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Az ipar információellátása

93/272
PIESKÁ, Kari: Value-added information Services 
fór small and médium sized enterprises = EI.Libr. 
11.vol. 1993. 1.no. 25-28.p. Bibliogr.

Értéknövelt információs szolgáltatások kis- 
és középvállalatok számára

Tájékoztatási vállalkozás; Termelés információ- 
ellátása

A legtöbb vállalatnál egyre nagyobb szükség 
van a külső forrásokból megszerezhető informá
ciókra. A nagyvállalatok e célból általában önálló 
információszolgáltatási részleget hoznak létre, a 
kis és középvállalatoknak azonban kereskedelmi 
szolgáltatókhoz kell fordulniuk. Ezek szolgáltatá
sait azonban csak szórványosan veszik igénybe, 
mert a nyert információkkal még sok a tennivaló. 
Az online adatbázisok által szolgáltatott nyers 
adatok például további feldolgozó munkát igé
nyelnek, mielőtt e vállalatok haszonnal fel
használhatnák azokat. Ezt a tényt szem előtt 
tartva a finn Műszaki Kutatási Központ Tájékoz
tatási Szolgálata (Information Service of the 
Technical Research Centre of Finland (VIT) egy 
olyan érték-növelt szolgáltatást indított, amelyik 
kifejezetten a kis- és középvállalatok igényeihez 
igazodik. Vezérelve az, hogy a különféle forrá
sokból összegyűjtött információk további feldol
gozásával olyan információs végterméket hozza
nak létre, amelyek már alkalmasak a különféle 
ipari problémák közvetlen megoldására. Az ez 
ideig sikeresnek bizonyult szolgáltatást ún. infor
mációs csomagok (pl. versenyhelyzet-felmérés, 
termékértékelés) formájában forgalmazzák.

(Autoref. alapján)

Munka- és rendszerszervezés, értékelés

93/273
ODINI, Cephas: Setting up an industrial 
information service = Libr.Rev. 42.vol. 1993.
1.no. 32-39.p. Bibliogr.

Hogyan hozzunk létre tájékoztatási szolgálta
tásokat iparvállalatoknál?

Rendszerszervezés; Üzemi tájékoztatási központ

Egy iparvállalati könyvtáros első feladata az 
illető vállalattal való megismerkedés: mekkora a 
nagysága, melyek a fő célkitűzései, tevékenysé
ge milyen szakterületekkel kapcsolatos stb. Ezu
tán kezdhet hozzá az információs szolgáltatások 
megszervezéséhez, mégpedig a következő lépé
sek sorrendjében:

1. A lehetséges használói csoportok megállapí
tása. Itt hatféle csoport különböztethető meg: mű
szakilag képzett használók műszaki feladatokkal; 
műszakilag képzett használók nem műszaki fela
datokkal (pl. vezetők, marketing-személyzet), nem 
műszaki képesítésű használók műszaki feladatok
kal; olyan személyek, akik maguk is információfor
rásként szolgálhatnak mások számára; a vállala
ton kívüli felhasználók, pl. megrendelők; szakképe
sítés nélküli dolgozók.

2. Az egyes csoportok információigényének 
felmérése. A szerző a kérdőíves felmérések he
lyett a személyes beszélgetéseket javasolja. 
Ezután következik a hallottak feldolgozása, ami
nek során érdemes az igényelt információkat a- 
szerint csoportosítani, hogy általános igény van-e 
rájuk, illetve csak néhány használó, esetleg 
mindössze egy-egy személy igényét jelentik.
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3. Az igényeknek megfelelő célok kitűzése. 
Például: szakkönyv-, ill. szakfolyóirat-gyűjtemény 
létrehozása, témafigyelő szolgáltatás, bibliográfiák 
készítése, referáló szolgáltatás nyújtása stb.

4. Akciótervek a célok eléréséhez. A célok ki
tűzése után a legfontosabb feladat annak meg
határozása, hogy hogyan akarjuk elérni azokat. 
A két legfontosabb szempont, amelyet a stratégi
ánk kidolgozásánál és értékelésénél szem előtt 
kell tartani az, hogy a terv mennyire felel meg a 
szolgáltatás céljainak, illetve, hogy mennyire 
költséghatékony.

5. Előszerzeményezési információforrások 
meghatározása és begyűjtése. Például: belső je
lentések, laboratóriumi jegyzőkönyvek, a vállalat 
levelezése, kiadói katalógusok stb.

6. A szükséges publikált dokumentumok be
szerzése és a könyvtár, ill. információs részleg 
megfelelő kialakítása. Az utóbbi feladaton a haté
kony működéshez szükséges bútorok és berende
zések megválasztása és megvásárlása értendő.

A fenti pontok szerinti előkészületek tárgyalá
sa után a szerző a dokumentumok megfelelő tá
rolására és megőrzésére (elrendezés a polco
kon, selejtezés), valamint visszakeresésére 
(osztályozási rendszer) tesz javaslatokat. Osztá
lyozási rendszerként az ETO-t ajánlja, amely 
mélyebb osztályozási lehetőségeket biztosít, 
mint a TO, vagy az LC rendszere.

Végül ami a beszerzett információk, ill. kiad
ványok terjesztését, hozzáférhetővé tételét illeti, 
a következő szolgáltatások jöhetnek szóba:

-  kölcsönzés, tájékoztató szolgálat;
-  kiadványok: szórólapok a könyvtár szolgál

tatásairól, új szerzemények jegyzéke, bibliog
ráfiák, hírlevelek stb.;

-  témafigyelő szolgáltatás.
Az egyes szolgáltatásokkal kapcsolatban meg 

kell határozni, hogy melyeket érdemes -  teljesen 
vagy részlegesen automatizálni. A gépesítési 
döntéseknél célszerű figyelembe venni a vállalat
nál rendelkezésre álló számítógépi hardver szín
vonalát, a belső forrásokból elérhető számítás- 
technikai támogatást, valamint külső számítógépes 
szolgáltatások igénybevételének a lehetőségét.

(Novák István)

93/274
SETHI, B. - SINGH, Hukam: Productivity 
measurement fór a library = Ann.Libr.Sci.Doc. 
39.vol. 1992. 4.no. 153-159.p.

Egy teljesítménymérési módszer könyvtárak 
számára

Hatékonyság; Minősítés; Szolgáltatások

A cikk egy egyszerű könyvtári teljesítmény
mérési modell kifejlesztését és alkalmazását mu
tatja be. A hatékonyabb vezetés érdekében igen 
lényeges a produktivitás mérése. A javasolt mo
dell, amelyet a szerzők „objektív mátrix”-nak ne
veztek el, egy sokváltozós, munkafolyamatokra 
orientált rendszer, amelyet könnyen lehet könyv
tári célokra alkalmazni. A módszer -  a hagyomá
nyos input/output modellekkel szemben -  a 
részvételt, a motivációt és a felelősséget is figye
lembe veszi.

(Autoref.)

Pénzügyi és gazdasági kérdések

93/275
BOYCE, Bért R.: Meeting the serials cost 
problem: a supply-side proposal = Am.Libr. 
24.vol. 1993. 3.no. 272-273.p.

Javaslat a magas folyóiratárak problémájá
nak megoldására

Folyóiratárak; Folyóiratkiadás; Hatékonyság

A szakfolyóiratok cikkeinek nagy részét a fel
sőoktatási intézmények oktatói írják. Ők végzik a 
szellemi munkát, a szerkesztést és a minőség- 
ellenőrzést (lektorálást) is beleértve. Mindezt 
ingyen, legfeljebb a szerkesztők kapnak némi té
rítést dologi kiadásaikhoz. A kiadók, amelyek ke
reskedelmi vállalkozók, sok esetben nyomda
kész kéziratokat kapnak, ingyen! A szerzők 
gyakran fizetnek is azért, hogy írásuk megjelen
jen; majd újra megvásárolják saját publikációikat 
könyvtáraik útján.

A folyóiratárak állandó emelkedése fel
emészti a felsőoktatási könyvtárak beszerzési 
keretét. A gyarapítási együttműködés és a „tu
lajdon helyett hozzáférés” mint a könyvtárak tak
tikája viszont arra sarkallja a kiadókat, hogy az
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eladások csökkenését újabb áremeléssel ellen
súlyozzák.

Az oktatóknak fel kell ismerniük, hogy cikkeik 
milyen értékes áruk. Ideje lenne, hogy a tudo
mányos kiadást saját kezükbe vegyék. Ehhez ren
delkezésre áll az elektronikus folyóirat, az Internet, 
mindössze új szervezési megoldásokra volna 
szükség, lényegében egyedüli befektetésként.

Az új kiadó lehetne például non-profit in
tézmények laza szövetsége (konzorciuma), ame
lyet a felsőoktatási intézmények irányítanának, a 
kereskedelmi kiadók versenytársaiként. Ilyen 
megoldás lehetne például egy régió felsőoktatási 
intézményeinek összefogása. A szerkesztés ro
tációban történhetne, a lektorálást a tanszékek 
munkatársai végeznék. A kedvezően elbírált cikk 
azonnal bekerülhetne a tudományos vérkerin
gésbe. Az adott kiadói konzorciumhoz tartozó 
szerzők más kiadóhoz szerzői jogaik elvesztése 
árán vagy cseremegállapodás keretében adhat
nák le írásaikat. És viszont: a külső szerző jogai 
a konzorciumot illetnék.

A megtakarítás igen jelentős lenne: nem kel
lene „visszavásárolni” a cikkeket, kiesnének a 
szerzői jogdíjak, a könyvtárközi kölcsönzés költ
ségei. A következő kiadások merülnének fel: 
némi rezsiköltség, archiválási és kurrens gépi tá
rolási és távközlési költségek. Az előállítás és a 
minőségellenőrzés jelentős kiadásai egyébként 
már úgyis szerepelnek az egyetemek költségve
tésében.

Egy idő múlva a könyvtárak gyarapítási kere
tének 50-80%-a újból felszabadulna (pl. mono
gráfiák vásárlására). Igen alacsony terjesztési 
árak léphetnének életbe külső terjesztők és a 
nagyközönség számára egyaránt. Kedvezményt 
kaphatnának a középiskolai és közművelődési 
könyvtárak. A lapok kényelmesen hozzáférhetők 
lennének a munkahelyeken stb. Az indexek és 
referáló lapok automatikus létrehozása újabb be
vételi forrás lehetne. A könyvtárakban a teljes fo
lyóiratok vagy egyes cikkeik kinyomtathatók len
nének, esetleg kölcsönzésre vagy egyénre sza
bott összeállítások formájában is. Minderre 
lehetőséget ad a szerzői jog birtoklása.

A szerzőket az motiválná, hogy e lapokban 
publikáljanak, hogy munkahelyük csak a helyi 
vagy regionális konzorciumnál megjelent publi
kációikat venné figyelembe szerződéseik meg
hosszabbításánál, véglegesítésüknél vagy elő
léptetésüknél. A legtöbb egyéb kiadó benyújtott 
publikációk hiányában egyébként is eltűnne.

Tarthatatlan, hogy az oktatók elherdálják leg
nagyobb tőkéjüket, ismereteiket. Az elektronikus 
forradalom radikális változtatásra ad módot -  ér
demes lenne kipróbálni!

(Hegyközi Ilona)

Lásd még 216, 222-223, 243, 252-253, 257, 
260, 269

Gépesítési kérdések

93/276
BRIDGE, Frank R.: Selecting a library 
automation vendor = Libr.J. 118.vol. 1993. 4.no. 
56-57.p.

Melyik forgalmazót válasszuk könyvtárunk 
gépesítéséhez?

Szoftverválasztás; Számítógépesítés

Ahhoz, hogy a könyvtár számára megfelelő 
rendszert forgalmazó céget találjunk, az alábbi 
lépéseket érdemes megtenni:

Első lépés: vegyünk fel kapcsolatot telefo
non a szóba jöhető rendszerek használóival

Készítsünk listát azokról a könyvtárakról, 
amelyek a leginkább hasonlítanak a miénkhez 
(könyvtártípus, olvasók száma, számítógépes 
adottságok, telekommunikációs infrastruktúra, 
adatbázis nagysága, működő alrendszerek, úgy
mint kölcsönzés, online olvasói katalógus, gyara
pítás). A felteendő kérdésekről készítsünk kér
dőívet, így módszeres összehasonlítást vé
gezhetünk és időt takarítunk meg. Ahhoz, hogy 
eldönthessük, hogy a forgalmazó valóban a szá
munkra legmegfelelőbb ajánlatot teszi-e, minden 
adatot ismernünk kell, ami nem derül ki az aján
latból vagy az általa közreadott leírásból. Leg
jobb egy harmadik fél véleményét megismerni a 
forgalmazó hatékonyságáról a rendszer beveze
tése és karbantartása során. Fény kell derüljön a 
megbízhatóságra, a hibaszázalékra a működés 
során, a hibák gyors javítására. Végül, hiába ru
galmas és megbízható a rendszer, ha a válasz
adási idő nem elég rövid.
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Második lépés: a szóbajövő rendszerek 
helyszíni megtekintése

Újabb kérdőív összeállítását követően sor ke
rülhet a könyvtárlátogatásokra, ahol a munkahe
lyi körülmények, a munkatársaknak a kérdésekre 
adott válaszai, az első kézből kapott információ
kat gyarapítják. Ne állítsunk be sohová bejelen
tés nélkül, s jól tesszük, ha kérdőívünket a láto
gatás előtt egy héttel elküldjük. Legalább egy- 
egy, egymással összehasonlítható könyvtárat 
meg kell látogatni, amelyek a szóbajövő forgal
mazók rendszerét használják. Ha elég időnk 
van, inkább kettő legyen a látogatások száma.

Harmadik lépés: házi bemutató
Előfordul, hogy néhány kisebb szállító nem 

tud házi bemutatót rendezni. Ez esetben leg
alább küldjön bemutató (demo) lemezt.

A házi bemutató előtt tisztázzuk a szükséges 
feltételeket a szállítóval (elektromos vezetékek, 
csatlakozók, terminálok, kivetítő vászon a szem
léltetéshez, nyomtató). Néhány cég komplett be
mutató felszereléssel érkezik, mások modemen 
keresztül érik el a távoli rendszert. Ilyenkor a 
könyvtárnak kell biztosítania a szabványos tele
kommunikációs környezetet. Fontos, hogy a 
bemutatás előtt elegendő idő legyen a felkészü
léshez és kipróbáláshoz. Nagyobb létszámú kö
zönség számára előnyös egy laptop gépről vá
szonra vagy falra kivetíteni a képernyő tartalmát. 
Legeredményesebb az összehasonlítás, ha a 
bemutató a könyvtár által készített forgatókönyv 
szerint történik, de ezt a forgalmazók nem szíve
sen vállalják. Vannak cégek, amelyek hajlandók 
a rendszert kipróbálásra a potenciális vásárlónál 
hagyni.

A bemutatások értékelése
1. Bemutató rendszer vagy zárt helyi rend

szer esetében az egyidejű használók száma na
gyon alacsony. A válaszidők és más jellemzők 
biztosan el fognak térni, ha a rendszert beveze
tik a könyvtárban. Ezért is kell a szállítónál bizto
sítani egy olyan rendszer bemutatását, amelynek 
adatbázisa a könyvtáréhoz hasonló méretű.

2. Azokat a szoftver-képességeket, amelyek 
nem működnek, olyannak kell tekinteni, mint 
amelyeket nem is fognak kifejleszteni. Ezen az, 
sem segít, ha szerződésben kötik ki a fejlesztést, 
mert ha mégsem teljesül, a könyvtár tervei es
nek kútba.

3. Helyi üzemeltetési problémáink ne befolyá
solják a beszerzési döntést. Alkalmasint meghi- 
básodhatnak a modemek vagy a telefonvonalak. 
Előfordulhat, hogy a kész rendszer szállítás köz
ben rongálódik meg.

4. A képernyő-formátumok kialakítását gyak
ran a felhasználó határozza meg. Ha az eredeti 
nem megfelelő, meg kell kérni a szállító céget, 
hogy mutassa be a módosítási eljárást.

5. Minden megfigyelőt kérdőívvel kell ellátni, 
amelyre észrevételeit és az egyes rendszerek 
értékelését feljegyzi. Ez nemcsak az odafigye
lést fokozza, de mindenkit érdekeltté tesz a dön
téshozatalban.

6. Vezessünk listát a kétségekről, kérdések
ről, amelyek a funkciókkal kapcsolatban bárki 
részéről felmerültek. A cégnek írásban kell vá
laszt adnia ezekre, amelyet vásárlás esetén a 
szerződéshez kell csatolni.

Vessük össze a három lépés során nyert in
formációnkat az egyes rendszerek árával, mint
egy 60 hónapos működési időtartammal számol
va. Az eredmény: világos képet kapunk a leg
megfelelőbb szállító cégről.

(Berke Barnabásné)

93/277
DICKMANN, Júlia: How to chose your 
automation system = Aslib Inf. 21.vol. 1993. 
4.no. 157-158.p.

Irányelvek a megfelelő könyvtári-tájékoz
tatási rendszer kiválasztásához

Integrált gépi rendszer; Szoftverválasztás; Veze
tők tájékoztatása

Tervezés

A könyvtárak automatizálásának három fon
tos lépése a tervezés, a rendszer kiválasztása, 
majd a bevezetés. Az első szabály, hogy a terve
zésre a másik kettőnél több időt és figyelmet kell 
fordítani, ami feltétlenül megtérül a későbbiek 
során. Világosan meg kell határozni a rend
szerrel szemben támasztott követelményeket, 
mégpedig úgy, hogy nyilvánvaló legyen, milyen 
funkciókat lásson el. Nem érdemes abból kiin
dulni, mit és hogyan csináltunk eddig, sokkal in
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kább megéri arra figyelni, milyen szolgáltatáso
kat kívánunk nyújtani, illetve mire van szükségük 
a felhasználóknak. Sok későbbi problémát kü
szöbölhetünk ki, ha figyelembe vesszük mind a 
vezető, mind a fiatal munkatársak véleményét.

Kiválasztás

Ott, ahol mód van rá, azaz még nem adottak 
a hardver eszközök, a választást ajánlatos a 
szoftverrel kezdeni. A mai szoftverek közül már 
vannak olyanok, amelyek több operációs rend
szer alatt is futnak, és közel vagyunk az olyan 
ideális, nyílt hálózati megoldáshoz, amelyben kü
lönböző típusú rendszerek kezelhetők. A piacon 
kapható szoftver termékekről folyóiratok (pl. 
Program, Vine, Library Technology News), kézi
könyvek, kiállítások és szakértőkkel való konzul
táció útján szerezhetünk tudomást. Szerencsére 
sok jó programcsomag kapható, közöttük közis
mert régiek, melyeknek továbbfejlesztett változa
tai használóbaráttá váltak, és olyanok, amelye
ket integrált rendszerekké alakítottak. A vá
lasztásnál gondolni kell arra, kik lesznek a 
rendszer használói, mennyire tudják azt szakértő 
könyvtáros segítsége nélkül kezelni.

Gondolni kell a rendelkezésre álló összegre 
is! Ajánlatos felkeresni a számba jövő forgalma
zókat, még jobb, ha ők jönnek házhoz, és bemu
tatót tartanak. Természetes, hogy a forgalmazó 
inkább a rendszer erős oldalát igyekszik bemu
tatni és nem a gyengéit, de a feltett kérdésekre 
őszintén válaszol. Ezért fontos tudnunk, hogy mit 
kívánunk a rendszertől. Példának okáért, hogy 
használóbarát-e, megőrzi-e a keresőkérdést, ke
zel-e tezauruszt, kezel-e egységes besorolási 
adatokat. Amikor már ott tartunk, hogy legfeljebb 
csak három közül választanánk, keressünk fel 
olyan könyvtárakat, ahol már használják az illető 
rendszert, és szerezzünk tapasztalatokat a mű
ködéséről. Tegyünk fel kérdéseket a felhasználói 
körről, a rendszert gondozó cég viselkedéséről 
problémák megoldása, hibák javítása vagy új 
igények esetén. Ha van, kérjünk rend
szerbemutató (demo) lemezt, amellyel gyakorol
hatunk.

Bevezetés

Ennél a szakasznál fontos, hogy kis lépések
kel haladjunk előre, s mindent alaposan ismer
jünk meg, próbáljunk ki. Ne hagyjuk siettetni ma

gunkat. Ha korábbi adatállományt kell új rend
szerbe áttölteni, a forgalmazó/fejlesztő céget 
célszerű ennek elvégzésére felkérni. Ha induló 
adatbázisról van szó, az adatbevitelt végezhet
jük sajátkezűleg, megbízhatunk vele külső céget, 
megvehetjük a rekordokat egy szolgáltató válla
lattól mágnesszalagon vagy CD-n, végezhetünk 
online letöltést, és élhetünk az optikai leolvasás 
módszerével.

Ajánlatos a rendszer egy funkciójának beve
zetése az összes osztályon, vagy az összes 
funkcióé egy osztályon. A lépcsőzetes bevezetés 
során sok észrevételt kaphatunk mind a munka
társaktól, mind az olvasóktól. Érdemes rövid kér
dőívet is kibocsátani, csakúgy mint rendszeres 
tájékoztatót kiadni a fejleményekről. A rendszer 
menedzserének jelen kell lennie a munkahelye
ken és éreztetnie kell, milyen fontos számára a 
fejlesztés sikere. Nem szabad alábecsülni az ok
tatás szükségességét és értékét. Az a jó, ha a 
vezetők a helyszíntől távol, a munkatársak vi
szont a helyszínen vesznek részt a képzésben. 
Ne feledkezzünk el a folyamatos képzésről sem, 
ami a további fejlesztésekhez is és az új munka
társak számára is elengedhetetlen.

(Berke Barnabásné)

93/278
RILEY, Gordon: Managing microcomputer 
security: policy and practice considerations fór 
CD-ROM and public access workstations = 
Libr.Arch.Secur. 11.vol. 1992. 2.no. 1-22.p. 
Bibliogr. 58 tétel.

Mikroszámítógépek biztonsága: irányelvek 
és gyakorlati megfontolások CD-ROM- és 
nyilvánosan hozzáférhető munkaállomások
kal kapcsolatban

Biztonsági berendezés; CD-ROM; 
gép; Szoftver

A cikk széles körűen áttekinti a mikroszámító
gépek biztonságának kérdését egyetemi és 
egyéb könyvtárakban, és részletesen foglalkozik 
a számítógépi vírusok problémájával. Ismertet 
egy esetet, amikor az olvasók CD-ROM mun
kaállomásokat fertőztek meg vírusokkal, a floppy 
lemezekre való letöltés során. A szerző lehetsé
gesnek tartja, hogy a könyvtári számítógépek ví
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rusfertőzése nem véletlen baleset, hanem szán
dékos cselekedet eredménye. Részletesen is
merteti, hogy milyen intézkedéseket tehet az ol
vasószolgálat, a könyvtár, a könyvtári rendszer 
és az egyetemi számítóközpont. Háromszintű 
biztonsági intézkedéseket vázol fel, és különféle 
könyvtári környezetek szempontjait tárgyalja. 
Sürgeti a könyvtárosokat, hogy vállaljanak aktí
vabb szerepet az információtechnológiai beren
dezések bevezetésének a megtervezésében.

(Autoref.)

Lásd még 299

Személyzet

93/279
DYER, Hilary - FOSSEY, Deborah - McKEE, 
Kathryn: The impact of automated library 
systems on job design and staffing structures = 
Program. 27.vol. 1993. 1.no. 1-16.p. Bibliogr. 41 
tétel.

A számítógépes könyvtári rendszerek hatása 
a személyzeti struktúrákra és a munkakö
rökre

Integrált gépi rendszer; Munkakör; Számítógépe
sítés; Személyzet; Vezetés

A számítógépes könyvtári rendszerek beve
zetése változásokat idéz elő a dolgozók munka
köri feladataiban. Ha a munkaköröket ebben a 
megváltozott környezetben nem tervezzük meg, 
ez a könyvtárosok közömbös vagy ellenséges 
hozzáállásához vezethet, és a számítógépes 
rendszert tervszerűtienül, nem megfelelően fog
ják használni. Egy jó munkaköri tervnek az egyé
ni szükségleteket és az intézményi célokat egya
ránt figyelembe kell vennie. Az automatizálás a 
szervezeti felépítésre is hatással van. A cikk egy 
posztgraduális diplomamunka céljaira végzett 
irodalomkutatás alapján megvizsgálja a munka
köri tervezés szükségességét és elveit, valamint 
a számítógépesítés lehetséges hatásait, különös 
tekintettel a szervezeti felépítésre gyakorolt be
folyására.

(Autoref.)

93/280
WOODSWORTH, Anne - DETLEFSEN, Ellen 
[ed.]: Managing humán resource in research 
libraries = Libr.Trends. 41.voi. 1992. 2.no. 
177-333.p. Bibliogr.

Gazdálkodás az emberi erőforrásokkal a tu
dományos és szakkönyvtárakban. Tematikus 
szám, 10 közlemény

Munkaszervezet; Szakirodalmi szemle [forma]; 
Szakreferens-szolgálat; Személyzet; Tudo
mányos és szakkönyvtárak; Vezetés

Az egyes tanulmányok címe, ill. tárgya: Kultu
rális és technikai tényezők; Az egyes szaktudo
mányok szakemberei mint felsőfokú könyvtárosok 
a tudományos könyvtárban; A könyvtárosok az or
vostudományi felsőoktatási intézmények Integrált 
Információszervezési Programjában; A különféle 
területek diplomás szakembereinek együttélése 
a könyvtár személyzetében; A segédszemélyzet 
irányítása; A tájékoztatási dolgozók munkakörei; 
A középvezetők szerepének változása a tudo
mányos könyvtárakban; A könyvtárosok hozzá
értésének fejlesztése a tudományos könyv
tárakban; A munka nyújtotta öröm és a teljesít
mény összefüggése a változó külső körülmények 
között; A személyzet egy különleges csoportja: a 
Newberry Library (1,5 milliós állományú alapítvá
nyi könyvtár Chicagóban) 20 éve tartó program
ja, társadalmi munkások alkalmazására.

(Autoref.)

93/281
McCONKEY, Joan - ANTHES, Susan - 
ROBERTSON, Ellen - BINTLIFF, Barbara: 
Salary equity: a case study = Coll.Rés.Libr. 
54.vol. 1993.1.no. 33-41 .p. Bibliogr. 5 tétel.

Kampány a fizetés-beli megkülönböztetések 
ellen. Esettanulmány

Egyetemi könyvtár; Esettanulmány [forma]; Mun
kabér, alkalmazás; Női munkaerő; Személyzet

Az elmúlt évtizedben az amerikai felsőoktatá
si intézményekben igen fontos szerepet játszott 
a fizetési egyenlőség kérdése. A jelen esettanul
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Külföldi folyóirat-figyelő

mány egy sikeres kampányról számol be, ame
lyet a nők és a faji kisebbség megkülönböztetés 
nélküli fizetése érdekében folytattak egy amerikai ál
lami egyetemen, s amely az egyetemi könyvtár al
kalmazottaira is kiterjedt. A fizetési egyenlőtlenségek 
meghatározására irányuló módszer kidolgozása a 
könyvtárosok esetében bonyolultabbnak bizonyult, 
mint az egyéb oktatók esetében. A kisebbségi cso
portok és a nők fizetését az egyetemen dolgozó fe
hér férfiak fizetésével hasonlították össze. A hatéves 
munka során számos bizottság alakult, több vezető 
távozott, de végül is sikerült a közvélemény figyel
mét felhívni és nagyobb „odafigyelést” kivívni a nők
kel és faji kisebbségekkel kapcsolatos megkülön
böztetési problémákra.

(Autoref.)

Marketing, közönségkapcsolatok

93/282
MORGAN, Philip - NOBLE, Sue: Marketing library 
and information Services in the 90’s = Austr.Libr.J. 
51 ,vol. 1992.4.no. 283-292.p. Bibliogr. 6 tétel.

Könyvtári és tájékoztatási szolgáltatások 
marketingje a 90-es években

Marketing

A könyvtári és tájékoztatási szolgáltatások jö
vőbeli fennmaradása attól függ, hogy a szolgálta
tók elfogadják-e alapvető vezetési elvként a mar
ketinget. A könyvtárosok hozzáállásának teljesen 
meg kell változnia. A szakmát teljes mértékben a 
használói igényeknek kell meghatároznia, s nem a 
nyújtott szolgáltatásoknak. A jelen cikk a könyvtári 
és tájékoztatási iparra vonatkoztatva vázolja fel a 
kereskedelmi marketing-tevékenység lényegét. Is
merteti a használók szükségleteinek mint minden 
vállalkozás legfontosabb hajtóerejének a kideríté
sére kifejlesztett technikákat, kitérve a marketing- 
stratégiák kifejlesztésére, a piacok behatárolására 
és irányítására, és a piactervezési stratégia kialakí
tására. Különösen fontos annak az elvnek az elfo
gadása, hogy a könyvtári és tájékoztatási szolgál
tatások marketingje alig különbözik a fogyasztási 
cikkekéitől.

(Autoref.)

Használat- és igényvizsgálat

93/283
MYLLYLÁ, Riitta: Erotiikkaa kirjastossa = 
Kirjastolehti. 86.vuo. 1993.1.no. 2-3.p.

Rés. angol és svéd nyelven.

Az erotikus irodalom helye a könyvtárban

Igénykutatás irodalom iránt; Szexuális kérdések 
-irodalomban

A könyvtárakban a szex és az erotika mindig 
részét képezte a könyvtári állományoknak. „Az 
erotikus irodalom mindig is ott volt a polcokon, 
és a jövőben is ott lesz” -  állították a témáról 
megkérdezett könyvtárosok. A turkui központi 
közkönyvtárban értekezlet tartottak a témáról, 
bibliográfiát állítottak össze az erotikus iroda
lomról, és figyelemkeltés céljából ki is állítottak 
jónéhányat a szóban lévő szerelmes könyvek
ből. Ezeket a könyveket nagyon keresik, de 
nincsenek tipikus olvasóik: a legkülönbözőbb ol
vasói rétegek kölcsönzik őket, igen eltérő moti
vációk alapján.

(Autoref.)

Olvasáskutatás

93/284
KRUSZCSAK, Halina: Dost?pnosó i poczytnosc 
bestsellerów oraz innych novossci wydawniczych 
w bibliotekach publicznych i zaktadowych = 
Bibliotekarz. 1992.11/12.no. 25-27.p.
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