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A közművelődési könyvtárak szerepe 
az üzleti információszolgáltatásokban

A hazai olvasó számára roppant hasznos és 
érdekes a Gower Kiadó 1987-ben megjelent 
munkája, ami tulajdonképpen egy 1984-85-ben 
végzett angliai felmérés (Bakewell-RoperReport) 
eredményeit és tanulságait rögzíti az üzleti infor
mációszolgáltatások bevezetésével és elterjedé
sével kapcsolatban.

Bár az üzleti információ is a gyorsan avuló 
szakterületek közé tartozik, hiszen elsődleges 
szempont a frissesség és a naprakészség, mégis 
hasznos a könyv, mert nagyobbik része jól 
használható ahhoz, hogy elkerüljük, vagy idejé
ben felfigyelhessünk azokra a buktatókra, ne
hézségekre, melyeken nyugat-európai elődeink 
már átestek. Jó lehetőséget biztosít a könyv, 
hogy ne a saját kárunkon tanuljunk.

Mit takar az üzleti inform ációszolgáltatás fo 
galma?

Tág értelemben üzleti információszolgáltatás 
minden olyan szolgáltatás, ami támogatja, illetve 
elősegíti egy adott terület, vagy régió gazdasági 
életét. Ennél fogva nemcsak a vállalkozókra ter
jed ki, hanem a terület/régió szociális intézmé
nyeire, munkanélkülijeire, a szakszervezetekre 
és a különböző érdekvédelmi szervezetekre is. 
Szűkebb értelemben a kis- és középvállalkozá
sok számára nyújtott szolgáltatások tartoznak 
ide, azaz azoknak a cégeknek adott szolgáltatá
sok, amelyek nem rendelkeznek önálló informá
ciós szakemberrel és információs részleggel.

A közművelődési könyvtáraknak különösen 
nagy szerepük van a vállalkozók információigé
nyeinek a kielégítésében, hiszen elsődleges tájéko
zódási helyként szerepelhetnek, ahogy a Clwyd 
Könyvtári Szolgálat tájékoztatóján is olvasható.

A Bakewell-Roper Report felmérése szerint a 
megkérdezettek közül a használók többsége nem 
tudta, hogy a könyvtárban található üzleti infor
máció. Érdekes módon a nem-használók „tisztá
ban” vannak azzal, hogy a közművelődési könyv
tárakban található üzleti információ, de ők viszont 
nem tartanak rá igényt. Egy másik felmérésre hi
vatkozva a szerző felvázolja az üzleti információt 
keresők főbb problémáit:
-  szorító időhiány, tényinformációk iránti igény 

a gyors döntéshozatalhoz;
-  az információforrásoktól való elzártság érzése;
-  az üzleti információval foglalkozó szakem

berek nem megfelelő felkészültsége;
-  nemzeti ellátás helyett helyi kezdeménye

zést, kapcsolatkialakítást várnak. 
Természetesen más információigényei van

nak egy kezdő és más egy bejáratott vállalkozás
nak. A könyvtárak számára az az elsődleges fela
dat, hogy rátaláljanak a használókra, és ki tudják 
elégíteni igényeiket.

Néhány igényvizsgálati módszert megemlít a 
könyv:
-  személyesen kerestek fel vállalkozásokat és 

bátorították őket, hogy kéréseikkel, problé
máikkal forduljanak a könyvtárhoz;

-  területi/regionális felmérést végeztek;
-  elemezték az állomány használatát és a ké

réseket;
-  kapcsolatot alakítottak ki a kereskedelmi ka

marákkal és a helyi igazgatás szerveivel.
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„Használja bölcsen a könyvtárát” plakátok a suffolki 
megyei könyvtár kínálatából

Business információs (Bl) források

Itt inkább a felosztás, a tipizálás használható, 
magukat a forrásokat fenntartással kell fogad
nunk, hiszen azóta már számos változás történ
hetett. Ez vonatkozik a könyv 3. fejezetére is, ami 
számbaveszi a főbb Bl forrásokat. Ez a lista a ha

zai kiadók számára lehet inkább érdekes, hiszen 
előrejelzésként fel lehet térképezni belőle, hogy 
hazai üzleti életünkben hol találhatók fehér foltok, 
milyen új kiadványokra lenne szükség az üzleti vi
lágban.

A vállalkozók körében végzett felmérések 
alapján a legkeresettebb információ a vállalkozói 
pénzforgalomra (cash flow) vonatkozik (31%), ezt
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követi a marketing tevékenységre (23%), majd a 
reklámozási módszerekre vonatkozó információ 
(13%) iránti igény.

Az üzleti információforrások számbavételénél 
és csoportosításánál nemcsak azt vesszük figye
lembe, hogy milyen információhordozók tar
toznak egy-egy kategóriába, hanem azt is, hogy 
hogyan szolgáltathatjuk ezeket a használóknak. 
Ezek típusai a következők: kalauzok, minervák, 
címjegyzékek, kézikönyvek; szótárak, enciklopé
diák; szórólapos szolgálat, havi aktuálizálási le
hetőséggel; kereskedelmi információ (éves jelen
tések, belső kiadványok, termékismertetők, kata
lógusok, adatlapok stb.); statisztikai kiadványok; 
hivatalos (állami, önkormányzati, testületi stb.) ki
adványok, szabványok, előírások, szabadalmak 
és védjegyek; folyóiratok, napilapok, sajtótájé
koztatók anyagai; bibliográfiák, referáló lapok; 
menetrendek és utazási információ; térképek, at
laszok, várostérképek, programfüzetek; mikrofor- 
mák, melyek közül kiemeli a telefonkönyveket és 
a cégbírósági kiadványokat; audiovizuális anya
gok (kiemelve a vezetéssel foglalkozó kazetták 
és filmek népszerűségét); oniine információs 
szolgáltatás (ami iránt különösen azóta nőtt meg 
az igény, amióta teljes szövegű adatbázisok is lé

teznek. E mellett a nem-bibliográfiai adatok közül 
a numerikus adatbankok használata is elterjedt); 
videotex (a felmérés azt mutatja, hogy több 
könyvtár használ videotexet, mint online szolgál
tatást, mégis a megkérdezettek többsége nem 
volt megelégedve a szegényes indexelés és a 
helytelen adatok miatt); telefonszolgáltatás: több 
adatbankot lehet közvetlenül felhívni tőzsdei hí
rek, részvények stb. iránt érdeklődve.

E felsorolt források segítségével, sok esetben 
ezek kombinációjával választ kaphatunk Bl kér
désekre, melyek között a céginformáció, a mar
keting információ, a pénzügyi, a munkaügyi, a 
jogi, a statisztikai a legfontosabbak.

Egy példa segítségével jól illusztrálható a 
céginformációt nyújtó források közötti eligazodást 
segítő táblázat.

Az üzleti részleg vagy üzleti könyvtár meg
szervezése

A Bakewell-Roper Report egy 161 referensz 
munkából álló listát juttatott el a felmérésben 
résztvevő könyvtárakhoz. A megkérdezett könyv-

Céginformáció
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tárak több mint felében a felsorolt műveknek ke
vesebb mint 50%-a volt megtalálható. A megkér
dezett könyvtárak mindegyikében hat olyan mű 
volt közös, amelyet mindenhol megvásároltak:
-  Annual Abstract of Statistics
-  Directory of British Associations and Asso- 

ciations in Ireland
-  Kelly’s Manufacturers and Merchants Direc

tory
-  Kompass UK
-  The Stock Exchange Official Yearbook
-  The Times

Az indexelő, referáló lapok közül (22 cím sze
repelt a listán) csak egyre fizetett elő a könyv
tárak több mint a fele. A szerző rámutat, hogy bár 
a könyvtárak anyagi nehézségekre hivatkoznak, 
ugyanakkor nem rendelkeznek például a Union 
Bank Zürich Switzerland ingyenes kiadványával, 
a „Prices and Earnings Around the Giobe"-bal 
sem.

Gyűjteményszervezési módszerek

Mint már több ízben említettük, ehhez a szak
területhez elsősorban faktografikus művek be
szerzésére van szükség, E másodfokú tájékoz
tatási eszközök célja, hogy irányítani tudják a 
használót. A beszerzésnél itt nincs idő kivárni a 
bürokratikus út végigjárását, ajánlott közvetlenül 
a kiadótól vásárolni. A könyv ahhoz is hasznos 
kalauzt nyújt, hogy vásárlási szándékkal kikhez 
érdemes fordulni Angliában.

Az állomány elhelyzése

Az e körbe tartozó dokumentumtípusok elren
dezése, elhelyezése a hagyományostól eltérő 
rendszer kialakítását teszi szükségessé. A keres
kedelmi katalógusok például gyártók szerinti be
tűrendbe kerülhetnek: a szabványok, szabadal
mak szám szerinti elrendezésbe; a statisztikák 
országonként kódszámmal ellátva, évszám sze
rint stb. A Dewey-ra alapozott raktári elrendezés
nek itt nem sok hasznát vesszük. Viszont min
denkit biztat a szerző, hogy a közművelődési 
könyvtárakban megszokott nyitott elrendezést itt 
is kövesse, hiszen az önálló keresés lehetősége 
ösztönzően hat és serkenti a kreatív gondolko

dást. Olvashatunk néhány jellemző, negatív pél
dát is, mint például:
-  eligazító táblákat csak a kézikönyveknél 

vagy a túlméretezett műveknél találunk;
-  tiltó táblát minden vizsgált könyvtárban talál

tak, de a használatra felkészítőt alig;
-  számtalan hirdetés és plakát található a 

könyvtárban, de a városban folyó üzleti ese
ményekről nem található tájékoztató;

-  jellemző az is, hogy gyakran összefolynak, 
összemosódnak az egyes információhordo
zók.

Katalogizálás, osztályozás

Az önfeltáró módszert javasolja a szerző. Cél, 
hogy minél egyszerűbb legyen a keresés. Szám
talan választóval tűzdelt, zsúfolt katalógusfiókok
ban nem biztos, hogy hatékonyan keresnek a 
használók. Egy üzletember például nem fogja a 
Munkaügyi Minisztérium kiadványait U.K. alatt 
keresni. A szerző javaslata, hogy az egyes infor
mációtípusokhoz megfelelő indexet alkalmazza
nak a könyvtárak a használat, illetve a keresés 
megkönnyítésére. Ezek lehetnek belső, önállóan 
kialakított indexek, pl. termékindex, márkanév-in
dex stb. De Nagy-Britanniában az az előnye is 
megvan a könyvtáraknak, hogy átvehetnek külső 
indexeket is, mint pl. a Time Index, a Financial Ti
mes Index vagy a Prestel Index. A házi indexek 
kialakítását érdemes egybevetni a kialakítandó 
számítógépes adatállományokkal.

Szolgáltatások

A megfigyeltek körében hangsúlyosabb volt 
az információgyűjtés, a referensz részleg haszná
lata, mint a kölcsönzés. Ez utóbbi legtöbbször a 
cégekkel kötött együttműködési szerződés alap
ján valósul meg, minimálisra szorítva így az admi
nisztrációt és a bürokráciát. A kéréseket általában 
űrlapok segítségével, számítógépen regisztrálják 
a könyvtárak.

Még mindig az egyik legégetőbb kérdés a té
rítéses szolgáltatások köre. Örök dilemma, ha 
pénzt kérünk, milyen jogon tegyük ezt, és mennyit 
kérjünk? A térítések ellen szól a megnövekedett 
bürokrácia is. A felmérés alapján kiderült, hogy a
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legnépszerűbb forma a vállalkozói tagsági díj fi
zetése, vagy olyan támogatási forma használata, 
amit évente fizetnek a vállalkozók.

Szolgáltatás-népszerűsítés

A reklámtevékenység hiányát sok könyvtár 
azzal magyarázza, hogy a csökkentett költség- 
vetést általában a propaganda sínyli meg első
sorban. Egy másik gyakori ellenérv, hogy a 
könyvtárosok félnek a reklám hatására hirtelen 
megnövekedett igényektől, és annak teljesíthe- 
tetlenségéről. A City of London vállalkozói könyv
tár például azzal érvel, hogy egy szűk kört szol
gál, akik ismerik tevékenységét és szolgáltatá
sait, tehát nincs szükség reklámra. Sok esetben 
találkozhatunk ad hoc jellegű propagandával, ami 
egy-egy új szolgáltatáshoz, eseményhez, vagy ki
advány megjelenéséhez kapcsolódik. Mindenkit 
arra biztat a szerző, hogy célszerű a nyilvánosság 
minden formáját és eszközét megragadni a folya
matos jelenlét biztosítása érdekében. Figyelem
felkeltő poszterek egész sorát mutatja be a könyv 
illusztrációképpen, mint pl. a 83-85.p.

Kapcsolatok

Szorosan kapcsolható az előző témakörhöz 
is, hiszen itt nemcsak az azonos típusú intézmé
nyek közötti kapcsolatfelvételről, illetve kapcso
lattartásról van szó, hanem a régió más intézmé
nyeivel való együttműködésről is. Látogatások, 
nyílt napok szervezése, szemináriumok rendezé
se, mind jó alkalmat és lehetőséget kínál a 
használói kör bővítésére és a könyvtárról kialakít
ható kép előnyösebb beállítására. Ide sorolhatjuk 
még a könyvtárak névhasználatának módosítá
sát információs központra vagy információs szol
gálatra, de legalább olyan fontos a személyes 
kapcsolatok szerepe, és mérhető a szájhagyo
mány útján terjedő reklám hatása is.

Együttműködési formák

A regionális információs hálózatok kialakítása 
az egyik legjobb és legismertebb együttműködési 
forma. A HATRICS kooperáció például a hamp- 
shire-i régió könyvtárait, információs intézményeit 
és 300 vállalkozást foglal magába egy egyszemé
lyes kisvállalkozástól a multinacionális nagyvállal
kozásig.

A moduláris együttműködés olyan informális 
kapcsolat több intézmény között, ahol a résztve
vők csak egy-egy munkafolyamatra vagy szolgál
tatásra koncentrálva dolgoznak össze.

Jól bevált forma Newcastle Upon Tyne könyv
tárai és információs intézményei között a közös 
COM katalógusok készítése és használata, vala
mint közös folyóiratjegyzékek kiadása. Itt említhe
tő még a közös kiadványkészítés lehetősége is.

A munkaerők cseréje is egy élő és követhető 
példa. Manchester és Newcastle Upon Tyne 70 
kollégát cserélt az elmúlt időszakban tapasztalat- 
csere és -átadás érdekében. Hasznos gyakorlat 
az információs szolgáltatások közös kialakítása, 
közös programok tervezése, véghezvitele. Említ 
a könyv például egy 8 részes tv-sorozatot a brit 
televízióban, „Ezt én is meg tudnám csinálni” cím
mel, ami a pályaválasztó fiatalokat kívánta a vállal
kozásokra ösztönözni. Kiállítások és bemutatók 
szervezése, valamint előadássorozatok tartása is 
átfogóbb és színvonalasabb lehet, ha közösen vég
zi több intézmény szakértő munkatársa.

Végezetül érdemes felsorolni azokat a prob
lémás területeket, melyeket a felmérésben 
résztvevő intézmények többsége égetőnek és 
megoldásra várónak ítélt:
-  a források és általában a költségek emelke

dő árát 26-an említik;
-  a jói képzett Bl szakemberek hiányát 14-en;
-  a használók részéről mutatkozó elutasítást 

9-en;
-  a marketing-tevékenység és a nyilvánosság 

megszervezésének nehézségeit 5-en;
-  a helyi viszonyokról adódó problémákat 5-en;
-  a helyi/regionális szolgáltatások hiányát 5-en;
-  az igényfelmérések hiányát hárman;
-  a kisvállalkozásoktól az információ begyűjté

sét hárman;
-  a friss, naprakész információ begyűjtését 

szintén hárman említik.

Téglási Ágnes
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