
A felhasználói kézikönyv, minden egyes alap
tétele után hivatkozni fog a katalógusban megje
lent, a témához szorosan kapcsolódó vállalatok
ra. A katalógus így segítené a vállalkozókat, hogy 
az általuk folytatni kívánt tevékenységekhez a 
leggyorsabban tudják a megfelelő feltételeket 
megteremteni.

Kiadás
A katalógus kiadását évente felfrissített ada

tokkal és információkkal minimálisan 6000 pél
dányban tervezzük.

Terjesztés
A kiadvány terjesztése közvetlen úton és in

gyenesen történik. A terjesztés
♦ a Budapesti Nemzetközi Vásárközpont 

mezőgazdasági jellegű kiállításain,
♦ a megyei Mezőgazdasági Kamarákon ke

resztül,
♦ a megyei Mezőgazdasági Kamarák által 

számunkra eljuttatott címlistára postai 
úton történik.

Ár
A hirdetési áraink magukért beszélnek. Nem 

érik el a hasonló hirdetési lehetőségek árainak 
1/3-át. Érdemes mérlegelni a katalógusba való 
bekerülés költségeit:

Lehetőség van színes hirdetésre is. További 
részleteket a szerkesztőség címén kérhetnek.

Szerkesztőség: 2103 Gödöllő, GATE Agrár- 
gazdasági tanszék: Káposzta József szerkesztő 

Telefon: (28)10-200/2062-es mellék 
Telefax: (28)10-804

Káposzta József

STEEL, Victoria -  ELDER, Stephen D. 
Becoming a fundraiser: The principles and prac- 
tice of library development / by Victoria Steele; 
Stephen D. Elder. -  Chicago ; London : ALA, 
1992.-139 p.

Pénzszerzés amerikai módra

A hivatásos támogatásszerzők olyanok, mint 
a sherpák: mutatják az utat és cipelik a csomago
kat. A hegyet azonban a könyvtárigazgatónak is 
meg kell másznia: az ő aktív közreműködése nél
kül alighanem minden pénzszerzésre fordított 
erőfeszítés kudarcba fullad.

Ebből a hasonlatból kiderül, hogy a könyv el
sősorban könyvtárigazgatók számára íródott, bár 
azok a könyvtárosok is jó hasznát vehetik, akik 
szívesen vállalják a sherpa-szerepet, és szeret
nék kipróbálni támogatásszerzési képességeiket.

A könyv bevezetőjében néhány megszívle
lendő alapelvet olvashatunk:
-  A támogatásszerzés a könyvtár szükségle

teinek és az adományozó szándékának 
összhangján kell hogy alapuljon, vagyis fon
tos, hogy az adományozás kiegyensúlyo
zott, kölcsönösen gyümölcsöző kapcsolat 
eredménye legyen.

-  A támogatás akkor mondható sikeresnek, 
ha elősegíti a könyvtár által felállított célo-. 
kát, azaz az adományozó nem szab olyan
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Könyvszemle

feltételeket, melyek eltérítik a könyvtárat 
alapvető feladataitól.

-  A támogatásszerzés sikeressége elsősor
ban a könyvtárigazgató aktivitásától és rá
termettségétől függ.

-  Nem szabad előregyártott receptek alapján 
dolgozni. Minden könyvtárnak megvannak 
az egyedi sajátosságai, melyekre tekintettel 
kell lenni a pénszerzési tervek kidolgozásá
nál.

-  Nem szabad abba a téveszmébe esni, hogy 
minél több a támogató, annál több pénzt tu
dunk szerezni. A statisztikák azt mutatják, 
hogy az adományok 90%-át a támogatók 
10%-a adja.

Ezek után az első fejezet felsorolja a könyv
tárosoknak a támogatásszerzéssel kapcsolatos 
leggyakoribb aggodalmait -  például az elutasítás
tól és a prostituálódástól való félelmet. Hogyan 
győzhetjük le ezeket? A valódi konfliktushelyze
tek szintén megoldást kívánnak. Mi a helyzet pél
dául, ha politikai meggyőződésünkkel ellentétes 
beállítottságú szervezettől kell támogatást kér
nünk? - e félelmekre kapunk választ és bátorítást.

Már tudjuk, hogy a siker elsősorban a könyv
tárigazgató vezetési képességein és önismeretén 
múlik. Azok a személyek, akiket a támogatás
szerzés érdekében meg kell környékezniük, álta
lában nem érdekeltek abban, hogy tárgyaljanak a 
könytárvezetővel. Ezért a vezetőnek „áldozatát” 
igen céltudatosan kell megközelítenie, és határo
zott fejlesztési elképzelésekkel kell rendelkeznie, 
hogy a könyvtár mire akarja fordítani a kapott 
összeget. A pénzszerzés stratégiáját úgy kell kia
lakítani, hogy az a lehető legjobban illeszkedjen 
személyes stílusához. Az első fejezet segítséget 
nyújt a könyvtárvezetők számára, hogy felmér
hessék vezetői képességeiket, a pénzszerzéshez 
szükséges adottságaikat és tehetségüket. Ehhez 
három tesztet is találhatnak a fejezet végén.

A második fejezetben megismerhetjük a 
pénzszerzés tudományát és művészetét. Tud
nunk kell például, hogy a siker mértékét nem el
sősorban a kapott pénz mennyisége jelzi, mert 
ennél fontosabb, hogy vannak-e a kapott támoga
tásnak olyan feltételei, melyek korlátozzák a 
könyvtár függetlenségét, céljai megvalósítását. 
Megtudhatjuk azt is, hogy hogyan mérhetjük fel a 
potenciális adományozókat öt szempont alapján: 
van-e vagyona, milyen korú és vannak-e örökö
sei, mennyire adakozó hajlamú, érdekelve van-e 
valamilyen módon könyvtárunk működésében,

valamint vannak-e olyan alapítványi vagy egyéb 
kapcsolatai, melyek révén pénzhez juthatunk. A 
fejezet bemutatja az alapvető különbségeket az 
évenkénti, az egyszeri nagyobb összegű, és a 
közepes, 100-10 000 dolláros adományok között, 
és érdekes teóriát állít fel a támogatók típusaira 
vonatkozóan. Válaszol néhány fontos kérdésre: 
kikre számíthatunk, hogyan kérjünk, milyen célra 
szoktak leginkább adakozni a donátorok, és ho
gyan köszönjük meg a kapott támogatást. Aki a 
pénzszerzés művészetéhez akar érteni, annak 
meg kell ismernie az adományozók pszichológiá
ját: igazán érdekes például, hogy milyen indítékok 
motiválhatják őket a könyvtár támogatására.

A harmadik fejezet arról szól, hogyan kell 
összeállítani egy jó csapatot, amely megszervezi 
a támogatásszerző hadjáratot és felkészíti a 
könyvtárigazgatót a potenciális adományozókkal 
való tárgyalásokra. A könyvtáros kollégáknak 
fontos szerepe lehet a háttérinformációk össze
gyűjtésében és az adományozókkal való kapcso
lattartásban egyaránt. A rátermett munkatársakat 
érdemes bevonni a csapatmunkába. Az egyetemi 
könyvtárakban ezen kívül fontos a központi admi
nisztrációval való együttműködés is.

A negyedik fejezet a támogatásszerzés meg
tervezésének módszereit taglalja. A leghaszno
sabb egy olyan stratégiai terv kidolgozása, mely 
nem szükségleteink és az anyagi lehetőségek 
száraz felsorolását tartalmazza, hanem inkább 
tevékenységünk jövőbeli irányát jelöli ki. Céljaink, 
valamint könyvtárunk egyedülálló sajátosságai
nak tisztázása segít stratégiánk kialakításában. A 
prioritások megállapítása után inkább konkrét 
programokat tervezzünk formális, általános el
gondolások helyett. Szükség lehet más típusú -  
pl. éves és ötéves -  tervek kidolgozására is; 
ezekhez is kapunk jótanácsokat. A technikai 
eszközök és egyéb tárgyi feltételek biztosítása 
után hozzá is láthatunk a pénzszerző program 
megvalósításához. Tudnunk kell azonban azt is, 
hogy a program bizonyos fázisaiban milyen 
szempontok alapján értékeljük az eredményessé
get. Erre vonatkozó tanácsokat kapunk a fejezet 
végén.

Az ötödik rész a nagy összegű támogatás 
megszerzéséről szól. Itt nagyon praktikus útmuta
tást kapunk arról, hogyan szerezzünk fontos is
mereteket az adományozóról, őt hogyan lássuk el 
minél megfelelőbb információkkal és hogyan 
szervezzünk meg találkozót a lehetséges donor
ral. Nagyon fontos a megfelelő kérdezési techni
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ka, melyből szintén kapunk ízelítőt. Végül meg
tudhatjuk, hogy a beszélgetés folyamán pontosan 
mikor és hogyan kérhetjük a támogatást és ho
gyan használjuk hatásosan a csöndet a tárgyalás 
alatt. A leglényegesebb pedig, a beleegyezés 
megszerzésének módszere.

Rengeteg érdekes dologra kitér a hatodik fe
jezet a könyvtárbaráti körrel kapcsolatban. Vá
laszt kapunk olyan kérdésekre, melyek gyakran 
felvetődnek, például: hogyan döntsük el, hogy mi
lyen előnyöket ajánljunk fel a tagoknak, mennyi 
legyen a tagsági díj, kb. mennyi bevétel várható a 
baráti körtől stb. Hasznos dolog hírlevelet, eset
leg folyóiratot indítani a baráti kör tagjai számára. 
Elsőrorban az új tagokról, nagyobb adományokról 
szóló híreket tartalmazza -  ez tovább ösztönöz
heti a tagok tevékenységét. Céljainknak jobban 
megfelel, ha a hírlevelet a program munkatársai 
állítják össze, nem a baráti kör tagjai, de alaposan 
meg kell gondolnunk, hogy van-e elég időnk és 
kapacitásunk egy ilyen kiadvány gondozására. 
Arra sem árt felkészülnünk, hogy mit tegyünk, ha 
a baráti kör reménytelenül alkalmatlannak bizo
nyul céljaink támogatására.

A különleges rendezvények a témája a követ
kező fejezetnek. Az amerikaiak igazán nagy ta
pasztalattal rendelkeznek a társadalmi esemé
nyek szervezése terén (lásd pl. elnökválasztás). 
Az erre vonatkozó tippeket és fortélyokat 
hasznos elsajátítani. A köny vtárigazgató feladata 
például, hogy: a) segítő csapata közreműködésé
vel átlássa a könyvtári program és a rendezvény 
céljai közötti összefüggést, és megfelelően ki is 
használja b) megteremtse a céloknak megfelelő 
kellemes hangulatot, c) minél jobban erősítse a 
könyvtár imágóját a résztvevő potenciális adomá
nyozók előtt. Ezek az összejövetelek nagyon fon

tosak, bár általában nem alkalmasak határozott 
ígéretek megszerzésére. Sokkal inkább a 
kapcsolatok erősítésére, új lehetséges -adomá
nyozók megismerésére van mód általuk.

A nyolcadik fejezet bemutatja, hogy hogyan 
nyerhetjük el az alapítványok és egyéb testületek, 
vállalatok támogatását. A legfontosabb konklúzió, 
hogy itt sem személytelen folyamatról van szól. 
Nagyon hasznos, ha ismerünk valakit a döntés
hozó testületből, azaz ugyanúgy kell eljárnunk, 
mintha magánszemély támogatását próbálnánk 
megszerezni. Tudomást szerezhetünk a végren
deleti úton a könyvtár javára írott adományok 
fajtáiról is.

A kilencedik fejezet azzal foglalkozik, hogy 
hogyan erősíthetjük a könyvtár imágóját. Mely ré
teget kell elsősorban megcélozni, milyen eszkö
zöket vehetünk igénybe stb. Ez a rész is teszttel 
zárul, mely a könyvtárunkról kialakult képet segít 
átlátni.

A könyv nagyon amerikai, roppant gyakorlati
as megközelítési mód jellemző rá. Stílusa sokak
nak talán nem is lesz szimpatikus, de nem árt fi
gyelembe venni, hogy a piacgazdaságra való át
térés miatt Magyarországon is egyre inkább 
hasznosíthatók lesznek a könyv információi és ta
nácsai. Az alapítványoktól való pénzszerzés már 
egészen általános, a szponzorok támogatásának 
igénybevétele is elterjedt, és a jótékonysági bá
lok dömpingjét látva feltételezhető, hogy itthon is 
van már olyan gazdag réteg, melyet érdekeltté le
hetne tenni abban, hogy nagyobb összegű magán
adományokkal, és -  bármilyen furcsán hangzik -  
a könyvtár javára történő végrendelekezéssel se
gítse a könyvtárakat.

Fazokas Eszter
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