
lások azt bizonyítják, hogy a kutatók nem veszik 
figyelembe a legújabb tudományos-műszaki 
eredményeket, s ezzel komoly kárt okoznak a 
német gazdaságnak. A szerző azzal a kéréssel 
fordul az állam és az ipar illetékes vezetőihez, 
hogy szenteljenek nagyobb figyelmet egy kor
szerű szabadalmi információs rendszer kifejlesz
tésének, hozzájárulva ezzel egy jobb, „feltaláló
barát” tájékoztatási környezet kialakításához.

(Autoref.)

VEZETÉS, IRÁNYÍTÁS

Általános kérdések

95/063
MILLER, Rush G. -  STEARNS, Beverly: Quality 
management for today’s academic library = Coll. 
Res.Libr.News. 55.vol. 1994. 7.no. 406-409.p.

Hogyan valósítható meg a minőségre irányu
ló vezetés a mai egyetemi könyvtárakban?

Egyetemi könyvtár; Hatékonyság; Vezetés

A 90-es évek elején a minőségre irányuló 
vezetés (más névvel: TQM: teljes körű minőség- 
biztosítás) az érdeklődés középpontjába került a 
tudományos intézmények körében is. Ezzel egy- 
időben bizonyos szkeptikus hangok is jelentkez
tek. Kérdés, hogy a minőségfejlesztésnek azon 
módja, amelyet sikeresen vezettek be a japán és 
amerikai autógyárakban és más üzemekben, alkal- 
mazható-e a tudományos intézmények körében?

De mi is valójában a TQM? -  Koller szavaival 
egyszerűen fogalmazva egy állandóan fejlődő 
irányítási rendszer, amely a munkatársak bevo
násán és a vevők igényeinek szem előtt tartásán

alapszik. A szervezet erőforrásait a saját szük
ségleteinek kielégítése helyett a külső és belső 
„ügyfelek” (értsd: a szolgáltatás külső igény
bevevői, valamint a munkafolyamatban részt ve
vő munkatársak) igényeire összpontosítja. Az in
tézmény célja az innovációk és változtatások 
helyett a szolgáltatások és a folyamatok minősé
gének folyamatos emelése. A problémák elem
zésénél objektív mérési módot használ, hogy 
elérje a problémák gyökerét. A munkatársakat 
felhatalmazza, hogy a vezetőkkel együttesen 
meghatározott célokért öntevékeny csoportok
ban dolgozzanak.

A múltban a könyvtárosok a könyvtár minősé
gét olyan mutatókkal határozták meg, hogy pél
dául mekkora a költségvetés vagy az állomány 
nagysága, vagy hogy mennyit kölcsönöznek. A 
TQM esetében a minőség nem az, amit a köny
vtár annak hisz, hanem amit a használó (külső 
és belső) elvár. Az ilyen elvárások rendszeres 
mérése a folyamatos fejlesztés és az egyre jobb 
szolgáltatás nyújtásának alapja.

A minőségfejlesztés nem újításokra, hanem a 
munka különböző területeinek folyamatos fejlő
désére épít.

A minőséget objektív, tárgyilagos probléma
feltárással kell meghatározni. Ehhez folyamat- 
ábrákat és különféle diagramokat szoktak hasz
nálni az adott probléma természete szerint.

Az egyetemi könyvtárban (éppen úgy, mint 
más könyvtártípusokban -  a ref.) a TQM szíve 
és lelke a munkatársaknak a vezetésbe való 
minden addiginál nagyobb mértékű bevonásá
ban van. Ez természetesen a szervezeti felépí
tés megváltozásával is jár, és mindez hosszabb 
távon inkább evolúcióhoz, mint földrengéshez 
hasonló módon történik.

A minőség-központú vezetésben a munkatár
sak bizottságok helyett munkacsoportokba tömö
rülnek. Érdemes a kettő közötti különbséget 
megragadni: a bizottságban a tagokat a vezetés 
nevezi ki, a munkacsoportban az együtt dol
gozók alkotják a csoportot. A bizottság ered
mény-, a munkacsoport folyamat-központú. Az 
előbbi vezetője kinevezett, az utóbbié választott. 
A munka menetét a bizottságban a „hivatal”, az 
utóbbiban maga a munkacsoport határozza 
meg. A bizottságban az irányítás decentralizá
ciója nem kritérium, szemben az utóbbival, ahol 
minden munkatárs be van vonva.

A TQM-et sokszor hibásan akarják bevezetni, 
amelynek szükségszerűen kudarc az eredmé
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nye. A jellegzetes hibákat felsorolja a cikk. Meg
felelő bevezetés esetén az egyetemi könyvtár a 
következő haszonra, eredményre számíthat:

-  a növekvő ütemű változások folyamatos fej
lődést eredményeznek;

-  a vezetőket a vezetési ismeretek elsajátítá
sára készteti ahelyett, hogy csupán hatalmukra 
támaszkodnának;

-  a vezetésbe való bevonás által a munkatár
sak magukénak érzik a munkát;

-  elősegíti tapasztalatok és ismeretek szerzését;
-  segít lebontani a határokat a könyvtár 

egyes osztályai között;
-  a korlátozott erőforrások idején a szolgálta

tás-fejlesztés módszerét kínálja.
A cikk további részében a Bowling Green 

State University példáját mutatja be, ahol a TQM 
bevezetésével a könyvtár küldetésével össz
hangban a meglévő emberi erőforrás hatéko
nyabb felhasználását tűzték ki célul. A vezetésbe 
való bevonás területéről három fő pont került be 
a könyvtár menedzsment-filozófiájába:

-  a munkatársak felhatalmazása a könyvtár 
politikájának és szolgáltatásainak alakítására;

-  a munkatársaknak lehetősége nyílik megkap
ni a munkafolyamatok fejlesztéséhez és a ha
tékonyság méréséhez szükséges információkat;

-  a bevonás rendszere visszacsatolással mű
ködik és folyamatosan fejlesztik.

A TQM szempontjait követő vezetés -  a ha
gyományoktól eltérően -  nem a hatalomra épít, 
hanem demokratikus folyamatként együttműkö
dést kínál a munkatársak számára.

(Mikulás Gábor)

95/064
LAPP, Erdmute -  NEUBAUER, Wolfram: 
Qualitätsmanagement als Aufgabe von Biblio
theken = Nachr.Dok. 45.vol. 1994. 5.no. 263-278.p. 
Bibliogr. 45 tétel.

Res. angol nyelven

A minőség biztosítása mint könyvtári feladat

Szolgáltatások; Vezetés

A könyvtári termékeket és tájékoztatási szol
gáltatásokat szisztematikusan meg kell tervezni, 
s a legfőbb célként a minőséget kell kitűzni. A

jelen cikk kísérletet tesz a könyvtári termékek és 
szolgáltatások minőségének definiálására. En
nek alapján egy szakkönyvtárra vonatkoztatva 
ismerteti a minőség fogalmát, s bemutatja az in
formációs termékek és szolgáltatások minőségi 
„menedzsmentjének” elemeit. A minőség emelé
se érdekében elengedhetetlen a tervezési, szer
vezeti, emberi és technikai szempontok kombi
nálása.

(Autoref.)

95/065
CLEGG, Susan -  MORRIS, Beryl: Handling user 
pressure = Libr.Assoc.Rec. 96.vol. 1994. 8.no. 
438-439.p.

Hogyan reagált a brit South Bank Egyetem 
könyvtára az elégedetlen használók „támadá
sára”?

Egyetemi könyvtár; Igény; Továbbképzés; 
Vezetés

Amikor a brit South Bank University Könyv
tára a régi oktatási épületből 1992 szeptemberé
ben egy önálló, új épületbe költözött, a válto
zások olyan hatást váltottak ki a használó hall
gatókból, hogy viselkedésük szétzilálódással 
fenyegette a könyvtárat. A korábbi szűkösebb 
körülmények, szerényebb szolgáltatások között 
a használók zokszó nélkül vették tudomásul a 
nehézségeket. A könyvtár jobb működési körül
mények közé került (tágasabb tér, jobb szolgál
tatási feltételek stb.), az olvasók mégis türelmet
lenek lettek. A korábbi jó olvasó-könyvtáros 
viszonyhoz képest a használók agresszívvá, kö
vetelőzővé váltak, s állandó kritikai megjegyzé
seikkel folyamatos stresszhelyzetet hoztak létre, 
melyet a személyzet nehezen viselt el. A könyv
tárvezetés megértette, hogy a helyzetet sürgő
sen orvosolni kell, mielőtt súlyosabb következ
ményei lennének, s még több könyvtáros mene
külne el a könyvtárból. A vezetés ezért felkérte 
az egyik konzultációs cég szakemberét, hogy 
vizsgálja meg a könyvtár helyzetét, és tegyen 
javaslatot a változtatásokra, tartson foglalkozá
sokat a könyvtárosoknak a helyes viselkedésről, 
s a stressz kezelésére is tanítsa meg őket. Az 
okok vizsgálatában több tényezőről derült ki,
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hogy szerepe volt a válságos helyzet kialakulá
sában. Ezek: az egyetemen tanuló hallgatók 
száma nagyon megnőtt (a korábbi 10 ezerről 
1990-91-re számuk 18 ezerre nőtt), sokan olyan 
magas tandíjat fizetnek, amelynek következté
ben érthető, hogy a pénzükért többet kívánnak, 
igényeikről úgy érzik, jogosak, ám őket nem ter
helheti kötelezettség, joguk van a könyvekhez, s 
ahhoz, hogy annyi ideig legyen náluk, ameddig 
ők akarják, joguk van ahhoz, hogy minden 
könyv, jegyzet stb. állandóan a rendelkezésükre 
álljon, mert a pénzükért ők diktálják a szabá
lyokat.

Az egyetem költségvetése nem nőtt arányo
san a hallgatók létszámával (32%-os költség- 
vetési növekedéssel áll szemben 80%-os hall
gatói létszámnövekedés). A kölcsönzési idő lerö
vidítésére, a késedelmi díj bevezetésére volt 
szükség ahhoz, hogy a könyvekhez való jobb 
hozzáférésen -  amely neuralgikus pontja volt a 
könyvtár működésének -  javíthassanak. Súlyos
bította a hozzáférés eredményességét a köny
vek nagy arányú eltűnése (elveszése, ellopása), 
ami 1993-ban éves szinten 200 ezer fontos kárt 
jelentett. Kiderült, hogy a könyvtár korábbi 
ígéretei az új épülettel kapcsolatban alatta ma
radtak a hallgatók elvárásainak. A hallgatók 
elvárásai változatosak voltak: akadt, aki 
tudományos könyvtárat kívánt volna látni, mások 
megelégedtek volna egy óriási jegyzet- és ok
tatási anyag gyűjteménnyel, amely a nap bár
mely órájában elérhető a számukra, s jó, ha a 
szolgáltatások még kiegészülhetnek a szöveg- 
szerkesztők és a médiák korlátlan használatával 
is. Úgy érezték a diákok, hogy emelkedtek a 
szolgáltatások díjai (ami nem igaz, mert 1992 óta 
változatlanok), a katalógusok használhatatlanok, 
kevesebb a könyv (az eltűnések miatt), s nem 
elegendő a másolási kapacitás sem (a korábbi 9 
másológép helyett 17 működik, igaz, hogy 4 
szinten elosztva), kevésnek találták a személy
zet létszámát is (bár bővítették, de a szintek mi
atti elosztás következtében relative kevésnek 
tűnhetett), zajosnak találták az épületet, 
hosszasnak a várakozást a könyvekre, s sze
mélytelennek a könyvtár-használó kapcsolatot a 
személyzet gyakori váltása miatt.

A szakértő ezek tisztázása után, először is a 
személyzet „leikével” kezdett el foglalkozni. Ab
ban kellett segítenie, hogy a könyvtárosok 
magabiztosabbakká váljanak, ne ijedjenek meg 
a stresszhelyzettől, legyenek tisztában az egyes

olvasói viselkedési típusokkal és azzal, hogy 
miként kell ezeket leszerelni. A kétszer félnapos 
tréning során először az egyes olvasói típusok
kal ismerkedtek meg, második alkalommal pedig 
a „deviáns” magatartás elhárítására készítették 
fel őket. A használók viselkedésének megértésé
re, kezelésére is gondot fordítottak. Erre 4 rövi- 
debb foglalkozást szántak. Fontos, hogy már a 
beiratkozási pontnál jó benyomást tegyenek a 
látogatókra, kiküszöbölve a veszekedést; a tele- 
fon-referensz esetében is fontos az értő figyelem 
és az aktív hallgatás stratégiája.

A változtatásokat azzal kezdték, hogy az 
1993-94-es évre részletesen megfogalmazták a 
könyvtár szabályzatát, mely tartalmazta a diákok 
jogait és kötelességeit a használatra és a köl
csönzésre, valamint a személyzettel való kap
csolatra vonatkozóan. Személyzeti fejlesztés 
során 9 szakkönyvtárost, 3 információtechnikust, 
14 részfoglalkozású segéderőt állítottak mun
kába. A szakértői jelentés kitért az épület, a 
környezet és a szolgáltatások helyzetére is. A 
személyes beszélgetések és az épületben tett 
többszöri látogatás sokat segített a helyes kép 
kialakításában. Az épület valóban nehézségek 
forrása, hiszen a tágas tér, a sokakat zavaró za
jos részek, a nagy számú, egymást váltó könyv
tári személyzet mind zavaró tényezők. A bejárati, 
fogadói övezet is számos konfliktusforrást jelent
het; ezen úgy segítettek, hogy egy automata 
vette át az ellenőrzés szerepét, kiküszöbölve a 
szóbeli vita lehetőségét. Csúcsidőben a nagy 
forgalmat lebonyolító olvasói övezetben több 
könyvtárost állítanak be, ezzel is csökkentve a 
várakozási, sorbanállási időt. Az olvasói térben 
kialakítottak egy, az olvasószolgálati pulttól távo
labb lévő tájékoztatási pontot is, létrehoztak egy 
önkiszolgáló módon használható, rövid időre 
kikölcsönözhető gyűjteményt, amely az olvasó- 
szolgálati sorbanállástól függetlenül használ
ható. Bővítették a nyitvatartási időt is. A jobb in
formációáramlás, a belső kommunikáció bizto
sítása érdekében mind a személyzet, mind az 
olvasók számára hírlevelet adnak ki, amelyben 
az új szolgáltatásokat ismertetik. A korábbi 500 
ezer fontos könyvbeszerzési keretet is mege
melték, s folyamatosan pótolják az év során 
elveszett könyveket is. Támogatják a diákok 
elképzeléseit a szövegszerkesztők, számítógé
pek jobb kihasználása érdekében, ugyanakkor 
támogatják az egyetem törekvéseit is a lopások, 
rendbontások megfékezése érdekében.
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A változások óta kevesebb a panasz, csök
kent az olvasók agresszív viselkedése, s ha fel 
is merült probléma, a személyzet képes volt 
megbirkózni vele. Egy 1994-es, használók 
körében végzett felmérésből kiderült, hogy a 
többség (67%) elégedett a szolgáltatásokkal, 
kivételt továbbra is a könyvtár hozzáférhetősége 
okoz, s nem tudnak megbékélni a zajjal sem.

A rugalmas viselkedés és a változtatások 
részben segítettek a gondokon, másfelől újabb 
olvasói problémákat is indukáltak. Ezeken egy 
újabb szakértői vizsgálattal kívánnak segíteni. 
Tökéletes megoldás nincs, de a folyamatos el
lenőrzés és változtatás -  bár kényelmetlen -  
mégis kívánatos megoldás lehet.

(Kovács Katalin)

Munka- és rendszerszervezés, értékelés

95/066
ALURI, Rao -  REICHEL, Mary: Performance 
evaluation -  a deadly disease? = J.Acad. 
Librariansh. 20.vol. 1994. 3 .no. 145-155.p. 
Bibliogr.

Valóban „halálos betegsége” az amerikai ve
zetéstudománynak a teljesítményértékelés?

Minősítés; Munkahelyi légkör; Munkaszervezés; 
Szakirodalmi szemle [forma]

W.Edwards Deming szerint a személyzet 
munkateljesítményének az értékelése az ameri
kai vezetési politika halálos betegsége. Azt 
állítja, hogy az ilyen minősítés szorongást, kép
mutatást és bizalmatlanságot szül, a rövid távra 
szóló gondolkodást és a csoportmunka meg- 
bomlasztását mozdítja elő, és nem ér többet, 
mint a szerencsejátékok. A „totális minőségi 
munkaszervezés” (TQM) viszont közös ügy, az 
egyéni hibák feltárásán keresztül is az egész 
munkarend javítására irányul. A cikk megvizsgál
ja a szakirodalmat Deming nézőpontjának fényé
ben. Bár a szerzők általánosságban hasznosnak 
ítélik a személyzet minősítését, a kétségek is fel
színre kerülnek.

(Autoref. alapján)

95/067
DEPPING, Ralf: Die availability study als 
Instrument bibliothekarischer Leistungsmessung 
= Bibliothek. 18.vol. 1994. 1.no. 20-40.p. 
Bibliogr.

Res. angol és francia nyelven

A hozzáférhetőségi vizsgálat mint az egyete
mi teljesítménymérés eszköze

Egyetemi könyvtár; Hatékonyság; Hozzáférhető
ség

Az „availability study” (a könyvtári állomány 
hozzáférhetőségének vizsgálata) a könyvtári 
teljesítménymérések legismertebb és leghasz
náltabb módszere. A cikk részletesen ismerteti 
ezt a módszert, összehasonlítva az egyéb telje
sítménymérési eljárásokkal. Az availability study 
előírásait betartva pontos és szabványos felmé
rés készíthető. Az eredmények értelmezésének 
módja rávilágít az adatok jelentőségére. Az elté
rő egyetemi könyvtári rendszerek (hagyomá
nyos, ill. kettős tagoltságú) miatt azonban az 
eredmények csak részben hasonlíthatók össze 
egymással.

(Autoref.)

Pénzügyi és gazdasági kérdések

95/068
WILKINSON, Janet: Library fundraising techniques: 
a study based on a tour of North American libraries 
during July 1993 = Brit.J.Acad.Librariansh. 8.vol. 
1993. 3.no. 178-192.p. Bibliogr.

Hogyan szereznek anyagi támogatókat az 
amerikai könyvtárak: egy 1993. júliusi tanul
mányút tapasztalatai

Egyetemi könyvtár; Közművelődési könyvtár; 
Public relations; Támogatás -pénzügyi -társa
dalmi

A támogatásszerzés nem szerves része a brit 
kultúrának, így a könyvtáros szakma ilyen irányú
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kísérletei is meglehetősen szerénynek tekinthe
tők. A szerző 1993-ban észak-amerikai tanul
mányútja során 13 tudományos és közművelő
dési könyvtárat keresett fel, érdeklődésének 
középpontjában a finanszírozás, pénzszerzés 
kérdései álltak.

A magánadományok már jó ideje fontos forrá
sai a könyvtári bevételeknek Amerikában. Ott is, 
mint sok más országban a könyvtáraknak maga
sabb költségekkel, ugyanakkor alacsonyabb ál
lami támogatással kell számolniuk. Ezért egyre 
inkább szükségük van a külsőknek nyújtott szol
gáltatásokból, ajándékboltok üzemeltetéséből, 
kiadványokból stb. származó saját bevételekre, 
csakúgy mint a magánszemélyektől, szerveze
tektől, alapítványoktól érkező támogatásra. E két 
stratégia gyakran párhuzamosan van jelen, az 
amerikai „költségvetési” intézmények a pénz
szerzésnek ma már igen kifinomult módszereit 
alkalmazzák.

Az egyetemi könyvtárak költségvetési keretük 
nagy részét a többségükben magán- vagy félig 
magánkézben lévő anyaintézményüktől kapják, s 
gyakran fenntartójukkal együtt keresnek kiegé
szítő támogatást szolgáltatásaik fejlesztésére 
(ami más módon nem volna lehetséges). A 
közkönyvtárak pedig a helyi hatósági és állami 
támogatásból tartják fenn magukat, sok közülük 
magánadományokra (is) szorul az alapvető 
könyvtári szolgáltatások finanszírozásában. A 
szponzorokat rendszerint nem a fenntartási költ
ségekhez való hozzájárulásra kérik, mivel így a 
hatóságok tovább csökkentenék a könyvtár 
támogatását.

Az amerikai egyetemi könyvtárak pénzszerző 
tevékenységüket centralizált vagy decentralizált 
szervezeti keretek között végzik, de a legtöbb in
tézmény együtt alkalmazza a két módszert: a 
könyvtár saját, az igazgató közvetlen irányítása 
alá tartozó személyzettel rendelkezik a fejlesz
tésre, akik szorosan együttműködnek az egye
tem központi fejlesztési csoportjával. Ennek a 
csoportnak kell jóváhagynia a nagyobb összegű 
kéréseket, a könyvtár vagy egy-egy tanszék 
csak bizonyos nagyságú adományt kérhet 
önállóan (a határ általában 1 millió dollár).

A közművelődési könyvtárak pénzszerző 
tevékenységét általában az intézmény önkéntes 
vezetősége, melynek neve lehet Gondnokság, 
Alapítványi Tanács, Igazgatótanács stb., a 
könyvtárigazgatóval együtt irányítja. E testület 
tagjai általában a helyi közösség kiemelkedő

személyiségei, akik maguk is adományozók, is
mernek potenciális szponzorokat és kérnek is 
adományokat. Az adományok fogadására és 
kezelésére gyakran a könyvtártól független 
magánalapítványt hoznak létre saját gondnok
sággal, mely ellenőrzi, hogy a befolyt pénzt az 
intézmény ne olyan célokra fordítsa, melyeknek 
finanszírozása állami vagy önkormányzati fela
dat lenne. Ez az alapítvány gondoskodik arról is, 
hogy az adományozók által kívánt módon 
használja fel a könyvtár a pénzt. Ez komoly 
dilemmát jelent az amerikai közkönyvtárak szá
mára: miközben céljaik eléréséhez külső támo
gatót keresnek, az adományok elfogadásával 
kockáztatják függetlenségüket.

A pénzszerző tevékenységet folytató könyv
tárak legalább egy olyan munkatársat alkalmaz
nak, aki teljes munkaidejét ennek a feladatnak 
szenteli (fejlesztési igazgató). Gyakran nem 
könyvtáros ez a személy, viszont tapasztalt e 
téren, sokszor valamilyen gazdasági-üzleti vég
zettséggel rendelkezik. A legfontosabb követel
mény, hogy ismerje az intézmény erős oldalait, 
értékeit, higgyen feladatában, és meggyőzően 
tudjon beszélni a támogatandó projekt fontos
ságáról. A kommunikációs készség -  az írásbeli 
és szóbeli egyaránt -  rendkívül fontos.

A könyvtárak pénzszerző tevékenységének 
két fő lehetősége: az éves adományok és a 
nagyszabású kampányok. Az előbbi a könyvtár 
adományozóinak pénzbeli hozzájárulásaiból 
tevődik össze az illetők éves jövedelméből, a 
néhány évenként indított kampányok során 
pedig az adományozók vagyontárgyaiból gyűjte
nek ajándékokat, speciális projektek támoga
tására. Az egyetemi könyvtárak az éves adomá
nyokból 30 és 60 ezer dollár közötti bevételre 
tesznek szert, pénzszerző tevékenységüket 
hosszútávú stratégiai terv alapján végzik.

Sok könyvtárban működik „Könyvtárbarátok 
Köre” vagy hasonló nevű szervezet, amely a 
külső támogatás, a nagyobb adományok fő for
rása. Az amerikai egyetemi könyvtárakban a 70- 
es évek óta vannak ilyen csoportok, amikor a 
külső finanszírozás szükségessége nyilvánvaló
vá vált. A legfontosabb feladat megtalálni azokat 
a személyeket, akiktől a legnagyobb adomány 
várható és kipuhatolni, ők mennyire tartják lénye
gesnek, hogy a könyvtárat támogassák. Az ada
kozás a kulturális élet része az Egyesült Álla
mokban, de Kanadában és Angliában kevésbé 
jelentős. A jótékonykodás motivációi különfélék
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lehetnek, pl. a hit abban, hogy a könyvtár jó 
dolog; az intézmény jó híre és a hozzá való kap
csolódás lehetősége; az intézmény iránti lojali
tás, pl. végzett hallgatók esetében; a halhatat
lanság és az elismerés utáni vágy stb.

A könyvtárak általában az olyan támogatást 
keresik, melyeknél nem köti ki az adományozó, 
mire fordítsák pénzét. A támogatandó területek 
közt gyakran szerepel az állománygyarapítás, 
konzerválás, retrospektív konverzió, könyvtár- 
épületek, személyzeti státuszok létesítése, és 
újabban az elektronikus információforrások és az 
információtechnológia.

Nem szabad elfeledkezni az adományozó 
iránti hála kifejezéséről, ami sokféle módon 
történhet: épületek, termek, gyűjtemények stb. 
elnevezése az adományozókról, ex-libris készí
tése, a könyvtár épületében emléktábla elhe
lyezése az adományozók nevével stb.

(Feimer Ágnes)

95/069
Deutscher Bibliotheksverband e.V. (DBV). Zur 
Frage der Benutzungsgebühren in Bibliotheken 
= Bibliotheksdienst. 28.vol. 1994. 10.no. 
1587-1592.p. Bibliogr.

A Német Könyvtáregyesület állásfoglalása a 
könyvtári térítési díjakról

Egyesület -könyvtári -nemzeti; Térítéses szolgál
tatás

Az itt következő állásfoglalást a Német 
Könyvtárak Egyesületének (DBV) vezetősége 
dolgozta ki a Német Könyvtári Intézettel (DBI) 
együttműködve, a 6. Német Könyvtári Kong
resszus (Dortmund, 1994. 5. 24.) és a Német 
Könyvtári Egyesületek Szövetsége (BDB) 1994.
7. 26 -i platformjának határozataira támasz
kodva.

A könyvtárhasználati díj bevezetésének kér
dése (az állásfoglalás melléklete gyanánt közölt 
bibliográfia szerint) már két évtizede foglalkoz
tatja a német könyvtárosi közvéleményt, napja
inkban pedig az önkormányzatok és más fenn
tartók financiális problémái miatt a könyvtárügy 
legégetőbb kérdésévé vált. Sok könyvtárban már 
be is vezették az éves használati díjat, illetve 
tervbe vették a bevezetést.

Előszó
Az önkormányzatok és más könyvtárfenn

tartók jelenlegi pénzügyi takarékossági gyakor
lata sok helyen veszélybe sodorja a közkönyv
tárak működését közművelődési és tudományos 
téren egyaránt. A könyvtárosok kötelessége, 
hogy erre a veszélyre felhívják a figyelmet. 
Veszélyben van a könyvtárak

-  hozzáférhetősége (magas díjak, csökkenő 
nyitvatartási idő),

-  közvetlen elérhetősége (a minden ellátandó 
területet lefedő hálózat megbomlása),

-  állománykínálata (csökkenő választék a cí
mekben és az igényeknek megfelelő médiafaj
tákban),

-  hatékony működése.
Szakmai választ kell találni a kérdésre: ho

gyan lehet a növekvő információs igényeket a 
csökkenő költségvetések mellett is kielégíteni, 
hogyan lehet a bűvös kört (szorongatott helyzet
ben levő települések -  veszélyeztetett könyvtári 
szolgáltatások -  romló polgári tájékoztatás) vala
mi módon megtörni.

Alapelvek
A könyvtárak a művelődés, az oktatás, a tájé

koztatás, a tudomány és a kutatás nélkülözhetet
len intézményei. Ebből az következik, hogy csak 
különleges szolgáltatásokért és a könyvtárhasz
nálati szabályok megsértése esetén szabad díjat 
szedniük. Az általános használati díjak (évi tag
sági díj vagy dokumentumonként szedett köl
csönzési díj) bevezetése akadályozza a könyvtá
rat kulturális feladatának teljesítésében, és tudo
mánypolitikai szempontból sem megengedhető.

Művelődés- és társadalompolitikai szempontok
A könyvtár integráns alkotóelemét képezi an

nak az önképzési-, továbbképzési-, kutatási és 
oktatási rendszernek, melynek meghatározó 
részét díjmentesen kell a polgárok rendelkezé
sére bocsátani. Csak az ingyenesség tudja ga
rantálni ugyanis az esélyegyenlőséget.

A használati díj hatása gazdasági szempontból
-  A díj bevezetése a könyvtárhasználat 

visszaesését eredményezi. Csekélyebb haszná
lat mellett magasabb lesz az egyes kölcsönzé
sekre fordítandó összeg, tehát a könyvtár hasz
nálata többe fog kerülni.

-  A díj beszedése adminisztrációs többlettel, 
tehát többletkiadással jár, különösen az egyes
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médiumok után szedett kölcsönzési díj beveze
tésének esetében.

-  A szociális szempontokból kedvezménye
zettek (alacsony jövedelműek, tanulók, főiskolai 
hallgatók, munkanélküliek stb.) kiválasztása 
többletmunkát igényel.

-  Családok vagy csoportok takarékossági 
szempontból egyetlen könyvtárhasználati jegyet 
fognak váltani, ez zavarja a gyakorlati munkát és 
a statisztikát is.

A könyvtárhasználati díj mint ideiglenes szük
ségmegoldás

Mivel sok könyvtárnak a fenntartói határozat 
után nincs más választási lehetősége, mint a 
használati díj bevezetése, az Egyesület állásfog
lalása erre az esetre is kiterjed, fenntartva a díjjal 
kapcsolatos, alapjaiban helytelenítő véleményét.

-  A díj bevezetése előtt még egyszer meg 
kell vizsgálni, hogy nincs-e más lehetőség a be
vételek növelésére. A használati díjak helyett a 
következő tarifák emelése célszerűbb: késedel
mi- és könyvrongálási díjak, speciális szolgálta
tások (képzőművészeti alkotások kölcsönzése, 
másolatkészítés, számítógépes adatkeresés, 
előjegyzés, könyvtárközi kölcsönzés, olvasójegy 
elveszítése) díjtételei.

-  Ha a használati díj bevezetése elkerülhe
tetlen, a díj módozatának megválasztásakor te
kintettel kell lenni a művelődéspolitikai, a szociá
lis és a gazdaságossági szempontokra.

-  Az egyes dokumentumok kölcsönzésekor 
szedett díj gazdaságtalan, ezért egyértelműen 
az évi könyvtárhasználati díj bevezetését keli 
választani.

-  Az éves használati díj bevezetése mellett 
alternatív lehetőséget kell nyújtani az egyszeri 
kölcsönzésre is, speciális díjtétellel.

-  Alapelv, hogy a kölcsönzési díj befizetése 
alól mentesíteni kell a gyerekeket és fiatalokat 
18 éves korig, a tanulókat és a felsőoktatási in
tézmények hallgatóit, a fegyveres testületekben 
szolgálatot teljesítőket, a munkanélkülieket.

-  A díj bevezetését ideiglenesnek kell tekinte
ni, még akkor is, ha a díjak szedésével a könyv
tár közönsége egyetért.

-  A díjakból származó bevételt csak a könyv
tár működésére szabad fordítani.

(Katsányi Sándor)

Lásd még 1, 24, 31-32

Gépesítési kérdések

95/070
NIGGEMEYER, Elisabeth -  HORSTMANN, 
Karl-Wilhelm: From HELL to HEAVEN oder Der 
Himmel ist nicht lokal = Bibliotheksdienst. 28.vol. 
1994. 10.no. 1672-1678.p.

A hohenheimi egyetemi könyvtár gépesítési 
terve

Egyetemi könyvtár; Fejlesztési terv; Gépesítési 
terv

A hohenheimi egyetemi könyvtár (amely 
Baden-Württemberg tartományban található) 
„Bibliothek 2000" címmel fejlesztési koncepciót 
dolgozott ki, melynek célja a hosszútávú terve
zés segítése, a pénzügyi és emberi erőforrások 
hatékonyabb felhasználása.

Baden-Württembergben működik egy regio
nális gépi központi katalógus (SWB), a folyóira
tok állományát a ZDB tárja fel, 1995-96-ban vár
ható egy közös OPAC-program beindítása 
(StOPAC), rendelkezésre áll egy közösen kifej
lesztett kölcsönzési szoftver (OLAF), készülnek 
a gyarapítás közös számítógépesítésére.

A hohenheimi egyetemi könyvtár integrált 
könyvtári rendszerét (HELL, Hohenheim Electro
nic Library) a fenti adottságok figyelembevételé
vel fejleszti ki. Középtávú céljait „From HELL to 
HEAVEN (Have Electronic And Virtual Experi
ence Now” mottóval adta közre.

A koncepció szerint a könyvtár alapfunkcióit 
három szinten valósítja meg. Az első szint a 
dokumentumok visszakeresése. Azt a célt tűzték 
ki, hogy a használók munkahelyükről, otthonról 
és könyvtárukból el tudják a szükséges keresést 
végezni. Ideális esetben a dokumentumok teljes 
szövegéhez, de legalább a ielőhely-adatokhoz 
hozzájussanak, és ha szükséges, más gépi köz
ponti katalógusokat is használhassanak. Stutt
gart három nagykönyvtára (Württembergische 
Landesbibliothek, Universitätsbibliothek Stuttgart, 
Universitätsbibliothek Hohenheim) ún. nagyváro
si regionális OPAC kialakítására törekszik 
(StOPAC néven). Egy „helyi szűrő” révén a kere
sést először ebben az OPAC-ban lehet majd
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elvégezni. Várható a tartomány más nagy könyv
tárainak csatlakozása is.

A második szint a dokumentumszolgáltatás. 
A monográfiák esetében a szolgáltatást úgy 
kívánják gyorsabbá tenni, hogy a tartomány egé
szének könyvtárait egy helyi rendszernek tekin
tik, és a használók számára kérésük szerint 
munkahelyükre vagy lakásukra szállítják a doku
mentumokat. A folyóiratcikkek esetében a hasz
nálók eldönthetik, hogy maguk intézik megren
deléseiket vagy a könyvtárat bízzák meg vele. 
Egyre gyakoribbá válik az elektronikus úton való 
megrendelés és szolgáltatás. A könyvtárközi 
kölcsönzés egyre inkább elektronikus postán 
történik majd.

A harmadik szint az elszámolás. Mivel a szol
gáltatások felülmúlják a korábbiakat, jogosnak 
tartják térítés felszámítását.

A hohenheimi egyetemi könyvtár a fenti 
modell megvalósítása felé tart. Kapcsolódott az 
egyetem gerinchálózatához. Ezzel lehetővé vált 
a használók számára a CD-ROM-okhoz való 
hozzáférés, a tartományi központi folyóirat
katalógus és monográfia-katalógus használata, 
távoli szerverek igénybevétele. A kínálat még 
korántsem nevezhető integrált könyvtári rend
szernek, de nagyon kedvező, hogy egy felületen 
vált megtalálhatóvá a teljes kínálat, és a külön
böző alkalmazások párhuzamosan használ
hatók.

(Hegyközi Ilona)

Lásd még 5

Személyzet

Lásd 16, 18, 24

Marketing, közönségkapcsolatok

95/071
FONOTOV, G.: Marketing: obretenia i poteri = 
Bibliotéka. 1994. 4.no. 26-29.p.

Marketing: lelemények és veszteségek

Marketing

A könyvtárakban, ahol korábban divatban volt 
KKR (központosított könyvtári rendszer) osztá
lyokat működtetni, most sorra-rendre marketing- 
osztályok alakulnak. A képzés és a továbbkép
zés keretében ugyancsak sok a marketing-kur
zus. Az embernek az a benyomása, hogy a 
könyvtáros szakmában új hitvallás alakult ki, s 
az oroszok a marketing tekintetében jócskán 
túltettek a Nyugaton.

Az a belső és külső erők által kikényszerített 
folyamat, amelyen a volt szovjet könyvtárügy át
ment, mindenképpen magyarázza a marketing
ben való eltúlzott hitet. S valóban: egy sor he
lyen a marketing-módszerek alkalmazása szép 
bevételekhez juttatta az egyébként nehéz anyagi 
helyzetbe került intézményeket. Ha azonban job
ban utánanézünk ezeknek az intenzíven propa
gált eredményeknek, megállapíthatjuk: meglehe
tősen „fehér hollók” a könyvtárak mezőnyében; 
az itt alkalmazott módszerek valójában könyvke
reskedelmiek és nem könyvtáriak; egyes tájé
koztatási válfajokat, holott ezek még alapszolgál
tatások, díjkötelessé tesznek; a „jó” példák olyan 
területeken fordulnak elő, ahol tehetősebb a la
kosság.

A marketing túlhajszolása egy sor veszélyt 
hordoz magában. így: az intenzív piaci tevékeny
ség folytán a könyvtár lassan-lassan elveszti sa
játosságát és társadalmi rendeltetése ellenében 
kezd működni; a könyvtárak működésében túl
súlyra jutnak a konjunkturális (eseti és szórakoz
tató) formák a művelődési formák helyett; a 
könyvtárak egyre inkább magukra hagyják ingye
nes szolgáltatásaikat, úgyhogy ezek használata 
is „leépül”; a könyvtári rendszer is áldozatává 
válik a marketingtevékenységnek; végső soron a 
könyvtárak önmagukat számolják fel „marke
tinges” buzgalmukban.

(Futala Tibor)
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