopor
tokat, amilyen pl. az Aslib „Egyszemélyes könyv
tárosok” csoportja, ahol meg lehet beszélni a kö
zös problémákat.

A szerző végül azt javasolja, hogy az Aslib 
indítson tanfolyamot nem-könyvtáros vezetők 
számára, amelynek során el lehetne magyarázni, 
hogy a könyvtárosok, illetve az információs szak
emberek mire képesek, és milyen hasznot 
hajthatnak a vállalat számára.

(Novák István)

92/280
ERKKILA, John: Learning by others’ experience: 
an analysis of Library Journal cases 1983-1989 = 
Educ.lnf. 9.vol. 1991. 4.no. 269-283.p. Bibliogr. 
18 tétel.

Tanuljunk mások tapasztalataiból: a „Library 
Journal”-ben 1983 és 1989 között megjelent 
könyvtárvezetési esettanulmányok elemzése

Esettanulmány; Felmérés; Vezetés

Mások tapasztalataiból tanulni jó befektetés: 
az esettanulmányok pontosan ezt a lehetőséget 
nyújtják mindenkinek. Ezek egyik fontos forrása 
a vezetés témakörében az igen széles körben 
hozzáférhető Library Journal „How Do You Ma
nage” rovata. Minden egyes eset egy olyan veze
tési probléma érdekfeszítően olvasmányos leírá
sa, amely valóban megtörtént a könyvtárak vilá
gában. Egészen mostanáig nem volt lehetőség 
arra, hogy ezen esetekhez gyorsan hozzáférhes
sünk. A cikk közreadja a szóban lévő esetek 
elemzését, és ismerteti, hogy az adatok hogyan 
használhatók fel. Mint oktatási anyag, az esetek 
érdekesek lehetnek a könyvtártudományi oktatók 
számára, gyakorló könyvtárosok számára azon
ban értékük kevésbé nyilvánvaló, és nem kapott 
hangsúlyt a szakirodalomban. Mivel a cikk ösz- 
szefoglalja az esetek jellemzőit, különösen hasz
nossá teszi őket a gyakorló könyvtárosok számára.

(Autoref. alapján)

92/281
AURET, H.E.: Directors of university libraries: the 
voice of experience = South Afr.J.Libr.Inf.Sci. 
59-vol. 1991. 4.no. 261-275.p. Bibliogr. 56 tétel.

Egyetemi könyvtárak vezetői: felmérés ta
pasztalataikról

Egyetemi könyvtár; Felmérés; Vezetés

A jelen kutatás célja annak kiderítése volt, 
hogy hogyan látják munkakörüket az egyetemi 
könyvtárak vezetői. Eredményként nem annyira 
egy munkakör objektív definíciója, mint a könyv
tárvezetésnek a megkérdezett igazgatók kollektív 
nézőpontjából történő jellemzése kerekedett ki.

572 Kvt. Figy. 2. (38.) 1992/3.



Külföldi folyóirat-figyelő

A munkakör legjellemzőbb vonása annak egyedi 
mivolta, ami a következőkből adódik: semmilyen 
más pozíció nem jár végső felelősséggel; egye
dül az igazgatónak kell „tartani a hátát” a kulcs- 
fontosságú döntésekért; az egyén jelleme sem
milyen egyéb munkakörnek a természetét nem 
befolyásolja ilyen nagy mértékben. A könyv
tárvezetőnek kell számot adnia a növekedésről 
és a fejlődésről, a szervezeti karakter kifejleszté
séről és a zökkenőmentes működés biztosí
tásáról. A munkakör, ill. az egyén egyik legfonto
sabb célja mindazonáltal az inspiráció, az ösz
tönzés: a lelkesedés „beépítése” a szervezetbe. 
A vezető felelősségi körébe tartozó fő feladatok, 
tevékenységek, ill. döntések közül a következők 
rajzolódtak ki: stratégiai tervezés és döntés- 
hozatal; politika-kialakítás; a kulcsfontosságú 
személyzet kiválasztása, fejlesztése és megszer
vezése; az erőforrások elosztása, a kulcs-kap
csolatok menedzselése; és végül az ellenőrzés, 
felügyelet. Jóllehet a megkérdezettek több fel
adatot problematikusnak és kellemetlennek 
ítéltek, mindazonáltal úgy nyilatkoztak, hogy a 
munkakörrel járó sikerélmények és megelége
dettség messze felülmúlják a negatív szemponto
kat.

(Autoref.)

92/282
GÓTHBERG, Helen M.: Time management in 
state libraries = Spec.Libr. 82.vol. 1991. 4.no. 
257-266.p. Bibliogr. 10 tétel.

Mivel telik el a könyvtárigazgatók munkaideje 
az USA állami könyvtáraiban (felmérés)

Lásd még: KDSZ 87/976, 88/973, KF 92/89

Felmérés [forma]; Munkae
könyvtár; Vezetés

A tanulmány egy 50 tagállami könyvtárra ki
terjedő felmérés alapján azt vizsgálta, hogy a 
könyvtárvezetők mivel töltik munkaidejüket, mi
ként adják ki a feladatokat a személyzetnek, ho
gyan rangsorolják az időpocsékoló tényezőket, 
és milyen a vezetési stílusuk. Ezen kívül a válasz
adók személyi jellemzőit is összegyűjtötték. A 
fontosabb eredmények: az első számú „időrabló
nak” az értekezletek bizonyultak, majd a különfé

le bizottsági munkákkal eltöltött idő következett; 
nem volt jelentős eltérés a férfi és a női könyv
tárvezetők válaszai között.

(Autoref.)

Tervezés

Lásd 227

Munka- és rend szerszervezés, értékelés

92/283
SENKEVITCH, Judith Jamison: Analyzing pro
ductivity in the era of accountability = Bottom 
Line. 5 vol. 1991. 3.no. 25-28.p. Bibliogr.

A termelékenység elemzése az anyagi felelős
ség jegyében

Gazdaságosság -könyvtárban; Hatékonyság; 
Költségelemzés

A könyvtárosok körében egyre inkább meg
szokottá válik, hogy a szolgáltatások értékelésé
re különféle output- és teljesítménymérési mód
szereket használnak. A mai szűkös anyagi lehe
tőségek és elszámolási kötelezettségek mellett 
azonban arra is szükség van, hogy a könyvtárak 
hatékonyságát a személyzet teljesítménye és a 
kiadott pénzek tekintetében is vizsgáljuk. Jól tesz- 
szük, ha ezeket az információkat más könyv
tárakkal is megosztjuk, hogy alapot teremtsünk 
az eredmények értelmezésére. A kurrens könyv
tári statisztikákból is nyerhetünk hasznos adato
kat a könyvtár termelékenységére vonatkozóan.

(Autoref.)

92/284
VERHO, Seppo: Mittareita moneen lahtöön = 
Kirjastolehti. 84.vuo. 1991.11.no. 326-327.p.

Rés. angol nyelven.
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Minőségi mutatók, mennyiségi mutatók

Felmérés; Minősítés; Szolgáltatások

A finn könyvtárakban napjainkban előtérbe 
került a könyvtári tevékenységek mérése. Ahány 
könyvtár, annyiféle mennyiségi és minőségi mu
tató van „forgalomban”: néhányan minden szem
pontot igyekeznek lefedni, sok mutatóval, mások 
egyetlen mutatóval kívánnak dolgozni, amely a 
könyvtári munka lényegére vonatkozik. A Tampe
réi Egyetem Könyvtár- és Információtudományi 
Intézete hat könyvtár bevonásával projektet indí
tott a tevékenységi mutatók kutatására. A projekt 
keretében jelenleg felmérést végeznek a haszná
lók körében a könyvtári szolgáltatásokkal, ill. a 
könyvtárhasználattal kapcsolatos elégedettség, 
ill. hiányosságok kiderítésére.

A dél-finnországi Punkalaidun városi könyv
tára a tájékoztatási szolgáltatásokra és a regény- 
irodalomra koncentrál, ezért a kérdőív is ezen te
vékenységekre terjed ki. Csak néhány mutatót kí
vánnak használni, mégpedig input-output 
mutatókat a költségek csökkentése érdekében.

A Lappeenrantai városi könyvtár Dél-kelet 
Finnországban az olvasószolgálatra és a hely- 
benhasználatra helyezi a hangsúlyt, ezt követik 
az állomány és a személyzet kérdései. A legtöbb 
indikátor nem mennyiségi inputra és otputra irá
nyul, hanem a tevékenységek minőségét és ha
tását kívánják velük kimutatni.

A Pori városi könyvtárban már két éve hasz
nálnak mutatókat, főleg mennyiségi, input-output 
típusúakat. Ezekkel sikerült kimutatni a könyvtár 
hatékonyságát, és bebizonyítani a döntéshozók
nak, hogy a finanszírozás csökkentése milyen 
visszaesést jelentene a szolgáltatásokban. Az is 
kiderült, hogy a bibliobuszok kevesebb hasznos 
időt tudnak az olvasószolgálatra fordítani, mint 
azt gondolták, valamint egy könyv rendelkezésre 
bocsátásának a költsége is több, mint feltéte
lezték.

(Autoref.)

Pénzügyi és gazdasági kérdések

92/285
HEEZEN, Ronald R.: Take money for granted: 
grant proposals that work = Libr.J. 116.vol. 1991. 
18.no. 62-63.p.

Hogyan nyerhetünk el biztosabban pályázati 
pénzeket: néhány tanács a kérvények elkészí
téséhez

Módszertani útmutató; Pályázat -könyvtáraknak

Nem csoda, hogy az alapítványi pályázatok 
elkészítéséhez még a legképzettebb könyv
tárosok sem érzik elegendőnek ismereteiket, hi
szen az elutasított pályázatok hatalmas tömegé
vei szemben a sikeres kérvények száma elenyé
sző. Márpedig, különösen a nehéz gazdasági 
időkben, a könyvtárak nem képesek fejlesztési 
szükségleteiket saját forrásokból kielégíteni: az 
Egyesült Államokban a könyvtárak alapítványi tá
mogatását évente 36,5 milliárd dollárra becsülik. 
A szerző szerint a sok sikertelen pályázat oka az, 
hogy nem veszik figyelembe a következő négy 
alapkövetelményt:

1. Szükségleteinket az elérendő eredmények, 
nem pedig az alkalmazandó folyamatok, mód
szerek szempontjából fogalmazzuk meg;

2. Ezen szükségleteket ne a saját, hanem az 
adományozó nézőpontjából domborítsuk ki;

3. A kérvény megírása előtt vegyük fel a kap
csolatot az alapítvány-szervezettel;

4. Vegyünk igénybe „szószólókat”, akik aján
lólevél útján vagy személyesen szólnak érde
künkben.

Vizsgáljuk meg ezen feltételeket egy kicsit 
részletesebben.

1. Soha ne kérjünk pénzt pl. olyan szöveggel, 
hogy szükségünk lenne egy mikroszámítógépre 
a könyvtárvezetést támogatandó statisztikák el
készítésére, mert akkor nagyon valószínű, hogy 
még sokáig kénytelenek leszünk ezen célokra 
írógépet és számológépet használni. Ehelyett azt 
mutassuk ki, hogy a gép a használók, nem pedig 
a könyvtárosok számára szükséges, pl. olvasás
tanító programokkal lényegesen csökkenteni le
hetne az analfabéták számát a környéken, per
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Külföldi folyóirat-figyelő

sze, ehhez egy újtípusú, ilyen meg ilyen mikro
számítógépre van szükség.

2. Gondoljunk arra, hogy az adakozó rész
vénytársaságoknak és alapítványoknak megvan
nak a saját terveik és céljaik arra vonatkozóan, 
hogy mire költsék el a pénzüket. Igényeinket 
igyekezzünk ezekkel összehangolni. Ehhez se
gédletként az Egyesült Államokban 75 dollárért 
rendelkezésre áll a Comsearch Printouts c. kiad
vány, amely felsorolja, hogy az illető államban 
milyen szervezet (beleértve a könyvtárakat is) 
melyik alapítványtól kapott támogatást, és 
mennyit.

3. A kérvény beadása előtt érdemes a támo
gató szervezettel telefonbeszélgetést folytatni, és 
udvariasan tudakozódni a következőkről:

- mik a szervezet jelenlegi prioritásai, külön
bözik-e ez a múltbeliektől;

- mit tehetünk annak érdekében, hogy növel
jük saját kérvényünk sikerének valószínűségét;

- a kért beadványi formák közül az elbírálók 
melyeket kedvelik, ill. nem kedvelik;

- kb. mennyi legyen az az összeg, amely az 
adományozó szempontjából is megfelelő;

- kérjük meg a bírálók névsorát és kérdezzük 
meg, hogy felvehetjük-e velük a kapcsolatot to
vábbi tájékozódás céljából.

Egy ilyen kapcsolatfelvétel után már arra is 
megkérhetjük az adományozó szervezetet, hogy 
nézzék át kérvényünket, mielőtt azt hivatalos út
ján elindítanánk. Mindenfajta kérésünk teljesíté
sét nyugtázzunk egy írásbeli „köszönöm”-mel.

4. „Szószólók” keresése érdekében köröz
zünk kérdőívet a könyvtári tanács tagjai, a sze
mélyzet, hűséges és lelkes olvasóink, valamint a 
helybeli politikusok között, azok jelentkezését 
kérve, akik szívesen támogatnák kérvényünket 
nevükkel, ajánlásaikkal; olyanok is akadhatnak, 
akik személyesen ismernek valakit az alapítvány
nál és személyesen is hajlandók néhány szót 
szólni az érdekünkben.

A szerző szerint, ha mindezen előfeltételeket 
gondosan betartjuk, akkor pályázatunk sikerének 
valószínűsége 2400 százalékkal fog megnöve
kedni!

(Novák István)

92/286
BAKER, David M.: Die Finanzierung britischer 
Universitätsbibliotheken = Bibliotheksdienst. 
25. Jg. 1991. 11.no. 1714-1720. p.

A brit egyetemi könyvtárak finanszírozása

Egyetemi könyvtár; Támogatás -pénzügyi -általá
ban

1989 óta lényegesen megváltozott a brit 
egyetemek gazdálkodása. Korábban az egyete
mek képviselőiből álló bizottság (University 
Grants Committee, UGC) döntött a pénzügyi kér
désekről, azóta a túlnyomórészt tisztviselőkből 
álló egyetemi pénzügyi tanács (Universities 
Funding Council, UFC), melynek feladata nem 
csak a szubvenciók felosztása, hanem a külső 
pénzforrások felkutatása is. A szervezeti változás 
gyakorlati következményeit még nem lehet tisz
tán iátni.

Az elmúlt évek másik nagy változása az egye
temek gazdálkodásában: előtérbe kerültek a 
pénzt hozó kutatások. A felsőoktatási intézmé
nyek egyre inkább az ipar, a kereskedelem, a pri
vát alapítványok kutatási igényei felé fordulnak, 
mert csak ezek anyagi segítségével tudják ki
egyensúlyozni az állami támogatás csökkenő 
mértékét. Egyes intézmények akár bevételük 
50%-át nem állami forrásból szerzik.

E változások nem érintik közvetlenül a pénz
források egyetemen belüli szétosztását, ez válto
zatlanul az egyes egyetemek belső ügye maradt. 
Ezen belül az UGC fennállásáig érvényben volt 
egy ajánlás, mely a költségvetés meghatározott 
százalékát javasolta a könyvtárra fordítani. Az 
UFC-ben jelenleg egy bizottság foglalkozik a 
könyvtárak finanszírozási kérdéseivel, ajánlást 
azonban még nem adtak ki.

A 80-as években kétségkívül csökkentek az 
egyetemek rendelkezésére álló összegek, ez a 
könyvtárakat is súlyosan érintette. A szerző saját 
egyetemét hozza példaként: 1986-90 között 17 
ezer könyvvel kevesebbet tudtak beszerezni, 
mint az előző öt évben, a folyóiratrendelést pedig 
50%-kal csökkentették. A példa nem egyedülálló. 
Az egyetemi könyvtárak finanszírozásának egyik 
legnagyobb problémája, hogy szorosan összefo
nódott az egyetem állami támogatásával, s an
nak csökkenése rákényszeríti a könyvtárigaz
gatókat, hogy maguk is nem állami pénzügyi for
rások után nézzenek. Ilyen források pl. külön díj 
kérése a könyvtárközi kölcsönzésért vagy köl
csönzési díj szedése az egyetemen kívüli hasz
nálóktól.
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A gyors változások korát éljük, a hagyomá
nyos magatartásmódokat és értékrendeket felül 
kell vizsgálni. Az egyetemi könyvtárakat illetően 
ellentét van azok között, akik a régi módon jól el
látott könyvtárakat kívánják vissza, és azok kö
zött, akik szerint a számítógépes dokumentum
szolgáltatás (legalábbis a természettudomány és 
a technika területén) tekintélyes költségmegtaka
rítást ígér. Nyitott kérdés, hogy a 90-es évek me
lyik elképzelést fogják igazolni.

(Katsányi Sándor)

92/287
SOKOLOV, A.V.: Biblioteki i rynoónaá ekonomika 
= Nauön.Teh.Bibl.SSSR. 1991.10.no. 3-9.p.

A könyvtárak és a piacgazdaság

Információpiac; Szakkönyvtár -műszaki; Téríté
ses szolgáltatás

A neves szentpétervári professzor tanul
mányában napjaink egyik legégetőbb kérdéskö
rét foglalja össze. Kiinduló helyzetelemzésében 
megjegyzi, hogy a könyvtáraktól általában ide
gen a haszonszerzési cél, jövedelmük soha nem 
haladta meg a ráfordításokat, így ezt nem tekint
hetjük hatékony működésük kritériumának. A 
könyvtárosok sem érezték magukat termelőerő
nek, kevés közöttük a vállalkozói hajlamú. A pri
vatizációnak sem tárgya a könyvtár, inkább an
nak elszenvedője. Miközben gyermeki örömmel 
üdvözöljük a piacgazdaság kialakulását, annak 
piaci veszélyeire is fel kellene figyelni.

A „lumpen-bizniszmen” első hangadói szaba
dulni igyekeznek az „ingyenélő” könyvtáraktól: 
szakszervezeti könyvtárak szűnnek meg, tudo
mányos-műszaki könyvtárak harcolnak fennma
radásukért, helyi és állami érdekek ütköznek az 
utóbbi irányítás alá tartozó könyvtárakban, to
vább romlik a könyvtárak amúgy is elhasználó
dott műszaki állapota, kereskedelmi igazgató ke
restetik a művelt, könyvtárügyet ismerő igazgató 
helyébe. A jelenlegi instabil helyzet nem kedvez a 
könyvtárügyi fejlesztésnek, ahhoz gazdasági és 
politikai stabilitás szükséges. Mit tehetünk?

1. Összeférhetnek-e a könyvtárak és a piaci 
viszonyok? A könyvtár az eszmék, a tudás, az in
formáció sajátságos „piaca”, általában a szellemi 
értékek hordozója, a társadalmi kommunikáció

dokumentális tárháza. A könyvtári szolgáltatáso
kat -  piaci zsargonnal élve -  tájékoztató-marke
ting szolgáltatásoknak foghatjuk fel, melyek a 
szellemi termékek iránti keresletet elégítik ki. 
Nem véletlenül űzte el Jézus a templomból a kú
tárakat. Mintahogy a szentegyház, úgy az akadé
mia, az egyetem, az iskola, a parlament, a bíró
ság sem a kereskedelmi ügyletek színtere!

2. A piacgazdaság körülményei között válhat
nak-e a tájékoztató szolgálatok
vá? Elvileg igen, a térítéses tevékenységek ön
fenntartóvá is tehetik a szolgáltató könyvtárakat.

3. Milyen árat szabhatnak a könyvtári szolgál
tatásokért? Történelmi példával élve a múlt szá
zadi Oroszországban az ún. „olvasói könyvtárak” 
díjai az olvasótól függően 6 és 16 rubel között 
mozogtak, a kikölcsönzött könyvért 5-10 rubel 
körüli óvadékot kértek el. Természetesen az inflá
ció okozta árnövekedést a jelenlegi könyv
tárhasználati díjnak is követnie kell. De még min
dig tekintélyes azok száma, akik erkölcstelennek 
tartják a könyvtári szolgáltatásokért járó fizetsé
get. A külföldi tapasztalatok is arra ösztönöznek, 
hogy jobb lenne, ha a könyvtárakat nem kény- 
szerítenék kereskedelmi műveletekre.

4. Lehet hogy a privát szféra szakkönyvtárai 
szolgálhatnak követendő példaként? De ugyan
akkor ismer-e bárki önfenntartó módon üzemelő 
önálló nagy szakkönyvtárat? Mert ilyen egy or
szágban sincsen! Az állam támogatja a nemzeti 
könyvtárakat, és a privatizációs törekvések elle
nére sem engedi át teljesen a terepet -  az infor
mációs szektort -  magáncégeknek. Általában az 
egyes cégekhez tartozó könyvtárak kisméretűek, 
a kis cégek többsége nem tart fenn tájékoztató
könyvtári szolgálatot, inkább igénybe veszi a 
nagykönyvtárakét. így a szakkönyvtárak eseté
ben a főberuházó az állam, az állami befektetése
ket csak kiegészítik a vállalkozó cégek. Vajon 
megértik-e könyvtárügyünk vezetői valamikor is 
ezt az ellentétesnek tűnő logikát?

5. Van-e remény arra, hogy a piaci terápia ki
gyógyítja a „homo szovjetikusz információs nihi
lizmusát, és segít túljutni a könyvtárak krízisálla
potán? Az információs nihilizmus az adminisztra- 
tív-parancsuralmi rendszer szüleménye, tudatos 
elhatárolódás az információtól, mint értéktől, 
szellemi terméktől. Ez utóbbi negatív eredményei 
a könyvtár presztízsének lezüllesztése, durva 
kérlelhetetlen módon csak a kereskedelmi jellegű 
átalakulás kikényszerítése. Ezek a különböző ne
gatív erők -  a szerző analógiája szerint -  nem
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Külföldi folyóirat-figyelő

csak a kufárokat, hanem a Megváltó Jézust is ki
űznék a templomból.

Következésképp a probléma „könyvtár és 
piacgazdaság” kérdése nem oldható meg egyér
telműen. Szükség van a könyvtárak konszolidá
ciójára, a könyvtári, könyvtárosi szervezetek 
összefogására, könyvtári önigazgatói bizottsá
gokra, hogy érdekképviseletet teremtve védel
mezzék magukat.

Ha az állam nem képes ellátni könyv
tárfenntartó szerepét, úgy a könyvtárak kénytele
nek bevezetni a térítéses szolgáltatásokat, s le
küzdve erkölcsi ellenérzésüket, kereskedelmi 
könyvtárügyet alakítanak ki. Ehhez a könyv
tárosoknak piacilag izmosodniuk kell, új arcot 
nyerve.

(Bíró Júlia)

Lásd még 300

Gépesítési kérdések

92/288
CORTEZ, Edwin M. [ed.j: Library automation 
consultants: current realities and issues = Libr. 
HiTech. 9.vol. 1991. 2.no. 99-110.p.

Könyvtárgépesítési tanácsadók: a jelen reali
tásai és kérdései. (Tematikus cikkcsoport, hat
közlemény.)

Szakértő; Számítógépesítés

Annak, hogy egy könyvtár egy automatizálási 
tanácsadóhoz forduljon, számos oka lehet, de a 
fő ok mindenképpen olyan segítség, szakértelem 
igénybevétele, amely a könyvtár személyzetében 
nem áll rendelkezésre. Ha megszületik a döntés 
egy konzultáns alkalmazására, akkor a felderítés, 
kiválasztás és szerződéskötés munkálatait igen 
gondosan kell elvégezni, hiszen nem minden 
szakértő egyenlő képességű, és nem ugyazazon 
a területen szerzett gyakorlatot. Miután egy szak
értő alkalmazást nyert, a könyvtárnak folyamato
san értékelnie kell a tanácsadás folyamatát, és 
visszacsatolást kell nyújtania, hogy a szükséges 
korrekciókat el lehessen végezni. A fórum helyt

ad mind a könyvtárosok, mind a rend
szerforgalmazók szempontjai bemutatásának.

(Autoref.)

Személyzet

92/289
HOFMANN, Ulrich: Technologischer Fortschritt 
und schrumpfender Arbeitsmarkt für Bibliothe
kare: Signale aus den USA = Bibliotheksdienst. 
25. Jg. 1991. 12.no. 1896-1898. p.

A technológiai haladás és a zsugorodó könyv
tárosi munkaerőpiac. Jelzések az Egyesült Ál
lamokból

Információtechnológia; Munkabér, alkalmazás; 
Személyzet

Az USA vezető könyvtáraiban (mint azt egy 
vizsgálat kimutatta) az elmúlt években 31%-kal 
nőtt a munka produktivitása. A növekedést a 
klasszikus könyvtári szolgáltatások minőségének 
emelése, új szolgáltatások bevezetése és a sze
mélyzet leépítése eredményezte. Az utóbbit az a 
tény mutatja, hogy az USA 5,1%-os inflációs rátá
ja mellett a könyvtári személyzeti költségek csak 
0,5%-kal emelkedtek, valójában tehát 4,5%-os 
csökkenés történt. A prognózisok szerint ez a fo
lyamat a közeljövőben folytatódni fog.

Az USA megvizsgált vezető könyvtáraiban a 
gépesítés foka rendkívül magas, akár a géppel 
olvasható adatbázisok nagyságrendjét, akár a lo
kális hálózatok elterjedését, akár az INTERNET 
központi szerepét tekintjük. Az amerikai adatok 
fényében ugyanakkor illúziónak bizonyul az a ko
rábbi (németországi) könyvtárügyi elképzelés, 
mely szerint a gépesítés után felszabaduló mun
kaerőket a feldolgozásból a tájékoztató szolgá
latba helyezik át. Ellenkezőleg: e téren is inkább 
a (minőségi) személyzeti leépítés figyelhető meg, 
és semmi esetre sem a tájékoztatók számának 
növelése. A kereslet csökkenését jól tükrözi az 
oktatásügy: sorra szűnik meg az amerikai egye
temeken a könyvtárosképzés. Denver és Chica
go után a Columbia Egyetem is bezárta a könyv
tárosképzés kapuit, és több más felsőoktatási in
tézmény is ezt tervezi.
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A munkaerőpiac minőségi leépülése ellenére 
egyes területeken növekszik a kereslet. A követ
kező évtizedben várhatóan hiány lesz a megfele
lő számítógépes ismeretekkel rendelkező könyv
tárosokból, itt lesz a munkaerőpiac keresztmet
szete a legszűkebb. A fejlesztés ütemének 
legfőbb akadályozója az USA könyvtáraiban nem 
a költségvetés szűkössége lesz, hanem a mun
katársak számítógépes ismereteinek hiánya. Ez a 
könyvtári költségvetések jelentős szerkezeti át
rendezéséhez is vezethet.

A szerző úgy véli, hogy az USA vezető könyv
táraiban jelentkező tendenciák -  szükségszerű 
késéssel -  az európai könyvtárügyben is érvé
nyesülni fognak.

(Katsányi Sándor)

Módszertani irányítás

Lásd 285

Marketing, közönségkapcsolatok

Lásd 287

FELHASZNÁLÓK É S  HASZNÁLAT

Általános kérdések

92/290
SLINEY, Marjory: End-users: threat or oppor
tunity? = Health Inf.Libr. 2.vol. 1991. 4.no. 181- 
185.p. Bibliogr. 9 tétel.

Res. francia nyelven

Közvetlen használók: fenyegetés vagy lehető
ség?

Használó; Használók képzése; Könyvtárosi hiva
tás; Online információkeresés

A vég- vagy közvetlen használó szerepe már 
az online keresés kezdeti időszaka óta vitatéma. 
Eleinte a könyvtárosok vagy un. profilszerkesz
tők végezték a keresést, és ők közvetítettek a 
végső felhasználók felé, de napjainkra ezen 
használók maguk is egyre jobban megismerked
nek az automatizált információkereséssel, külö
nösen a CD-ROM megjelenése óta. Ezt a jelensé
get számos könyvtáros fenyegetésnek érzi, mert 
-  mivel a használó saját maga is képes megta
lálni a számára szükséges információkat, a 
könyvtáros közvetítő szerepe csökken. A fenye
getettség érzése azonban a helytelen hozzáállás
ból származik. A szerző szerint a közvetlen hasz
nálók képzése alkalmat ad a könyvtárosoknak, 
hogy -  egyenlő partnerekként -  teljesebben 
hasznosíthassák szaktudásukat az oktatási folya
matban.

(Autoref.)

Lásd még 258

Használat- és igényvizsgálat

92/291
DE JAGER, Karin: Whom do we serve? User per
ceptions in a South African university library = 
South Afr.J.Libr.Inf.Sci. 59.vol. 1991. 4.no. 276- 
281.p. Bibliogr. 18 tétel.

Kiket szolgálunk? Használói felmérés egy dél
afrikai egyetemi könyvtárban

Egyetemi könyvtár; Felmérés; Használói szoká
sok; Könyvtárhasználat

Az 1829-ben alapított Fokvárosi Egyetem 
könyvtári rendszere egy nagy központi könyv
tárból és 10 fiókkönyvtárból áll, mintegy 750 ezer 
kötetes állománnyal, 9000 periodika-címmel. A 
könyvtár 1990 végén kezdte meg a Book Plus
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