
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
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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.)
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Használat- és igényvizsgálat
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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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Külföldi folyóirat-figyelő

könyvtári rendszer installálását, első lépésként az 
online katalógus modullal. Ezt megelőzően vé
geztek vizsgálatokat a könyvtár és a katalógusok 
használatáról.

A mindössze egy oldalas, célratörő és rövid 
kérdőívet meghatározott időpontokban egy-egy 
órán keresztül adták át mindenkinek, aki a 
könyvtárba belépett, s így összesen 1125 ívet 
osztottak ki, melyek 50,9%-a érkezett vissza ki
töltve. A válaszolók 81,5%-a hallgató, 13,4%-a 
posztgraduális képzés résztvevője (az egyetemi 
össz-arány 72,3 -  27,7% volt), a többi oktató, 
dolgozó, kutató, illetve más intézmény hallgatója.

Az eredmények szerint a hallgatók 61%-a (a 
posztgraduálisoknak pedig 49%-a) tanulni jön a 
könyvtárba, 40 illetve 16% az ajánlott olvasmá
nyokat keresi, 21, illetve 13% másoltatni, 3 illetve 
1% pedig böngészni jön. Kutatómunkát végezni 
a „normál” hallgatók 18%-a, míg a posztgraduáli- 
sok 40%-a kíván a könyvtárban.

A Fokvárosi Egyetem könyvtárában a kötele
ző és ajánlott irodalmat és egyéb igen gyakran 
szükséges anyagokat tartalmazó könyveket (és 
periodikumokat) külön kigyűjtve tárolják, ezek ol
vasótermi használatra is csak rövid időre adha
tók ki, kölcsönözni csak estétől reggelig lehet. 
Érdekes megfigyelése a vizsgálatnak e „rövid 
kölcsönzésű gyűjtemény” intenzív használata: az 
összes könyvtárhasználó 61 %-a néha, 37%-a pe
dig rendszeresen használja ezt a gyűjteményt in
formációszerzésre.

A katalógusokat 87% használta néha, 50% 
pedig rendszeresen és más forrásoknál szíve
sebben használ katalógust. Látványosan kisebb 
a polcokon való keresés, és utolsó helyen áll a 
könyvtárosoktól való kérdezés. A katalógusok
ban azonos arányban keresnek a könyvtárban 
meglévő és feltételezetten meglévő könyveket. A 
szerzőt ismeri a hallgatók 75, a posztgraduálisok 
82%-a, tárgy szerint keres 66 illetve 75%, cím 
szerint pedig 44 illetve 36%. Az összes hallgató 
41,6%-a vallotta, hogy legalább esetenként nem 
találta egyszerűnek a katalógusban való kere
sést.

Az egyéb megjegyzések sorában a használók 
13%-a az állomány, 12%-a a „rövid kölcsönzésű” 
állomány, 10%-a a nyitvatartási idő szűkös volta 
miatt panaszkodott. 10,61% tette szóvá a zajt, 
közel 10% hiányolta a számítógépes katalógust. 
Végül is, bár a Fokvárosi Egyetem nemzetközi 
szinten is elismert kutatómunkát végez, könyv
tárának használatára ez nem jellemző. A könyv

tárat elsősorban mint tanulásra alkalmas helyet 
keresik fel, s ha már ott vannak, igénybe veszik a 
különféle tényleges könyvtári szolgáltatásokat is.

(Mohor Jenő)
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TRANCYGIER, Tomás: Zmeny v pouíívatei’skom 
okolí verejnych knizníc na Slovensku = Kn.lnf. 
23.roc. 1991. 6.no. 241-247.p.

Rés. angol, német és orosz nyelven.

Változások a szlovákiai nyilvános könyvtárak 
használói környezetében

Használói szokások; Könyvtárhasználat; Közmű
velődési könyvtár

A kérdőíves felmérés 43 járási könyvtárra és 
járási könyvtár nagyságú városi fiókkönyvtárra, 4 
gyermekkönyvtárra és 10 tudományos és szak- 
könyvtárra terjedt ki, és az állomány- és olvasó
forgalmi jelenségek felől érdeklődött. Mint ilyen 
egy 1968-ban lefolytatott felmérés megismétlése 
volt.

Az új felmérés lényegében 1990-re jellemző 
eredményei azt mutatják, hogy

1. 1968-hoz képest megnőtt a magánvállalko
zó olvasók száma, és csökkent a politikai iroda
lom iránt érdeklődő olvasóké;

2. az elszegényedő rétegekből származó ol
vasók száma valószínűleg a térítéses szolgáltatá
sok térhódítása miatt csökkent valamelyest;

3. továbbra is a nyugdíjasok, a közép- és főis
kolások a legaktívabb olvasók, míg a gyermek- 
és a szakmunkás tanuló olvasók száma csök
kent;

4. 1968-hoz képest megnőtt a napi sajtó és a 
folyóiratok, a nyelvkönyvek, az audiovizuális 
anyagok, a jogi-közgazdasági irodalom, a hajda
ni illegális művek iránti érdeklődés, a közművelő
dési könyvtárakban a vallásos irodalom iránt is;

5. a legfrekventáltabb szolgáltatások sorrend
je: folyóiratok helyben olvasása, reprográfiai 
szolgáltatások, a referensz igénybevétele, video
kazetták kölcsönzése, könyvkölcsönzés (1968- 
ban a sorrend a következő volt: könyvkölcsön
zés, referensz és tanácsadó szolgáltatások 
igénybevétele, új szerzemények kiállítása);
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6. a könyvtárak még nem alkalmazkodnak 
eléggé a fenti változásokhoz, így pl. nem veszik a 
kellő mértékben tekintetbe a vállalkozók szakiro
dalmi szükségleteit (gazdasági-jogi irodalom, 
cégirodalom, szabványok, címjegyzékek stb. be
szerzése tekintetében sok az elégtelenség, és 
nincs kapcsolat a könyvtárak és a vállalkozók 
szervezetei között);

7. ugyanígy gyenge lábon áll a könyvtárakban 
a munkaerő hivatalok és az átképző intézetek 
szükségletei iránti tájékozódás is.

(Futala Tibor)
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DICK, Jeff T.: Secondhand videos = Libr.J. 
116.VOI. 1991.19.no. 49-50. p.

Használt videokazetták. (Gazdasági megfon
tolások a könyvtári beszerzéshez.)

Állománygyarapítási tanácsadó; Gazdaságosság 
-könyvtárban; Videokazetta

A használt videokazetták vásárlása, ha nem is 
az ideális megoldás a könyvtárak számára, de 
segít fenntartani a csökkenő költségvetés mellett 
is a megszokott választékot és kölcsönzési pél
dányszámot. Az átlagosan 70 dolláros kazetták 
ára úgy van megállapítva, hogy a videoforgalma-

zás hasznának javát a filmstúdiók fölözik le, de a 
videotékáknak is tisztes jövedelmet hoz a kony
hára. A könyvtárak azonban nem részesülnek 
ebből, hacsak nem vezetik be ők is a pénzért va
ló kölcsönzést. De a kazetta árának mintegy felét 
megtakaríthatják, ha kivárják azt a 30-45 napot a 
video piacra dobásától számítva, amikor a kez
deti nagy, de gyorsan csökkenő érdeklődés mi
att a videotékákban fölöspéldányok halmozód
nak fel, s ezeket a viszonteladók másodszor is 
megvételre ajánlják.

De nemcsak a megtakarítás az egyetlen ok, 
amiért érdemes a használtkazetta-piacon körül
nézni. Számos kifogyott, másként már pótolha
tatlan filmhez -  mely állományunkban megron
gálódott, vagy nem hozták vissza -  iehet hozzá
jutni a tönkrement tékák választékából az eredeti 
ár átlag 75%-áért.

Nem feledkezhetünk meg azonban a használt 
kazetták hátrányairól sem. Elsősorban a haszná
lat következtében megrövidült élettartamról, mely 
általában azonban kisebb arányú, mint a költség
megtakarítás. Komolyabb szalaghibák a használt 
kazettáknak csak mintegy 1 %-ánál fordulnak elő, 
de a legtöbb forgalmazónál van rá lehetőség, 
hogy a kazetta minőségét futólag ellenőrizzük. 
Problémát jelenthetnek még a borítók és feliratok 
pótlása, egységesítése.

Van néhány olyan jelenség, mely gátat vethet 
a használtkazetta-piac virágzásának. Az egyik 
ilyen a kábeltévé szolgáltatás, melynek révén az 
előfizetők a vedeoforgalmazás előtt láthatják -  
és felvehetik -  a kiválasztott filmeket, ez azon
ban ütközik a filmstúdiók érdekeivel. A másik a 
bizonyos számú lejátszás után önmagukat letör- 
lő kazetták terjedése. A piacot támogató trend vi
szont, hogy az árleszállítás a piacradobás idejé
hez képest egyre hamarabb következik be. Az 
biztos, hogy a könyvtáraknak ez az egyetlen le
hetőségük, hogy az előzőekben megszokott vá
lasztékot tudják nyújtani használóiknak.

(Kaposváriné Dányi Éva)
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