
Külföldi folyóirat-figyelő

mát kezelő sokrétű szerepe sürgetővé teszik a 
működésüket segítő hatékony információs rend
szer létrehozását.

A szerző a Novoszibirszkben kidolgozott ön- 
kormányzati információs rendszer szerkezeti és 
tartalmi sajátosságaival ismertet meg. A tervezés 
kiindulási alapjául szolgált az önkormányzati irá
nyítási rendszer szerkezetének felvázolása, az el
látandó funkciók, hatóságok és bizottságok egy
máshoz rendelése. A konkrét adatgyűjtés jellegét 
az egyes képviselők információs igényei diktál
ták. Novoszibirszk önkormányzati szerveit funkci
onális blokkokba csoportosították, területi és irá
nyítási szintű bontásban. A városi irányítás funk
cionális rendszerét hierarchikus ábrára, ún. 
„fára” vetítették ki.

Az egyes funkciókhoz, feladatokhoz kapcso
lódó tematikai sokféleség, valamint az informá
ciógyűjtés alapjául szolgáló dokumentumtípusok 
változatossága egy problémakörön belül nem 
szolgálhattak rendező és rendszerképező elem
ként. Erre egyértelműen a területi felosztás tűnt 
megfelelőnek. Ezt igazolták az önkormányzati tu
lajdonnyilvántartás, a privatizálás és tulajdonkér
dés, de a műszaki hálózat területi felosztású nyil
vántartása is.

Természetesen az egyes adatok és informá
ciós anyagok beszerzéséhez, a különböző adat
bázisok építéséhez szükség van speciális infor
mációs szolgálatok közreműködésére, melyek a 
város szervezeteinek, adminisztrációs egységei
nek, vállalatainak részlegeiként működnének. 
Létrehozásuk költségeit racionális üzemeltetésük 
gazdaságossága téríti vissza.

Általában véve az önkormányzati szervek in
formációellátási hatékonysága nagyban függ az 
egyes szolgáltatási szintek megszervezésétől. Az
1. szint az információszolgáltatás technológiai 
szintje (hagyományos dokumentációt, személyi 
számítógépet igénylő továbbítás, vagy a kettő 
keveréke), a 2. szint az adatszolgáltatás integrált
sági foka (egy-egy szempont vagy területi egy
ség szerinti csoportosítás, de lehet egy egész 
ágazatra kiterjedő is, pl. a közlekedés), a 3. szint 
az elemző adatfeldolgozás, ahol biztosítani kell a 
faktografikus adatok (többek közt pénzügyi nyil
vántartások) rendszerét: hipertext rendszerrel a 
konkrét összetett igényeket elégítik ki, a modell
orientált rendszerek főként a döntéselőkészítés 
műveleteiben nyújtanak segítséget. A gyakorlat 
azt mutatja, hogy ez utóbbi modelltípusok (infor
mációs, statisztikai elemző, dinamikus és imitáci

ós) matematikailag leképezhető jellegük miatt is 
teljes bizalmat élveznek felhasználóik részéről.

(Bíró Júlia)

VEZETÉS, IRÁNYÍTÁS

Általános kérdések

93/074
VITIELLO, Giuseppe: II processo decisionale in 
biblioteca = Boll.AIB. 32.vol. 1992. 2.no. 153- 
164.p. Bibliogr. 25 tétel.

Rés. angol nyelven.

Döntési folyamatok a könyvtárban

Vezetés

Még a legegyszerűbb háromlépcsős döntési 
folyamatnak (a probléma strukturális definiálása; 
a bizonytalansági tényezők mennyiségi meghatá
rozása; az információk értékelése) sincs nagy 
esélye, hogy szerepet kapjon az olasz könyv
tárvezetési eszközök között. Az olasz szakiro
dalomban igen sok a projekt-ismertetés és a 
könyvtári szabványokkal kapcsolatos technikai 
elemzés, de rendkívül kevés az időigényekről, a 
várható eredményekről és a költségekről, az al- 
kalmazott/alkai mazandó technikai és emberi 
erőforrásokról való információ. Ha az olasz dön
téshozó a szakirodalom alapján hozná döntését, 
ez kétségtelenül kockázatos és bizonytalan ala
pú lenne. Mindez az olasz könyvtári politikának 
abból a szemléletéből fakad, mely a könyvtárakat 
a kulturális javak egyikének, a könyvek őrzőhe
lyének tekinti, és kevéssé érzékeny a könyvtári 
munka szervezésének, irányításának szempont
jai iránt. Feitétlen szüksége van olyan -  elsősor
ban szemléleti -  változásra, amely a könyvtári 
szervezetek racionalitásának keretében a könyv
tárak és a pénz, a könyvtárak és a források, a 
könyvtárak és a használók szolgálata közötti vi
szonyokra (is) figyel.

(Mohor Jenő)
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Munka- és rendszerszervezés, értékelés

93/075
DALTON, Gwenda M.E.: Quantitative approach 
to user satisfaction in reference service evalua- 
tion = South Afr.J.Libr.Inf.Sci. 60.vol. 1992. 2.no. 
89-103.p. Bibliogr.

Mennyiségi megközelítés a használók elége
dettségének mérésére a referensz szolgáltatá
sok értékelése során

Egyetemi könyvtár; Felmérés; Hatékonyság; Re
ferensz; Tájékoztató munka

A cikk egy kvantitatív használó-elégedettség 
mérési módszer eredményeit ismerteti, amellyel 
azt kívánták megállapítani, hogy a University of 
South Africa referensz részlegének használói mi
lyen szinten elégedettek a részleg szolgáltatásai
nak a minőségével. A modell, amely arra épül, 
hogy a használó elvárásait mennyire erősítik, il
letve nem erősítik meg a tényleges szolgáltatá
sok, az elégedettséget az átlagos tényleges szol
gáltatás és az átlagos használói elvárások közötti 
különbségként definiálja. Miután a statisztikákra 
épülően meghatároztak néhány kvantitatív szin
tet a tárgyköri referensz-szolgálat különféle ösz- 
szetevőire, elkészítettek egy skálát a használói 
elégedettség jelzésére. Végül, a módszer gyakor
lati alkalmazásának megkönnyítésére a szerző 
egy rövidített kérdőívet is közread.

(Autoref. alapján)

Lásd még 48, 79

Pénzügyi és gazdasági kérdések

93/076
RIDDLE, Wayne Clifton: Federal assistance to li- 
braries: Current grant programs and issues = 
Bottom Line. 5.vol. 1992. 4.no. 22-31.p. Bibliogr.

Szövetségi támogatás a könyvtáraknak: a je
lenlegi programok és tételeik

Főiskolai könyvtár; Közművelődési könyvtár; Tá
mogatás -pénzügyi -állami, hatósági

A cikk, miután összefoglalja két amerikai szö
vetségi törvény rendelkezéseit (Library Services 
and Construction Act -  a közkönyvtárak támo
gatására, és Higher Education Act -  a felsőokta
tási könyvtárak segítésére), megvizsgálja mind
két törvény filozófiáját, támogatáspolitikai kérdé
seit. Olyan kérdéseket vesz szemügyre, hogy a 
különféle programok hatékonyak, szükségesek 
és jólszervezettek-e, s vajon nem duplikálják-e 
egymást. Kitér arra is, hogy a programok leg
többje nincs kellően kiértékelve.

(Autoref.)

Lásd még 44, 77, 93

Gépesítési kérdések

93/077
HAYES, Sherman -  BROWN, Donald: Creative 
budgeting and funding fór automation: getting 
the goods! = Wilson Libr.Bull. 66.vol. 1992. 8.no. 
42-45. p.

Módszer-választék a könyvtárgépesítés finan
szírozására

Gazdálkodás -könyvtárban; Számítógépesítés

Manapság már minden jobb könyvtár gépesít. 
Vajon honnan van rá pénzük? A titok megfejtésé
hez járulnak hozzá a szerzők, akik beavatnak 
minket a számítógép-vásárlás különféle praktiká
iba. A következő stratégiákat sorolják fel:

1. Érveljünk logikusan, kidomborítva azokat 
az előnyöket, amelyeket a gépesítés nyújtana a 
használóknak. Ha azonban a költségvetési kere
tek szűkös volta miatt így nem érünk el ered
ményt, vegyük figyelembe a továbbiakban felso
rolt módszereket is.

2. Meg kell győzni a főnökséget, hogy a gé
pesítésre feltétlenül áldozniuk kell a költségvetés
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bői, hiszen manapság már mindenki gépesít, és 
mi nem maradhatunk le mögöttük. Például: „Hal
lották, hogy XY Egyetem egy komplett videole
mez-laboratóriumot rendezett be? Most minden 
hallgató át fog oda iratkozni...”

3. Használhatunk bizonyos kiskapukat a szi
gorú pénzügyi előírások megkerülésére. Hallot
tunk már olyan esetről, mikor a könyvtár -  amely 
a berendezési költségvetésből ugyebár nem ve
het számítógépet -  alkatrészeket vásárolt, s azo
kat összeszerelve máris egy PC boldog tulajdo
nosának mondhatta magát!

4. Tartsuk szem előtt a fokozatosság elvét. 
Elégedjünk meg elsőre egy kevésbé költséges 
készülékkel, amit lépésről lépésre bővíthetünk 
egy-egy jobb nyomtatóval, színes monitorral, 
winchesterrel vagy CD lejátszóval.

5. Ha semmiképpen nem tudunk pénzt kisaj
tolni mondjuk egy CD-ROM lejátszóra, vegyük fi
gyelembe azokat az előfizetési lehetőségeket, 
melyek lejátszót is biztosítanak a CD adatbázis 
mellé. A gép nem lesz ugyan a saját tulajdonunk, 
viszont az eljárás előnye, hogy nem kell külön 
fejlesztési forrás hozzá, mert az előfizetést a fo
lyóirat-keretből fedezhetjük.

6. Ne általában „gépesítésre” kérjünk pénzt, 
hanem pontosan határozzuk meg, hogy egy új 
videó-lejátszóra, számológépre, asztali szöveg- 
szerkesztőre, adatbáziskezelő rendszerre stb. 
van szükségünk -  ez sokkal meggyőzőbben 
hangzik.

7. Rangsoroljuk szükségleteinket. Mérlegeljük 
például, hogy PC-t szerezzünk-e be vagy egy új 
munkatársat vegyünk-e fel inkább? Le tudunk-e 
mondani bizonyos könyvekről, hogy helyettük 
CD-ROM-ot vehessünk?

8. Ne mi fizessünk. Az igaz, hogy pályázati 
pénzeket számítógépesítésre manapság igen ne
héz elnyerni, de fenntartó intézményünkön belül 
biztosan működik legalább egy olyan részleg -  
például a számítógép-központ -  , melyet meg le
het győzni arról, hogy az ő érdekét is szolgálja, 
ha besegít a mi gépesítési erőfeszítéseinkbe.

9. Sokszor akad olyan cég, amely örömmel 
bocsát rendelkezésünkre bizonyos eszközöket 
ajándékba. Ilyenkor viszont nem árt meggyőződ
nünk arról, hogy nem azért akarnak-e megszaba
dulni ezektől, mert kissé már használhatatlanok, 
és égen-földön nem kapni hozzájuk alkatrészt.

10. Használjuk ki a könyvtárépítéssel vagy át
építéssel járó gépesítési lehetőségeket, és ter
vezzük be az építési költségekbe a fő automati

zálási kiadásokat. Itt említhető meg az az eset, 
amikor egy könyvtárépítést finanszírozó adomá
nyozó kikötötte, hogy a pénzből a könyvtárat gé
pesíteni is kell.

Ne essenek kétségbe, ha elsőre nem koro
názza siker erőfeszítéseiket. Próbálják meg más 
módon. Bármilyen pénzszerzési technika is válik 
be Önöknél, tegyék közhírré, hogy mások is pro
fitálhassanak a jó ötletekből!

(Fazokas Eszter)

Lásd még 79

Személyzet

93/078
FARMER, Jane C.: Performance related pay fór 
librarians: an overview = Pers.Train.Educ. ö.voi. 
1992. 2.no. 53-57.p. Bibliogr. 15 tétel.

Teljesítménybér könyvtárosoknak: 9 szakiro
dalom áttekintése

Minősítés; Munkabér, alkalmazás

Az 1980-as években a kereskedelmi kultúrá
ban bekövetkezett változások több olyan új foga
lom elterjedéséhez vezettek, amelyek ezt meg
előzően összeegyeztethetetlenek voltak a brit 
ipar etikájával. Manapság már a „teljesítményhez 
kötött bér” kifejezés általánosan használatos a 
brit kereskedelemben, sőt, a közszolgálati szek
torba is beférkőzött. A  jelen tanulmány áttekinti a 
teljesítmény szerinti bérezés hátterét, majd azt 
vizsgálja, hogy a fogalomból eredő különféle kér
dések milyen hatást gyakorolnak a könyv
tárosokra. Következtetésként megállapítja, hogy 
ezzel kapcsolatban néhány kérdés további vizs
gálatot igényel, így például: a könyvtárosok fize
tésében jelenleg milyen mértékben szerepel a 
teljesítménybér a különféle besorolási szintek, ill. 
a különféle könyvtártípusok szerint? Milyen mód
szerekkel mérik a könyvtárosok teljesítményét? 
Mi a könyvtárosok véleménye a teljesítménybér
ről és annak hatásairól?
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93/079
MORRIS, Anne: Working with display screen 
equipment -  do you know your rights?_ = EI.Libr. 
lO.vol. 1992. 4.no. 209-216.p. Bibliogr. '

Munka a számítógép-terminál mellett -  tudja 
Ön a jogait?

Display; Ergonómia; Jogszabály -más területről

Az 1990-ben kiadott European Community Di- 
rective 90/270/EEC meghatározza a számító
gép-képernyő használatára vonatkozó minimális 
egészségügyi és biztonsági előírásokat. 1993 ja
nuár 1-től ez a direktíva törvényerőre emelkedik 
az Egyesült Királyságban és Európa többi orszá
gában. Az Egyesült Királyságban a Direktívához 
kapcsolódó törvényhozás a HSE (Health and 
Safety Executive) feladatkörébe tartozik. A cikk 
felsorolja a terminálhasznáiattal járó veszélyeket, 
a vonatkozó szabványokat, a Direktíva előírásait 
és azt, hogy a HSE hogyan értelmezte ezeket a 
törvénytervezetben. A cikk a jogszabályozás 
könyvtári vonatkozásait is tárgyalja.

(Autoref. alapján)

FELHASZNÁLÓK ÉS HASZNÁLAT

Használat- és igényvizsgálat

93/080
SCHLICHTER, Doris J. -  PEMBERTON, J. Mi- 
ehael: The emperor’s new clothes? Problems of 
the user survey as a planning tool in academic 
libraries = Coll.Res.Libr. 53.vol. 1992. 3.no. 257- 
265.p. Bibliogr.

A császár új ruhája? Veszik-e valami hasznát 
az egyetemi könyvtárak tervező munkájukban

a használói szokásokra vonatkozó felméré
seknek?

Egyetemi könyvtár; Felmérés;
Igénykutatás könyvtári szolgáltatásokra

Jóllehet a legtöbben elismerik, hogy a hasz
nálói felmérések elengedhetetlenek egy könyvtár 
hatékony vezetéséhez, mindazonáltal a kutatá
sok azt mutatják, hogy a könyvtárosok vagy 
egyáltalán nem kezdeményeznek ilyen felméré
seket, vagy ha igen, akkor az eredményeket nem 
akarják vagy nem tudják vezetési döntésekre fel
használni. E jelenség okait a cikk a következő 
három problémában látja:

1. a használói felmérések megtervezésének 
nehézsége;

2. annak nehézsége, hogy az ilyen tanul
mányok eredményeit „lefordítsák” konkrét veze
tési döntésekre;

3. a könyvtárosok fenntartásai a használói fel
mérések eredményeivel szemben.

1. Igen nehéz olyen kérdőíveket tervezni, 
amelyek ne torzítanák el a valós helyzetet. A vo
natkozó vizsgálatok azonban csak a problémá
kat mutatják be, anélkül, hogy megoldást is kínál
nának, így például:

- az információkeresés sikerességét bizonyító 
adatok hitelességét megkérdőjelezi az a tény, 
hogy a használók csak azokban a forrásokban 
keresik az információkat, amelyekről tudják, 
hogy a könyvtárban megvannak;

- mivel a könyvtárból nyert információk konk
rét hasznát igen nehéz mérni, a könyvtárosok ál
talában a használók elégedettségére kíváncsiak, 
ami azért adhat hamis képet, mert a legtöbben 
csak a megszokott szolgáltatásokat használják 
és nem is tudnak a többiről, tehát az elégedett
ség a már bevált, és sikerrel használt szolgálta
tásra vonatkozik;

- a felmérések nem veszik figyelembe azokat, 
akik nem használják a könyvtárat, pedig a könyv
tár elkerülése okainak felderítése még hasz
nosabb lenne a fejlesztés szempontjából, mint 
egy csoport „bibliofil” elégedettségének a kons- 
tatálása;

- az egyetemi könyvtárak használatának fel
mérése a legtöbb esetben az oktatókra és nem a 
hallgatókra irányul.
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