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

Használat- és igényvizsgálat
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Rés. angol és svéd nyelven.
Az erotikus irodalom helye a könyvtárban
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Könyvtári és tájékoztatási
marketingje a 90-es években

szolgáltatások

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 marketingstratégiák 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.)
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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
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Bestsellerek és egyéb kiadói újdonságok
hozzáférhetősége és olvasottsága a területi
és üzemi közművelődési könyvtárakban

Bestseller; Olvasásvizsgálat; Üzemi közműve
lődési könyvtár

Használók képzése
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A CD-ROM technológia hatása egy könyv
tárhasználati képzési programra
A cikk címe szerinti vizsgálatot a kielcei
vajdasági könyvtár végezte 2 területi és 2 üzemi
közművelődési (fiók)könyvtár állományában és
olvasóforgalmában.
A figyelt mintasokaság 100 művet tett ki az
1989 és 1990 közötti termésből. A kijelölés
könyvtárosi tapasztalat és ajánló katalógus alap
ján történt a beszerzési árra és egyes művek
hajdani betiltottságára is tekintettel.
A vizsgálat helyéül szolgáló gyűjtemények
ben a kijelölt művek .jelenléte” meglehetősen
kedvező volt. Mindössze három olyan mű akadt,
amely az egyik gyűjteményben sem volt meg, to
vábbá négy olyan, amely csak egy helyen állt az
olvasók rendelkezésére. A területi könyvtárakból
összesen 15, az üzemiekből 30 mű hiányzott. A
művek túlnyomó része több példányban került
beszerzésre.
Az olvasottsági vizsgálat igen sok részjellem
zőre derített fényt. A legintenzívebb olvasottság
három motivációra koncentrálódik:
1. az érdeklődés lényegében irodalmon kívüli
forrásokra, az újkori történelem elhallgatott
tényeire és az irántuk megnyilvánuló szimpátiára
vezethető vissza;
2. a kereslet főként a könnyű, szórakoztató
szövegekre és a mindennapi tematikától elütő
témákra irányul;
3. van szerényebb mértékű igény a legjobb,
jelentős művészeti és ismeretközlési értékeket
felmutató irodalom iránt is.
A szerző egyes megállapításait-következtetéseit mindenütt példák kísérik, s így addig a
mértékig összehasonlító vizsgálódásokhoz is fel
lehet a cikket használni, amilyen mértékig a len
gyel és a hazai könyvkiadás megegyezik.
(Futala Tibor)
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CD-ROM; Használók képzése -felsőoktatásban

Atlantában a Georgiái Állami Egyetem Pulién
Könyvtárában (Georgia State University Pulién
Library) 1987-ben kezdték el alkalmazni a CDROM technológiát az Infotrac, majd a Datext és
az Eric előfizetésével. Ezeket követték a Medline, az ABI/Inform és az MLA.
Az addig online kereséshez szokott hallgatók
és tanárok nagyon kedvezően fogadták az in
gyenes és a korábbinál sokkal hatékonyabb
szolgáltatást. A könyvtárnak fel kellett készülnie
a növekvő érdeklődés kielégítésére. Első lépés
ként egyszerű útmutatókat készítettek a a CDROM-keresés elsajátításához, majd a tanárok
számára bemutatókat szerveztek. Ezt a hallga
tóknak meghirdetett tájékoztatók követték, ön
kéntes alapon bárki részt vehetett rajtuk a meg
adott időpontokban. Bár a vártnál mérsékeltebb
érdeklődés mutatkozott a referensz pultnál,
mégis jelentős mértékben megnövekedett a
munka, ami a könyvtárosokat akadályozta egyéb
feladataik ellátásában. Ezért a könyvtár - a tan
székkel együttműködve - bevezette a CD-ROM
oktatását könyvtárhasználati óra keretében. E
forma sokkal hatékonyabbnak bizonyult, mint a
korábbi kísérletek. Célul tűzték ki, hogy a hallga
tók minél több CD-ROM adatbázissal ismerked
jenek meg, használatuk ne jelentsen számukra
problémát, kereséseiket valamennyi hozzáférhe
tő adatbázisban el tudják önállóan végezni. Ter
mészetesen ezen oktatási forma nagy felkészült
séget és gondos előkészítést követel meg a
könyvtárhasználati órát tartó könyvtárostól, de
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Külföldi folyóirat-figyelő

az eredmények mindenképpen indokolttá teszik
folytatását és esetleg továbbfejlesztését.
(Pappné Farkas Klára)
Lásd még 212, 231
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Információhordozók általában
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a korrekt használatra hivatkozva megsértik a
szerzői jogot. Nemzetközi szinten is sikeresen
lobbiznak a könyvtárak ellen. Hollandiában elő
készületben van az a törvényjavaslat, amely
megtiltja a teljes szövegű adatbázisokból való ki
nyomtatás esetében a korrekt használat elvének
alkalmazását.
Az információs lánc valamennyi résztvevője
igyekszik az új információtechnológia lehetősé
geit kihasználni: a szerzők asztali kiad
ványszerkesztést végeznek, a kiadók online
szolgáltatják teljes szövegű adatbázisaikat, a fo
lyóirat-ügynökségek a nagykereskedelmi értéke
sítést adminisztrálják, a könyvtárak személyre
szabott információkat szolgáltatnak. El kell is
merniük egymás szakértelmét, és kölcsönösen
tiszteletben kell tartaniuk egymás szerepkörét:
például a kiadók ne szolgálják ki közvetlenül a
végfelhasználót, a könyvtárak ne állítsanak elő
teljes szövegű adatbázisokat szkenneléssel, a
szerzői jog megsértésével.
Az együttműködésükkel esetleg létrejövő in
formációs termékről meditálva a szerző táblázat
ban foglalja össze a szóba jöhető hordozók ,jó
pontjait”:

A nyomtatott, az online és a CD-ROM-os in
formációszolgáltatás összehasonlítása - a
használó szempontjából
CD-ROM; Használó; Hatékonyság; Információhordozó; Online információkeresés; Papír

Hollandiában két kísérleti program zajlik a tel
jes szövegű adatbázisokkal. A PICA könyv
tárgépesítési és központikatalógus-vállalkozás a
7000 legkeresettebb folyóiratot szolgáltatja majd.
A SURF, a holland egyetemi könyvtárak hálóza
ta pedig a kiadók és a könyvtárak együtt
működését próbálja meg elérni az elektronikus
dokumentumszolgáltatásban.
A könyvtárak és a kiadók viszonya ugyanis
elmérgesedett. A könyvtárak a 7%-ot meghaladó
áremelések miatt törölni kényszerülnek előfizeté
seiket. A koordinált gyűjtés sem old meg min
dent: a folyóirat utolsó előfizetőjének már csak a
bonyolult és költséges nemzetközi egyeztetés
maradna. A kiadók úgy vélik, hogy a könyvtárak
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Arra a következtetésre jut, hogy a papír még
jó ideig velünk marad, valamint hogy a papír és
a teljes szövegű online adatbázisok teljességgel
kiegészítik egymást.
A végfelhasználó a szerző megfigyelése sze
rint olyan, mint az a vásárló, aki mindent egy he
lyen szeretne megkapni. Ez egy modem könyv
tárban, ahol a papír a fő információhordozó, si
kerül is neki. Az elektronikus könyvtárban pedig
az lenne a számára ideális, ha egységes módon,
kényelmesen férhetne hozzá szakterületén egy
sor megbízható adatbázishoz, ezeket egy nyel
ven (saját nyelvén) kérdezhetné le, és mindeh
hez némi segítséget is kaphatna. Lényegében
saját könyvtára elektronikus változatára volna
szüksége. A gyors kiszolgálás fejében némi el
kerülhetetlen költségnövekedést is hajlandó len
ne elfogadni.
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