
VEZETÉS, IRÁNYÍTÁS

Általános kérdések

93/178
NORTON, Bob: Humán resource implications of 
adopting IT = Aslib Proc. 44.vol. 1992. 9.no. 
299-303.p. Bibliogr. 9 tétel.

Az információtechnológia bevezetésének a 
dolgozókkal kapcsolatos problémái

Információtechnológia; Munkahelyi légkör; Szá
mítógépesítés; Tervezés; Vezetés

Az információtechnológia (IT), különösen a 
486-os processzor bevezetése messzemenő be
folyással lehet az információs részlegekre és a 
szervezet költségvetésére is. Ezért különösen 
fontos a rendszerrel szembeni elvárások, igé
nyek pontos megfogalmazása, ami nélkül a 
rendszer megkövültté, öncélúvá válhat.

Az IT bevezetése előtt gyakran elfeledkeznek 
arról, hogy a feladatokat ellátó munkatársakat 
megkérdezzék: milyen információra van szüksé
gük; mit tesznek vele; honnan kapják; hogyan 
érkezik hozzájuk és ők hogyan dolgozzák fel, 
hogy kezelik; mit kell megőrizniük, kicserélniük, 
továbbítaniuk, eldobniuk. Enélkül gyakran célját 
téveszti a technológia-orientált szervezés.

Az IT alkalmazásának elsődleges célja a 
szervezet fejlesztése, amelynek modellje Katz és 
Kahn szerint a következő elemekből áll: 1. a vál
toztatási kísérlet kezdete, 2. a rendszer kiinduló 
helyzete, 3. a rendszer elérendő állapota, a vál
toztatás céljai, 4. a változtatás módszere, 5. az 
elsődleges cél (alrendszer stb.), 6. a hipotetikus 
kapcsolódás a rendszer többi részéhez, 7. a vál
tozás értékelése.

Az IT bevezetése során maga az implemen
tálás folyamata, menedzselése az egyik legfon
tosabb és legkényesebb mozzanat. Az érintett 
dolgozók előzetes megkérdezésével, bevonásá
val, tájékoztatásával és felkészítésével elsőként 
kell foglalkozni. Korábban a technológiára és a 
rendszerre helyezték a hangsúlyt a fejlesztések 
során, amiből több hátrány származott: decent
ralizáció és olyan részlegek létrehozása, ame
lyek nem tudnak egymásról; a hatalom összpon
tosítása az információs részlegekben; nem meg
felelő információs termékek és tevékenységek; 
képtelenség a különböző forrásból származó in
formáció összefogására; elégedetlenség a mun
katársak között.

A célok és funkciók tisztázása után a fontos
sági sorrendben az információs tevékenységek, 
az emberek és szükséges készségeik követ
keznek -  mondja E. Oma. A jól tervezett rend
szer az őt működtetők olyan magas szintű 
részvételét biztosítja, az önképzés, a hatékony 
együttműködés, a munkakörök gazdagításának 
olyan lehetőségét teremti meg, amely az elége
dettség növelése révén automatikusan hozzájá
rul a termelékenység növekedéséhez is.

Két megközelítés lehetséges az IT bevezeté
sekor: az egyik a használókat alakítja a rend
szerhez, igyekszik elhitetni, hogy az helyettesíti 
a gondolkodást stb. A másik lehetőség a tényle
ges munka megértése, az emberi munkaszoká
sok tisztelete, alapos elemzés és képzés, mely
nek végeredménye egy olyan rendszer, amely
ben az emberek és a technológia együtt 
küzdenek a rendszer céljainak eléréséért. Az 
ilyen rendszer a készségek, emberi képességek 
legmagasabb szintű kiaknázására törekszik, 
amelyben az emberek felelősséget vállalnak a 
feladatok végrehajtásáért, és beleszólnak azok 
megoldásába, sőt, abba is, miről szóljon folya
matos képzésük. Az emberközpontú hozzáállás, 
az ún. szocio-technikai rendszer szervezése -  
az információgyűjtőktől a végső felhasználókig -  
az emberi erőforrások folyamatos felmérését 
igényli abból a szempontból, hogy mivel járulhat
nak hozzá a szervezet információs tevékenysé
géhez.

Az IT bevezetése az emberi erőforrás me
nedzselésére a következő hatással van: 1. a tá- 
gabb értelmű fejlesztés eszközévé kell válnia; 2. 
véget vet a hagyományos direktív vezetésnek, a 
merev munkaköri leírásokon alapuló feladatvég
zésnek, és azt a rugalmas, projekt jellegű mun-
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Külföldi folyóirat-figyelő

kavégzés váltja fel; 3. a szervezetek központosí
tott hatalmi struktúráját megkérdőjelezi, a hatal
mat a technológia eszközeivel korlátozza; végül 
4. megváltoztatja a szervezet kultúráját, vezetési 
stílusát.

Az IT bevezetése nem csupán technológiai 
kérdés, hanem információmenedzsment kérdé
se; nem csupán rendszerelemzés, hanem fela
dat-, kommunikáció- és participáció-elemzés is; 
és nem csak rendszertervezés, hanem alapvető
en a helyes vezetési gyakorlat kérdése is.

(Orbán Éva)

Lásd még 172, 179, 182

Tervezés

Lásd 122

Munka- és rendszerszervezés, értékelés

93/179
Teilzeitarbeit = Bibliotheksdienst. 44.Jg. 1992. 
12.no. 1026-1051.p. Bibliogr.

Könyvtári részmunkaidős foglalkoztatás. Ta
pasztalatok, problémák, lehetőségek. Cikk
csoport, 12 közlemény

Munkaerő; Női munkaerő; Vezetés

A részmunkaidős munkavállalás lehetősége 
nyitva áll a férfiak és a nők előtt egyaránt. A gya
korlatban azonban, közismert módon, a rész- 
munkaidőt vállalók nagy többsége a nők közül 
kerül ki. A közalkalmazottak körében a részmun
kaidősök aránya eléri a 90%-ot. Ennek okai nyil
vánvalóak. Még ma is a nők viselik hagyományo
san az elsődleges felelősséget a család ellátásá
ért és a gyermekek gondozásáért. Ők küzdenek 
meg a család, a gyermekek és a fizetett munka 
által támasztott követelményekkel. Ezt még ne
hezíti az a tény, hogy Németországban igen 
alacsony az óvodák és napközi otthonok száma.

Mivel tíz könyvtáros közül nyolc nő, a rész
foglalkoztatás kérdése a közművelődési könyv
tárakban különös súllyal merül fel. Mégsem áll 
rendelkezésre statisztika vagy szociológiai fel
mérés. A cikkcsoport a könyvtárosok és könyv
táraik helyzetét mutatja be. Például felteszi a 
kérdést, hogy a női munkahelyként számon tar
tott könyvtár képes-e a dolgozó nők igényeit kie
légíteni; vagy hogy a részfoglalkozás akadályoz
za-e a sikeres karriert; vagy milyen feltételek 
mellett működik jól a munkakörök megosztása. 
Egyéb kérdések: jogos az aggodalom, hogy az 
új német tartományokban a részfoglalkozással 
visszaélnek és leépítésre használják fel; végül, 
ésszerű egyensúlyt kell teremteni az alkalmazot
tak és az alkalmazó intézmény érdekei között. 
Ami az egyik könyvtárban beválik, az a másik
ban feszültséget vagy teljes kudarcot okozhat -  
de valamennyi részfoglalkozású munkatársban 
közös: bár csak részmunkaidőben dolgoznak, 
teljes elismerésre jogosultak.

(Autoref.)

93/180
PETRUCCIANI, Alberto -  POGGIALI, Igino: La 
qualitá totálé in biblioteca = Boll.Inf.Assoc.ltal.Bibl. 
32.vol. 1992.1.no. 7-29.p. Bibliogr. 13 tétel.

Rés. angol nyelven.

A teljeskörű minőségellenőrzés (Company- 
Wide Quality Control) lehetősége a könyvtári 
tevékenységben

Hatékonyság; Munkaszervezés

A „Totál Quality” -  teljes minőség, vagy pon
tosabban a „Company-Wide Quality Control” 
(CWQC) -  teljeskörű minőségellenőrzés elneve
zésű japán eredetű menedzsment-rendszer már 
széles körben elterjedt a nyugati világban, s 
most került az olasz érdeklődés középpontjába. 
Lényege, hogy a cég -  elsősorban a gyártó, 
vagy szolgáltató cég -  valamennyi tevékenysé
gében állandóan jelen van a minőségre való tö
rekvés, a tudatos, a munkafolyamatokba bele
szervezett minőségellenőrzés. Könyvtári példá
val élve: egy cikk fénymásolatának az olvasó 
rendelkezésére bocsátása egyszerű, ám mégis 
sok lépésből álló művelet, s bármely lépés során
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elkövetett hiba a „végfelhasználó” elégedetlen
ségéhez, nem megfelelő ellátásához vezet.

A könyvtár ugyan nem üzleti vállalkozás, nem 
piacra dolgozik, ám napjainkban csökken a me
rev elhatárolódás az üzleti és nem üzleti világ 
között. Bár a könyvtár nem forgalmaz javakat, 
mégis számításokat lehet végezni forrásainak 
hatékonyságáról, szolgáltatásainak hatásáról, 
minőségéről és a használó szempontja szerinti 
értékéről. A könyvtár éppen azért lehet kiváló te
repe a minőség-menedzsmentnek, mert közszol
gálatnak minősül. Személyzete könnyebben azo
nosul a szervezet küldetésével, mint egy profitér
dekelt gyáré. Bár a „fogyasztó” (felhasználó) 
elégedettsége nehezen mérhető, motiváló ereje 
kétségtelen.

A könyvtárosság profizmust igénylő, kreatív 
munka, a felmérések általában magas fokú mun
ka-elégedettséget jeleznek a könyvtárosok köré
ben. Hogy ez megfelelő társadalmi elismeréssel 
(és megérdemelten magas fizetéssel) járjon, lát
ni kell a szoros összefüggést a használó elége
dettségével és a szolgáltatások minőségével.

(Mohor Jenő)

93/181
MUIRHEAD, Graeme A.: System management 
in UK libraries: somé preliminary findings of a 
survey = Inf.Serv.Use. 12.vol. 1992. 2.no. 
177-193.p. Bibliogr. 24 tétel.

A „rendszerigazgató” könyvtáros a brit 
könyvtárakban: előzetes beszámoló egy új 
munkakörre vonatkozó felmérés eredményei
ről

Felmérés; Integrált gépi rendszer; Vezetés

A hetvenes-nyolcvanas évek fejlődése lassan 
létrehozott egy új munkakört a könyvtárakban és 
információs intézményekben, amelyet a leggyak
rabban rendszerigazgató könyvtárosnak ne
veznek, és akinek az automatizált rendszer irá
nyítása a feladata, s ennek kapcsán ellentmon
dások összebékítése és a legkülönbözőbb 
szerepek ellátása.

Az irodalom mégis viszonylag keveset foglal
kozik ezzel az egyre növekvő jelentőségű mun
katerülettel, ezért felmerült, hogy célszerű lenne 
megvizsgálni a rendszerigazgató könyvtárosok

szerepkörét és tevékenységét a brit könyv
tárakban. Közelebbről a következő célokkal in
dult a felmérés:

-  fel kell ismerni a rendszerigazgató könyv
táros jelentőségét,

-  meg kell határozni a feladatkör betöltésé
hez szükséges készségeket és végzettséget,

-  meg kell jelölni, milyen tulajdonságokat és 
mekkora tapasztalatot igényeljenek a munka
adók, és milyen képzési lehetőségeket kell bizto
sítaniuk,

-  nagyobb uniformitást kell biztosítani e mun
kakörben a könyvtári-információs szektorban,

-  új megvilágításba kell helyezni az informá
ciós technológia alkalmazását,

-  ki kell mutatni az átfedést a könyvtári-infor
mációs és más szektorok között.

A felmérést postán kiküldött kérdőívekkel vé
gezték, amelyek három csoportban tartalmaztak 
kérdéseket. Az első csoportban a megkérdezett 
könyvtárak adatai szerepeltek, a második és 
harmadik csoportban pedig a rendszerigazgató 
könyvtárosra (képzettség, feladatok stb.) vonat
kozóak. A jelen cikk csak az első kérdéscsoport 
előzetes feldolgozásáról számol be, amelyre 416 
helyről (a megkérdezettek 82,7%-a) érkezett vá
lasz.

A válaszadó könyvtárak 55,5%-ában (az 
automatizáltak 62,9%-ában) van rendszer
igazgató könyvtárosi munkakör, a többi helyen 
részmunkakörként végzik e feladatokat. Jellem
ző, hogy a kis könyvtárak és információs szolgá
latok többségében a vezető vállalja a rend
szerigazgató könyvtárosi munkát.

Az alkalmazott rendszerek alapján négy kate
góriába sorolhatók a könyvtárak: 1. önálló rend
szerek, 2. önálló rendszerek házi módosítással 
vagy más csomaggal kombinálva, 3. olcsó, egy 
feladatra orientált (legtöbbször !K) rendszerek, 4. 
teljesen házilagosan előállított rendszerek. 
Részben a mintavétel torzító hatása miatt, a vá
laszadók között az első két kategória az uralko
dó, és ezekben dolgozik a legnagyobb arányban 
rendszerigazgató könyvtáros (69% illetve 75%). 
A 3. csoportnak csak 40,5%-ában van ilyen, míg 
a 4. csoportnak is csak 43,3%-ában.

Megkérdezték, hogy milyen automatizált mo
dulokkal dolgozik az intézmény. Kitűnt, hogy a 
gépesített funkciókkal egyenes korrelációt mutat 
a rendszerigazgató könyvtáros foglalkoztatása: 
ahol katalogizáló, rendelő és gyarapítási, 
kölcsönző és OPAC modulokat alkalmaznak, ott
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80,9%-ban rendszerigazgató könyvtáros is van, 
és abban a csoportban, ahol ezeken túl még 
időszakikiadvány-nyilvántartó modul is van, ez 
az arány 84,4%. Ugyancsak egyenes arányban 
nő az alkalmazott terminálok száma a rendszer
igazgató könyvtáros iránti igénnyel. Nincs ilyen 
összefüggés a rendszerigazgató könyvtáros al
kalmazása és aközött, hogy a számítógép a 
könyvtárban vagy azon kívül van-e. Az informá
ciós technológia könyvtári funkciókon kívüli al
kalmazása valamivel gyakoribb azokon a helye
ken, ahol rendszerigazgató könyvtáros van.

Az első kérdéskör alapján megállapíthatók bi
zonyos eltérések a rendszerigazgató könyvtárost 
fő munkakörben alkalmazó és nem alkalmazó in
tézmények között. E sajátos munkakör gyakrab
ban fordul elő a nagyobb, bonyolultabb számító- 
gépes rendszereket működtető intézményekben, 
de más aspektusok kevésbé hatnak az alkalma
zásukra. Gyakran választanak teamet a rend
szerszervező feladatok ellátására, de más meg
fontolások -  anyagi keretek, a személyzet 
összetétele, szakértelem, belső képzés és doku
mentáció iránti igény stb. -  is szerepet játszhat
nak. Az bizonyos, hogy majdnem mindenhol a 
helyi igényeknek megfelelően alakult ki a munka
kör, és nem az uniformizáltság, hanem a hetero
genitás, a különbözőség irányában fejlődik.

(Orbán Éva)

Pénzügyi és gazdasági kérdések

93/182
HOFMANN, Ulrich: Wirtschaftlichkeit in
Bibliotheken: neue Konzepte notwendig = 
Bibliotheksdienst. 26.Jg. 1992. 8.no. 1178-1184.p.

Gazdaságosság a könyvtárakban: új koncep
ciókra van szükség

Gazdaságosság -könyvtárban; Személyzet; Ve
zetés

A 70-es években a nyilvános könyvtárak 
nagy lelkesedéssel kezdték átvenni a magán- 
gazdálkodás koncepciójának egyes elemeit, pl. a 
költség-kalkulációt. Ma már megállapítható, hogy 
ezek a törekvések zátonyra futottak. A 90-es

évekre az előző évtizedek operatív költségszá
mítási eljárásai elvesztették korábbi jelentőségü
ket. Az előállítási költségek minimalizálására 
való törekvésnek csak a nagy mértékben sztan- 
dardizált, hagyományos eljárásoknál maradt 
meg a jelentősége, ma már a javak előállítását, a 
szolgáltatásokat és az egész értékteremtő folya
matot elsősorban az új információs technológiák 
befolyásolják. A vállalkozások sikerét ma nem a 
taktikai intézkedések határozzák meg, hanem a 
stratégiailag helyes döntések. A termelő vállala
tok ma nem az előállítási és piaci költségekben 
versengenek, hanem a termékek minőségében, 
a többletértékben. Ez vonatkozik a könyvtári 
szolgáltatások „termékére”, az információra is. A 
könyvtárak számára sem az előállítási költségek 
minimalizálása a helyes út, hanem az új techno
lógiák által megemelt minőség. Ez tükröződik pl. 
a vezető amerikai könyvtárak tevékenységében, 
melyek az operatív gazdasági politikáról a straté
giai menedzsment irányába váltottak át. (Mindez 
nem jelenti azt, hogy a hatékonysági tényezőkkel 
való számolás a továbbiakban már elhanyagol
ható.)

A könyvtárak stratégiai fejlesztésének egyik 
kulcskérdése szolgáltatásaik technológiai szint
jének emelése. A technikai fejlődés dinamikája 
ui. sokkal magasabb szintű, mint azok gyakorlati 
alkalmazása a szolgáltatások terén. Ez az 
egyenlőtlenség határozza meg a stratégiai fela
datokat: a fejlesztés legkritikusabb kérdése an
nak felmérése, hogy a technológia lehetőségei 
hogyan építhetők be a szolgáltatásokba?

A stratégiai fejlesztés másik kulcskérdése az 
anyagi eszközök koncentrálása. Az NSZK 
könyvtárai voltaképp egy hatalmas konszernt al
kotnak 30 ezer dolgozóval és 1,5 milliárd DM 
alaptőkével, ez a konszern azonban területileg 
és profilját tekintve erősen szórt. Mivel a könyv
tárügynek nincs egységes stratégiája, a szét
szórt anyagi források számos területen hátrányt 
jelentenek. A heterogén technológia, az egység 
hiánya az infrastruktúrában, a hardver- és szoft
ver-hálózatokban, a beruházási politikában, a 
munkatársak technológiai képzettségében stb. 
akadályává válik az átfogó, egységes fejlesztés
nek.

A harmadik stratégiai kulcskérdés a munka
erőgazdálkodás. A német könyvtárak személyi 
költségei munkaerő-szerkezeti okokból sokkal 
magasabbak, mint az USA hasonló költségei. A 
német könyvtárakban a magasan kvalifikált
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szakreferensek mellett (könyvtáranként átlago
san 12 szakreferens található) magas arányban 
dolgoznak diplomás könyvtárosok. Az amerikai 
könyvtárakban viszont a kis számú M.A.L.S. fo
kozatú könyvtáros mellett a nem diplomás 
könyvtáros-asszisztensek magas részaránya a 
jellemző. Az összehasonlításból az a követ
keztetés vonható le, hogy a német könyvtárak 
jelenlegi teljesítménye fenntartható lenne a szak- 
referensek és a diplomás könyvtárosok arányá
nak jelentős csökkentése mellett is.

(Katsányi Sándor)

93/183
JAUN, Hans-Peter -  SCHÜTZ, Peter: Ein 
Schlüssel für die Zukunft -  Innovatives 
Wertschöpfungs- und Kosten-Verrechnungsmodell 
für die luD-Szene? = ARBIDO-R. 7.Jg. 1992. 4.no. 
90-94.p. Bibliogr.

Rés. francia és olasz nyelven.

A jövő kulcsa. Újszerű értékteremtési és költ
ségelszámolási modell tájékoztatási intézmé
nyeknek?

Gazdálkodás -tájékoztatási intézményben; Térí
téses szolgáltatás

Recesszió időszakában újra és újra felmerül 
az intézményekben a költségek megtakarításá
nak kérdése. Az intézményvezetés ehhez 
kapcsolódó felhívásai nem kell, hogy félelmet 
keltsenek az intézmény tájékoztatási részlegé
ben, ha a vezetés előtt határozott költségelszá
molással tudja magát igazolni. A cikk egy ilyen 
költségkalkulációs koncepciót mutat be, amely 
egy vizsgálat keretében a Schweizerische Volks- 
bank üzleti tájékoztató részlegében készült, és 
amelynek célja, hogy a tájékoztatási szolgáltatá
sok esetében az értékkel összefüggő árat kalku
láljanak ki.

(Autoref.)

93/184
CHRZASTOWSKI, Tina E. -  BLOBAUM, Paul M. 
-  WELSHMER, Margaret A.: A cost/use analysis 
of Beilstein’s Handbuch dér Organischen Chemie 
at two academic chemistry libraries = Ser.Libr. 
20.vol. 1991.4.no. 73-84.p. Bibliogr. 8 tétel.

A Beilstein-féle Handbuch dér Organischen 
Chemie költség-használat elemzése két egye
tem vegyipari kari könyvtárában

Gazdaságosság -könyvtárban; Kari könyvtár; 
Segédkönyv, kézikönyv; Szakirodalom -kémiai; 
Szakkönyvtár -kémiai

A Beilstein-féle Handbuch dér Organischen 
Chemie (a továbbiakban: Beilstein) használatát 
vizsgálták hat hónapig egyidejűleg a University 
of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC) és a Uni
versity of Delaware (UDEL) vegyipari könyv
táraiban. A vizsgálat az UIUC könyvtára költség- 
vetésének elemzésére összpontosított, és 
összehasonlító adatokat merített az UDEL 
könyvtárából. Ezenkívül elemezték a Beilsteinnel 
kapcsolatos költségeket az 1984-1990-es idő
szakban. A vizsgálatok azt mutatták, hogy a 
Beilsteint mindkét helyen kevéssé használták; 
14 kérdőívet töltöttek ki az UIUC, kilencet az 
UDEL könyvtárában. A Beilstein ára 1984 és 
1990 között 201%-kal nőtt, ezért ezen a két he
lyen előfizetése nem költség hatékony. A vizsgá
lat azt is kimutatta, hogy a legutóbbi kötetek a 
legkevésbé használtak; a már állományban lévő 
kötetek a legnépszerűbbek és a leghasználtab
bak.

(Autoref.)

Lásd még 125, 156

Személyzet

93/185
BEÁLL, Jeffrey: Describing the foreign language 
skills of catalogers in academic libraries = 
Cat.Classif.Q. 14.vol. 1991. 1.no. 39-47.p.
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Külföldi folyóirat-figyelő

A feldolgozó munkatársak nyelvtudása az 
amerikai felsőoktatási könyvtárakban

Feldolgozó munka; Felsőoktatási 
Nyelvismeret -könyvtárosoké; Pályázat -állás 
betöltésére

A cikk egy olyan vizsgálatot ismertet, amely 
'azt elemezte, hogy milyen terminológiát használ
nak a felsőoktatási könyvtárakban a feldolgozók
tól megkívánt idegennyelv-ismeret különböző 
szintjeinek megjelölésére. A cikk kritikusan elem
zi ezt a terminológiát, majd kifejezéseket és 
meghatározásokat javasol a szabványos termi
nológiát elősegítendő, amelyet használni lehetne 
a felsőoktatási könyvtárak álláshirdetéseiben és 
munkaköri leírásaiban.

(Autoref.)

93/186
JANIK, Sophie: Embauche de personnes 
handicapées dans les bibliothéques = Doc.Bibl. 
38.vol. 1992. 3.no. 155-160.p. Bibliogr. 16 tétel.

Rés. angol és spanyol nyelven.

Testi és szellemi fogyatékosok alkalmazása a 
könyvtárakban

Munkabér, alkalmazás; Személyzet

A szerző szeretné felhívni a könyvtárvezetők 
figyelmét a hátrányos helyzetűek alkalmazására. 
Rövid munkajogi bevezető után szakirodalmi 
szemlét ad közre, majd ismerteti a Québec tarto
mánybeli Hátrányos Helyzetűek Hivatala foglal
koztatási programjait és a korlátozott funkciókkal 
bíró alkalmazottak képességeit, és biztat a hát
rányos helyzetűek alkalmazására.

(Autoref.)

FELHASZNÁLÓK ÉS HASZNÁLAT

Használat- és igényvizsgálat

93/187
EWERT, Gisela: Dér gewandelte Benutzer: 
Alptraum oder Herausforderung? Eine 
Momentaufnahme zum Benutzerverhalten in 
ausgewáhlten Bibliotheken dér neuen 
Bundeslánder = Buch Bibi. 44. Jg. 1992. 
10/11.no. 930-936.p.

Rés. angol nyelven.

A megváltozott használó: rémálom vagy kihí
vás? Pillanatfelvétel a használók viselkedé
séről az új szövetségi tartományok kivá
lasztott könyvtáraiban

Használói szokások; Könyvtárszociológia

Az NDK-NSZK határok megnyitása után az 
NDK könyvtárosai keserűen tapasztalták, hogy 
könyvtáraik elveszítették vonzerejüket. Az ipari 
üzemekhez hasonlóan róluk is kiderült, hogy 
nem felelnek meg a „piac” valódi keresletének. 
1989 előtt a szocialista művelődéspolitika 
büszkén hirdette, hogy a lakosság 22%-a láto
gatja a közkönyvtárakat. Csakhogy sokan csak 
azért jártak oda, mert egyedül ott jutottak hozzá 
bizonyos -  a hivatalos politika által még megtűrt 
-  irodalomhoz és információkhoz.

1989-ben a helyzet egyik napról a másikra 
megváltozott. Miközben a régi nyugat-berlini 
könyvtárakban olvasói robbanás történt (az 
Amerikai Emlékkönyvtárba pl. naponta 600-an 
iratkoztak be és másfél óráig álltak sorba köny
vekért), ezalatt a régi Kelet-Berlin könyvtáraiban 
halálos csend honolt. Az egykori NDK-ban 1990 
első felében a kölcsönzések száma 50%-kal
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