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Az itt ismertetett könyvek
az OSZK KMK Könyvtártudom ányi
Szakkönyvtárban hozzáférhetők.
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A könyvtárosok körében jól ismertek a CDROM előnyös tulajdonságai - akár alkalmazzák
már könyvtárukban, akár csak készülnek erre. A
kompakt lemez kombinálja a nagy tárolókapaci
tást, kis méretet és hosszú élettartamot a tetsző
leges hozzáférés, olcsó duplikálás és tömeges
terjesztés előnyeivel. Nagy adatbázisokat hely
ben lehet használni, és a közvetlen hozzáférés
miatt kiküszöbölődnek a telekommunikációs és
egyéb időtől függő költségek. De ismertek a CDROM szolgáltatásokkal együttjáró problémák is,
mint például a szabványosítás elégtelensége, a
kompatibilitás kérdései, vagy a hálózatban való
működtetés nehézségei. A CD-ROM-nak már je
lentős irodalma van, erről a számos, a témáról át
tekintést nyújtó bibliográfia is tanúskodik. A
Stewart és társai által szerkesztett kötet elsősor
ban azoknak a könyvtáraknak érdeklődésére tart
hat számot, amelyek CD-ROM adatbázisok be
szerzése előtt állnak, illetve amelyek meglévő
adatbázisaikat nyilvánossá akarják tenni. Hogy a
CD-ROM adatbázisokat alkalmazó könyvtárak ta
pasztalatainak ismeretében mások könnyebben
és hatékonyabban tudják szolgáltatásaikat meg
szervezni, ehhez kíván a könyv segítséget nyújtani.
A szerkesztők a tanulmányok körébe olyan
könyvtárakat vontak be, ahol elsősorban keres
kedelmi forgalomban hozzáférhető CD-ROM
adatbázisokat használnak. Arra is törekedtek,
hogy a különböző típusú és nagyságú könyvtárak
reprezentálása mellett arányosan szerepeljenek
a szakirodalomból jól ismert intézmények és ke
véssé vagy egyáltalán nem ismert példák egya
ránt. A kiadványból 18 amerikai, 3 kanadai és egy
európai könyvtár (a milánói egyetem informatikai
könyvtára) gyakorlatával ismerkedhetünk meg,
az esetleírások különböző szempontok szerinti
csoportosításában. Az ismertetett 22 könyvtárból
14 felsőoktatási, 4 iskolai, 2-2 pedig közműve
lődési, illetve szakkönyvtár. A könyvtártípusok
mellett más szempontból is széles a bemutatott
intézmények skálája: a 8000 kötetes iskolai
könyvtártól a több százezres vagy több milliós ál
lományú egyetemi könyvtárakig, az általános
gyűjtőkörű könyvtáraktól a speciális - például in
formatikai, pedagógiai, orvostudományi - gyűjte
ményekig terjed.
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Változatos képet mutat az előfizetett CDROM -ok száma is: van könyvtár, amelynek a
vizsgálat idején csak egy adatbázis volt a birtoká
ban (például a University of Utah orvostudományi
könyvtárának a MEDLINE), és van olyan, ahol tu
catnyi vagy még több volt a beszerzett, kereske
delmi forgalomban levő adatbázisok száma (ezek
elsősorban a nagy egyetemi könyvtárak, mint pél
dául a College Station-székhelyű texasi egyetemi
könyvtár).
Ami a CD-ROM beszerzéseket a vizsgált
könyvtárak mindegyikénél motiválta, az a szolgál
tatások fejlesztésének igénye volt a többszem
pontú visszakeresés által, valamint az egyszeri
beszerzéssel való korlátlan számú keresés bizto
sítása. Az eltérések az intézmények jellegének és
fő célkitűzéseinek különbségeiből adódnak. Van
iskolai könyvtár, ahol a CD-ROM alkalmazás el
sődleges célja az, hogy a tanulók olyan készsé
geket tudjanak elsajátítani, amelyekre későbbi ta
nulmányaik során nagy szükség lesz, és hogy
hozzászokjanak ahhoz, hogy a könyvtár olyan
hely, ahova bármikor információért fordulhatnak.
A Rutgers egyetemen a CD-ROM a tananyaghoz
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kapcsolódva az interdiszciplináris kutatás és
problémamegoldás egyik eszköze. Az egyik közművelődési könyvtárnál olyan hálózat kialakítása
a cél, ahova a felhasználók bárhonnan kapcso
lódhatnak, egyidőben akár többen is használva
az adott adatbázist. A Brock egyetem például úgy
tekinti a DIALOG kompakt lemezeit, mint eszközt
az online keresés elsajátítására. Néhány in
tézménynél a cél maga a technológia. Mint pél
dául az oregoni állami egyetemen, ahol a CDROM a könyvtári kutatás része, vagy a milánói
egyetem informatikai tanszéke, ahol a hallgatók
számítástechnikára szakosodtak. Számos helyen
a CD-ROM-ot a meglevő elektronikus informá
ciós szolgáltatások részeként, vagy a majdani
’elektronikus könyvtár’ egyik alapeszközeként
használják. A kisebb könyvtárak a CD-ROM adat
bázisokkal tágítani tudják saját, megletősen szűk
lehetőségeiket: a lekeresett bibliográfiai adatok
alapján könyvtárközi kölcsönzéssel beszerzik a
szükséges szakirodalmat.
Az első fejezet az olvasói CD-ROM-ok könyv
tári bevezetéséről ad áttekintést a kiadványban
szereplő intézmények tapasztalatai alapján. Ez a
rész, kiegészítve a tartalomjegyzéket, kalauza is
a CD-ROM bevezetése előtt álló olvasónak ab
ban, hogy mely könyvtár tapasztalatait érdemes
először áttanulmányoznia. Az itt tárgyalt össze
foglaló témáknál - az adatbázisok kiválasztásá
nak szempontjai, felhasználóképzés stb. ugyanis utalás történik azokra a fejezetekre,
amelyekben az adott kérdés részletes kifejtése
következik. Itt található a kötetben szereplő in
tézmények felsorolása, legfontosabb könyvtári
adataikkal és a beszerzett CD-ROM adatbázisok
listájával. A bevezető után, két fő részre tagolva
következnek az esettanulmányok. Az első rész a
már említett könyvtártípusonként - külön fejeze
tet szentelve az egészségügyi-orvostudományi
könyvtáraknak - tálalja az egyes alkalmazásokat.
A második részben a leírások különböző szem
pontok szerint tagolódnak, mint például a téríté
ses CD-ROM szolgáltatások, hálózatok vagy a
mágnesszalagos szolgáltatással kombinált CDROM adatbázisok.
Az egyes tanulmányokat a szerzők rövid
szakmai életrajza és irodalomjegyzék egészíti ki.
A kötet használatát részletes tárgymutató segíti.

Kovács D. Katalin
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K ézikö nyv a töb b n em zetiség ű o rs zá 
gok könyvtárai szám ára
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Aligha van olyan ország a világon, amely ma
gát monokultúrájúnak mondhatja, ahol ne élne
valamilyen kisebbség. Kisebbség: nyelvi, etnikai
vagy vallási értelemben. S hogy milyen feszültsé
gekkel jár együtt, ha ezeket a kisebbségi csopor
tokat megfosztják attól a lehetőségtől, hogy sza
badon gyakorolhassák nyelvüket, hogy megőriz
hessék kultúrájukat, hagyományaikat, ezt a világ,
sajnos, mindennap tapasztalja. A különböző nem
zetiségek együttélése kétségtelenül konfliktusok
forrása lehet. Megoldás csak az adott országban
élő nemzetiségekkel egyetértésben, alapvető jo
gaik biztosításával lehetséges. E folyamatban
fontos szerepe lehet a könyvtárnak, mint kulturá
lis alapintézménynek. A könyvtár szerepe ebből a
szempontból kettős: a kisebbségi kultúra támoga
tása mellett a társadalmi beilleszkedésnek is
eszköze. A könyvtár egyike azoknak a demokrati
kus intézményeknek, melyek használatára min
denki jogosult. A többnyelvű, többnemzetiségű,
többkultúrájú közösségek könyvtári ellátása
ugyanakkor speciális követelményeket is tá
maszt. Hogy melyek ezek, s hogy hogyan lehet e
követelményeknek eleget tenni, ezt járja körül ez
az IFLA kiadvány, amely széles körű nemzetközi
együttműködés eredményeként született.
Hogyan tegye a könyvtár gyűjteményét alkal
massá a többnyelvű és többkultúrájú nemzetiségi
közösségek számára? Hogyan illessze az idegen
nyelvű dokumentumokat a gyűjteménybe? Ho
gyan kell ezeket feldolgozni és elhelyezni? Milyen
követelmények támaszthatók a nemzetiségi do
kumentumokkal és olvasókkal foglalkozó könyv
tárossal szemben? Az első lépés, hogy ismerni
kell azokat a nemzetiségi közösségeket, amelyek
a könyvtár vonzáskörében vannak. Ezt szolgálják
az országos és helyi statisztikák, és ennek eszkö
ze lehet az etnikai szervezetekkel való kapcsolatfelvétel és a könyvtár által végzett felmérés. A
könyvtárosoknak definiálniuk kell a kisebbségek
igényeit, és ez bizony gyakran nem könnyű. A
legjobb hozzáállás talán az, ha a nemzetiségi ol
vasót olyan hétköznapi felhasználónak tekintik,
aki jogosult a jó könyvtári szolgáltatásokra és el is
várja azokat. A kisebbségek számára működte
tett könyvtárakban a munkafolyamatok nagy ré
sze megegyezik a többi könyvtáréval, de vannak
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a munkának speciális elemei is. Probléma lehet
például, hogy a kisebbség nem minden tagja be
széli jól a befogadó ország nyelvét, és külön se
gítséget igényel a szolgáltatások igénybevételé
hez.
A kézikönyv nyolc nagy részre tagolódik. Az
első két fejezet a téma bevezetéseként olyan ál
talános kérdésekkel foglalkozik, mint például a
többkultúrájú társadalom definiálása, az etnikai
identitás problémái, az olvasás szerepe a kultúra
megőrzésében és a beilleszkedésben, és az etni
kai közösségek vizsgálata. A további fejezetek a
nemzetiségi könyvtárak, könyvtári és információs
részlegek működtetésének konkrétumait írják le.
Ilyen gyakorlati problémákat tartalmaznak a be
szerzés, a feldolgozás, az olvasószolgálat vagy a
közönségkapcsolatok kérdéseit tárgyaló részek.
Külön-külön fejezet foglalkozik továbbá a több
nyelvű gyűjtemények automatizálásával és a ki
sebbségek sajátos információs igényeivel is.
A kiadvány elsősorban azon könyvtárak szá
mára készült, amelyek etnikai kisebbségek szá
mára kívánnak szolgáltatásokat bevezetni, de
azok is haszonnal forgathatják, ahol már léteznek
ilyen szolgáltatások. A nemzetiségi könyvtárat,
könyvtári részleget működtető könyvtáros össze
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hasonlíthatja saját intézménye működését a nem
zetközi szerzőgárda ajánlásaival. Arra persze
senki ne számítson, hogy minden, helyben felme
rülő kérdésre és problémára választ kap. Az
egyes fejezetekben ugyanakkor rengeteg példá
val találkozhatunk, és ezek segíthetik az egyedi
helyzetek megoldását. A kézikönyv elsősorban a
fejlett könyvtárüggyel rendelkező országok (Ka
nada, Nagy-Britannia, Skandinávia stb.) gyakor
latából indul ki. Az alkotók szándéka szerint úgy
tárgyalja a komplex kérdéskört, hogy megállapí
tásai, tanácsai mindenhol elfogadhatók legyenek.
Éppen ebben, azaz, hogy a kötet általános érvényű
akar lenni, van legfőbb erénye és korlátja egyaránt.
A szándék mindenképpen tiszteletre méltó, és csak
remélni lehet, hogy egyre több országban tudják
hasznosítani a könyvben foglaltakat.
A kiadványt részletes tartalomjegyzék, szer
zői életrajzok és az egyes fejezetek témáihoz
kapcsolódó bibliográfia egészíti ki.

Kovács D. Katalin

Die effektive Bibliothek: Endbericht des Projekts
„Anwendung und Erprobung einer Marketingkon
zeption für Öffentliche Bibliotheken" / [Hrsg.] Deut
sches Bibliotheksinstitut. - Berlin : DBI, 1992. - 2
db ; 24 cm. - (dbi-Materialien ; 119.)
Bd. 1., Texte. - IV, 268 p.
Bd. 2., Anhänge. - [460 p.]
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A következő 2 kézikönyv ismertetésének nem túl fantáziadús,
de tárgyszerű közös címe az is lehetett volna: Két könyv a
marketingről. Azért tekintettünk el ettől, mert a recenzens
sem összehasonlítást adott, hanem mindkét műről külön
elemzést készített, bemutatva a német és az amerikai gya
korlatot könyvtári marketing ügyben. Hogy melyik munka az
alaposabb és a hazai gyakorlat számára jobban használható,
annak eldöntését a könyvek jövendő olvasóira bízzuk.
(A szerte)

Marketing, avagy hogyan lesz haté
kony egy könyvtár?

Három nyugatnémet város - Bielefeld, Bréma
és Düsseldorf - városi könyvtáraiban 1989-től
1992-ig valósították meg a „Marketingkoncepció
alkalmazása és kísérleti kipróbálása a közkönyv
tárakban” elnevezésű programot, majd e nagy
szabású - többnyire a városi könyvtári hálózat
egészére kiterjedő - marketingtevékenység ered
ményeit, konkrét és általánosan érvényes tapasz
talatait egy kétkötetes műben tették közzé, amely
A hatékony
könyvtár főcímet viseli. A találó c
Nagy-Britanniában végzett és egy kicsit példa
képnek tekintett Hillingdon-projektet összegző ki
advány címére (The effective library) rímel.
Peter Borchardt szerkesztő szerint a könyv
tári marketing fáradságos és általában drága üz
let, amely rengeteg plusz munkát jelent a könyv
tár számára, gyakran annak teljes kapacitását
igénybe veszi. Noha a projektet a Szövetségi Ok
tatási és Kulturális Minisztérium (Bundesministe
rium für Bildung und Wissenschaft) finanszírozta
és a Német Könyvtári Intézet (Deutsches Biblio
theksinstitut - DBI) gondozta, a megvalósítása
ennek ellenére is jelentős többletterheket rótt az
egyes intézményekre. Miért vállalták mégis?
Azért, mert a szolgáltatások „szinten tartásához”
Nyugat-Németországban is marketingintézkedé
sekre volt szükség: pl. csak Brémában 69 könyv
tárosi álláshelyet kellett felszámolni 1981 és 1987
között, ami együtt járt a könyvtárak bezárásával
vagy a nyitvatartási idő csökkentésével. A másik
két város könyvtáraiban is stagnált vagy vissza
esett a kölcsönzés. A kiutat egy rendszerszerű
(az egész könyvtári üzemet átfogó) marketing
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koncepció kidolgozása és következetes végre
hajtása jelentette.
Ennek a kötetnek nem célja a könyvtári mar
keting alapjaiba való bevezetés és az említett
koncepció részletes ismertetése, hiszen azt már
megtették a szerkesztők az előzménynek tekint
hető „Marketingkoncepció a közkönyvtárak
mára” című munkában (Berlin, DBI, 1987). Újabb
összeállításukban a könyvtárak mindennapjainak
megkönnyítéséhez kívántak módszertani segít
séget adni a szerzők, arra törekedve, hogy köny
vüket majd kézikönyvként forgathassák a gyakor
ló könyvtárosok. Az első kötetben összefoglaló
kutatási jelentéseket, egy-egy érdekes és hasz
nos vizsgálati módszert részletesen tárgyaló írást
és olyan elméleti vonatkozásokat, problémákat
taglaló fejezeteket olvashatunk, amelyek mindig a
konkrét marketingmunkára vezethetők vissza. A
második kötet - mintegy az első „függelékeként” statisztikákat, táblázatokat és kérdőíveket közöl:
az összeállítók remélik, hogy ezek más könyv
tárak számára is hasznosíthatók lesznek.
Az utóbbi 5 év marketingmunkáját az jelle
mezte Németországban, hogy a könyvtár piaca
helyett csupán a kínálatra figyeltek: a már megle
vő kínálathoz igyekeztek hozzáigazítani (Peter
Borchardt szemléletes hasonlatával élve: „rá
szabni") a szolgáltatásokat, ahelyett, hogy a piac
gondos elemzéséből kiindulva (a kiszabandó ru
háról „mértéket véve”) határozták volna meg, mi
lyen új szolgáltatásokat vezessenek be, melyeket
szüneteltessék vagy alakítsák át az igényeknek
megfelelően. A marketingnek ez az értelmezése,
illetve a három könyvtári rendszer különböző
pénzügyi és személyi ellátottsága egymástól elté
rő problémafelvetést eredményezett, és ennek
fényében kell majd értelmezni az egyes, konkrét
megvalósításokat is. Bielefeldben pl. az intézmé
nyen belüli (vezetők és beosztottak közötti) elég
telen információáramlás, a könyvkölcsönzés
visszaesése (ezzel párhuzamosan a videóköl
csönzés népszerűsége), Brémában a fiatalok és
a fiatal felnőttek tömeges elfordulása a könyv
tártól az iskolapad elhagyása után, Düsseldorf
ban pedig a központi könyvtár stagnáló, a fiókkönyvtárak többségének csökkenő használata, a
központi könyvtár „információs
központtá”
fejlesztésének igénye jelentette azt a központi
problémát, amire azután az egész marketingfo
lyamatot (az elemzést, tervezést, végrehajtást és
ellenőrzést) „felfűzték”.
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A Bielefeldi Városi Könyvtárban - amint emlí
te ttü k - az intézmény belső kommunikációs rend
szerén kívántak elsőként változtatni, mivel az ún.
„befelé irányuló marketing” (a könyvtár munkatár
sainak meggyőzése a marketing szükségességé
ről, azonosulásuk a marketing céljaival, illetve a
szervezet optimális működése) előfeltétele bármi
lyen „kifelé ható” (azaz a tényleges és a potenciá
lis könyvtárhasználókra irányuló) marketingnek.
Christine Kemper „Bielefeld központi kérdése”
című tanulmányában részletesen tárgyalja a be
felé irányuló marketing általuk alkalmazott eljárá
sait, így pl. a munkaszervezet átalakítását célzó
tevékenységeket is.
Kétféle munkacsoport-típust alakítottak ki: az
ún. „kísérő” csoportot (amely nem konkrét fel
adatra szerveződött, hanem az információáram
lásban, döntéshozatalban jutott szerephez) és a
„feladatorientált” csoportot (ezek egy-egy konkrét
probléma megoldására szerveződtek). A kísérő
csoport szervezte pl. a belső (intézményen belüli)
továbbképzéseket, munkaértekezleteket. Ebbe a
típusba tartozott a „marketing-csoport" is (pl. ők
elemezték a kérdőíveket, feltárták a könyvtár
„erős” és „gyenge” pontjait, és a hibák „orvoslá
sára” megoldásokat javasoltak, de az információk
továbbítása - mintegy „közbülső” informátorként
- szintén feladataik közé tartozott. Feladatorien
tált csoportok a következő területeken alakultak:
public relations (a feliratoktól a költségelőirányza
tokig); állománygondozás; kérdőíves megkérde
zés (a kérdőívek összeállításától a kiértékelésig,
illetve az eredmények közzétételéig); számítógé
pes munkahelyek kialakítása (a rendszer kialakí
tásától az üzembe helyezésig); design (egy újon
nan kifejlesztett vezetési rendszer meghonosítá
sa). E munkacsoportok működésének legfőbb
eredménye - a könyvtár racionalizált működésén
túl - az volt, hogy a dolgozók jobban megismer
hették más könyvtári munkaterületek problémáit,
és ami legalább ennyire fontos, önmagukat és
társaikat is.
A munkatársak 70%-a vállalta annak a kérdő
ívnek a kitöltését, amelyen azt tudakolták, hogyan
viszonyulnak a dolgozók a könyvtár feladataihoz/céljaihoz, az intézményvezetéshez, saját
munkájukhoz és a könyvtárhasználókhoz. A kér
dőív összeállításakor ügyelni kellett az anonimi
tás biztosítására (ennek érdekében lemondtak a
személyes adatok és a munkakör megkérdezé
séről). Az egyéni ambíciók, érdeklődési körök
azonban szerepeltek a kérdésekben, azért, hogy
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azokat később, esetenként a vezetés - alapos
mérlegelés után - a könyvtári munkafolyamatok
ba integrálhassa, gazdagítva ezzel mind az in
tézményt, mind az egyént. A vizsgálat fő céljának
azonban a szervezeten belüli kommunikációs fo
lyamatok feltérképezését tekintették: csak ennek
ismeretében lehet ugyanis egy olyan me
nedzsment-koncepciót kialakítani, ami elősegíti a
munkatársak azonosulását a marketingcélokkal
(azaz a könyvtár céljaival, feladataival). Bielefeldben a kérdőíves felmérést és az azt kiegészítő
mélyinterjúkat intenzív meggyőző munkának kel
lett követnie. Eleinte pl. úgy vélekedtek a dolgo
zók, hogy a könyvtár „mindenkié”, ezért a szolgál
tatásokban is egyfajta „teljességre” kell törekedni
ük. A viták során sikerült meggyőzni őket arról,
hogy a piacszegmentálás (mint marketingmód
szer), illetve a célcsoport-specifikus kínálat (az
egyes használói csoportok „megszólítása”) nél
külözhetetlen a könyvtár számára.
A bielefeldi elemző munka másik fontos terü
letét a küiső piac felderítése, vagyis 991 fő (12
éven felüli látogatók) megkérdezése jelentette. A
vizsgálat költségeit a Bielefeldi Egyetem szocioló
gusainak tanácsait kikérve sikerült a minimumra
csökkenteniük. A felmérés során egy „média-mixet” vettek alapul, amelyben nyomtatott doku
mentumok, CD-, videó- és magnetofonkazetták
egyaránt helyet kaptak. Az eredmények azt mu
tatták, hogy használóik viszonylag fiatalok, jól
képzettek, érdeklődésük sokirányú. Különösen a
videóhasználók elemzése szolgált nagy megle
petésekkel, ugyanis nem igazolódott az a hipoté
zis, miszerint a videókölcsönzők „nem olvasnak,
műveletlenek és érdeklődésük beszűkült”. Kide
rült, hogy e használók tábora heterogén. Clusteranalízissel négy markáns használói csoportot si
került elkülöníteniük: a videófogyasztókat (55%),
a kulturális és a politikai érdeklődésű videó
használókat (17%, illetve 13%), valamint az új
technikai vívmányokért rajongók (a „médiabolon
dok”) csoportját (15%). A felmérés nemcsak a
célcsoportképzéshez szolgáltatott biztos alapot,
hanem egyúttal rámutatott a kereskedelmi video
tékák használóinak eltérő sajátosságaira is.
Carola Salm és Heike Regier. Düsseldorf
központi kérdése: marketing - állományépítés és
állománygondozás című tanulmánya a marketing
másfajta megközelítését, a fentiektől eltérő mar
ketingmódszerek alkalmazását mutatja be. Ők
abból indultak ki, hogy a központi könyvtárnak in
formációs központként, a 14 fiókkönyvtárnak pe
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dig a lakóhely (környék) kulturális központjaként
kellene működnie. A dokumentumállomány minő
ségének mérésére ötféle módszert alkalmaztak.
Elsőként megállapították valamely könyvtár vagy
szakcsoport dokumentumállományának kihasználtsági („aktivitási”) fokát, vagyis a számítógé
pes program segítségével megnézték, melyek
azok a dokumentumok, amelyeket egy bizonyos
idő (itt: három és fél év) alatt legalább egyszer ki
kölcsönöztek. Noha hálózatukban átlagosan
mindössze 10%-os volt a holt állomány, az ide
gen nyelvű műveket mégis csak feleannyian for
gatták, mint a németet. A jó eredmények ellenére
úgy döntöttek, a jövőben évente elvégzik a méré
seket az optimális állományfejlesztés érdekében.
A magas kihasználtsági (aktivitási) fok ellen
őrzése a forgalmi adatokkal való összevetéssel
történt. Megnézték azt is, miként viszonyul az
egyes szakcsoportok állománya és kölcsönzése
az állomány egészéhez, illetve az összes köl
csönzéshez. Végül felállították szakcsoporton
ként az ún. „érdektelen dokumentumok/művek”
jegyzékét (amelyeket három és fél év alatt senki
sem kölcsönzött) és a leggyakrabban kölcsönzött
dokumentumok/művek „toplistáját”: mivel mind
két jegyzék már a konkrét műveket sorolta fel,
ezek alapján már elvégezhették a szükséges selejtezéseket/törléseket és a pótlólagos beszer
zést. A fenti eljárásokkal nyert adathalmazt azon
ban nem kezelhették „önmagában”, hanem csak
a marketingfolyamatba beágyazva, ezért kellett
pl. kiegészítő módszerként alkalmazniuk a tényle
ges és potenciális használók megkérdezését és
az ún. „környezetelemzést” (a könyvtárat körülve
vő „társadalmi egész” feltárását - ahogy Peter
Petsch említette). A marketingnek ez az értelme
zése és magvalósítása - amint az Norbert Kamp:
Három év marketingmunkája Düsseldorf városi
könyvtáraiban... című kutatási jelentésében kifejti
- itt nem vezetett a könyvtár költségeinek csök
kentéséhez, mégis a marketing lehetővé tette a
rendelkezésre álló pénz racionális felhasználását
egy felhasználó-orientált szolgáltatási kínálat
megteremtése érdekében.
A kötet tanulmányaiban a korábban megje
lent német marketingmunkáknál jobban figyelem
be vették a költségelemzés, a kommunikációel
mélet és az üzemgazdaságtan szempontjait. A
marketing szerteágazó eszköztárának, módsze
reinek bemutatásakor esetleg zavarhatja az olva
sót a szigorú, normatív megfogalmazás, de vala
mennyi megállapítás a gyakorlat „szűrőjén” ke
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resztül vált fontossá, és az sem közömbös, hogy
az egyes alkalmazások „buktatóira” is felhívják a
figyelmet. Összesen tíz szerző munkáját vonultat
ja fel a kötet, emiatt olvashatunk gyakran eltérő
színvonalú - más-más stílusú és fajsúlyú - íráso
kat. A valóban kézikönyvként (is) olvasható első
kötetből sokat tanulhatunk (időnként általunk már
ismert eljárásokkal találkozunk). A második kötet
ből gyakorlati munkánkhoz - pl. kérdőívek össze
állításához - nyerhetünk ötleteket.
Szabó Eszter

M arketing: gyakorlati kézikön yv az
am erikai kön yvtárosokn ak

A jeles amerikai marketing-szakember e rö
vid, ám velős könyvében könyvtárosoknak kíván
útmutatást nyújtani, mintegy lépésről lépésre vé
gigvezetve őket a fogalmak értelmezésétől kezd
ve a fejlesztéseken át, egészen a könyvtári mar
ketingterv végrehajtásáig. Arra törekedett, hogy a
kötetet - könyvtártípustól függetlenül - mindazok
haszonnal forgathassák, akik a marketing alapel
veinek alkalmazására kíváncsiak (pl. a gyermekés felnőttrészlegek munkatársai egyaránt talál
hatnak példákat egy-egy tipikus, konkrét megva
lósításra). Hiába várjuk azonban - sok példára
alapozva - az amerikai könyvtárak marketingmunkájának mélyebb megismerését, vagy az ott
bevált „recepteket”: ehelyett továbbgondolásra
érdemes kérdések özönét zúdítja ránk a szerző.
A bevezető részben kifejti, hogy a szolgálta
tásra orientált marketing a vevőkkel (könyv
tárhasználókkal) és az érdekelt tulajdonosokkal
(fenntartókkal, támogatókkal) kiépített jó kapcso
latokon múlik, ami a könyvtár mint szervezet
egészét próbára teszi. Két „lépésben” lehet elfo
gadtatni a személyzettel a marketingkoncepciót:
a legelső teendő a főigazgató teljes támogatásá
nak megnyerése, majd ezt követheti a személy
zet közvetlen bevonása az egyes tevékenysé
gekbe. A munkatársak eleinte valószínűleg
bizalmatlanul, kétkedve fogadják az új elképze
léseket. Úgy érezhetik, hogy ők már tudják, mit
kívánnak a fogyasztók: miért törekedjenek rá,
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Marketing : a how-to-do-it manual for librarians /
Suzanne Walters. - New York : Neal-Schuman,
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hogy a részletek szintjén is megértsék a megcél
zott piacot, amikor ez fáradságos és időrabló
munka? Ha azonban a személyzet maga is részt
vesz a fogyasztókat érintő speciális információk
beszerzésének folyamatában, könyvtárhasználó
ikat is új megvilágításban látják majd, és mindez
tökéletesebb szolgáltatásokhoz vezet.
Az első fejezet a tervkészítéssel foglalkozik:
elsőként egy hosszú távú, ún. stratégiai tervvel
kell rendelkeznünk, maga a marketingterv csak
ennek része lehet. A munkát a könyvtár „küldeté
sének” tisztázásával kell kezdenünk, azaz meg
kell jelölnünk a könyvtár elsődleges funkcióját,
rangsorolnunk kel! a feladatokat. A tervezési fo
lyamat környezet- és helyzetelemzéssel kezdő
dik. Ekkor célszerű elvégezni a könyvtár belső el
lenőrzését, ami az erős és gyenge pontok feltárá
sát jelenti. Fontos, hogy intézményünk előnyös
tulajdonságait minél hatásosabban tudjuk bemu
tatni a különféle használók számára. A demográ
fiai adatok és az életvitelre vonatkozó információk
gyűjtése az egyes szegmentek vagy célpiacok
meghatározásához, illetve ezek ismeretében az
igények feltérképezéséhez szükségesek. A kö
vetkező lépésben számba vesszük a közvetlen
és közvetett konkurenciát: egy gyermekkönyvtár-
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ban ilyen közvetlen konkurenciát jelenthet a szü
lők idejéért folytatott verseny, hogy a gyermeket
valamilyen tevékenységre rávezessék, míg a
közvetett konkurenciára példa a pénzalapokra
pályázó intézmények sokasága. A tervezés imént
említett, valamennyi lépéséhez kitöltendő táblá
zatokat, kérdőíveket mellékel a szerző, ezt a gya
korlatban bizonyára kitűnően hasznosíthatjuk
majd.
A 2. fejezet piackutatás-módszertani áttekin
tést nyújt. A hazai olvasó számára különösen ér
dekes lehet a minőségi kutatások közé sorolható
speciális eljárás, a csoportos vita, ahol egy bizo
nyos „pontra” (problémára) irányul a beszélgetés
(innen ered a módszer angol elnevezése: „focus
group”). Akkor érdemes alkalmazni ezt a mód
szert, ha egy tipikus célcsoport (8-15 fő) vélemé
nyét szeretnénk megérteni valamelyik szolgálta
tásunkkal kapcsolatban. A vitavezető egy „általá
nos” beszélgetést kezdeményez a könyvtárról,
ezt olyan speciális téma követi, mint a könyv
tárhasználat, majd a vita témája tovább szűkül.
Az ilyen viták helyszínéül kimondottan erre a cél
ra kialakított létesítményeket ajánlanak (ideális
esetben ez egy konferenciaterem az egyik irány
ban üvegfallal felszerelve, ahol a fal választja el a
csoportot a megfigyelőtől). A videóra vett viták
elemzésében hivatásos piackutatók segíthetnek
a könyvtárosoknak. A célcsoportok munkájának
megszervezése - pl. egy etnikai csoporté - gon
dos előkészítést igényel, de a szerző segít végig
gondolni, kiktől kaphatna a könyvtár anyagi támo
gatást, ha már marketingre adta a fejét.
A 3. fejezet arról szól, hogyan lehet úgy „pozí
cionálni” a könyvtárat, hogy annak előnyeit minél
jobban megismerjék a használók. Olyan módsze
reket javasol a szerző, amelyek segítségével a
könyvtár értékelheti mostani helyzetét és
fejlesztési stratégiáit. Apropó, fejlesztési straté
gia! Itt újra felbukkannak az első fejezetből már is
mert kérdések. A fejezetet a termékek életciklus
fogalmának könyvtári szempontú kifejtése zárja.

A 4. fejezet a marketing-mix 4 elemét (ter
mék, hely, ár és értékesítés-ösztönzés) veszi sor
ra. Az árral foglalkozó részben külön szól az ár
képzés módozatairól: a jutalékos, a versenyké
pes és a diszkontárak kialakításáról, illetve arról,
melyiket mikor érdemes választania a könyv
tárnak. A költségelemzést egy kitöltendő táblázat
is segítheti.
Az 5. fejezetben az egyes marketingtaktikák
(pl. reklám, direct mail, telemarketing) kiválasztá
sa mellett és ellene szóló érveket vonultatja fel a
szerző. Pl. a tv-ben nyilvános szolgáltatói reklá
mot futtathatunk, de a helyi rádióállomást vagy a
sajtót is választhatjuk. Ha pl. egy hirdetési ügy
nökség kampányában kívánunk bemutatkozni új
szolgáltatásunkkal, a célközönség azonosítása
után a kampány költségeit, idejét (egyéb paramé
tereit) kell megtervezni. Jó, ha ajánlókról gondos
kodunk. A lehetséges ügynökségek ismeretében
válasszuk ki a mi partnerünket, majd jelöljünk ki
egy (állandó) személyt, aki könyvtárunk érdekeit
fogja ott képviselni. Ismertessük meg a hirdetési
kampányt a könyvtár személyzetével, cégekkel,
pártolóinkkal még a tv-ben (rádióban, sajtóban)
való megjelenés előtt. Gondoskodhatunk reklámjelvényekről, pólókról stb., hogy még inkább „ese
ményszámba” menjen a dolog. Arról azonban ne
feledkezzünk meg, hogy a hirdetési üzletben az
ügynökség az igazán járatos.
Bármennyire igyekeznénk is betartani az em
lített „intelmeket”, mind tervekbe, mind a megva
lósításba hibák csúszhatnak, ezért az ellenzőrzés-értékelés mozzanata nem maradhat ki a mar
ketingfolyamatból. Ehhez adnak segítséget a 6.
fejezet munkalapjának kérdései.
A kötet végén minta-marketingtervet, másfél
oldalas bibliográfiát és tárgymutatót találunk. A
kézikönyv használhatóságát jelentősen növeli a
sok-sok kitöltésre serkentő munkalap, kérdőív és
a szemléletes ábrák, diagramok.

Szabó Eszter
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