
Társadalomtudományi tájékoztatás

95/163
BABYNIN, i.V. - KRETOV, V.S.: Osnovnye 

•napravleniá avtom atizacii informacionno- 
analiticeskoj deátel’nosti MID RF. = Naucn.Teh. 
Inf. 1 .ser. 1994. 6.no. 12-17.p.

Az Oroszországi Föderáció Külügyminisztéri
umában folyó információelemző munka auto
matizálásának alapvető irányai

Számítógépesítés; Tájékoztatás -közigazgatási; 
Tájékoztatás -politikai

Az Oroszországi Föderáció Külügyminisztéri
uma rendkívül bonyolult feladatrendszerrel (dip
lomáciai, konzuli, személyzeti, irányítási-koordi
nációs és gazdasági feladatokkal) jellemezhető, 
és bonyolult szervezetet (központi apparátust, 
külföldi képviseleteket és háttérszervezeteket) 
működtető intézmény. Ennek megfelelően infor
mációs központjára is számos, korántsem egy
szerű feladat hárul. E feladatoknak azonban 
csak akkor tud -  a kor diktálta és a legfejlettebb 
nyugati államokban elért színvonalnak megfele
lően -  eleget tenni, ha számítógépesítettsége és 
telekommunikációs ellátottsága semmiben sem 
marad el a kor és a legfejlettebb nyugati államok 
színvonalától.

Az informatizálási rendszerterv a célok meg
határozásából indul ki (külpolitikai, szociális
gazdasági, szervezési-technikai célok), és a 
következő elvek érvényesítését teszi kötelezővé: 
rendszerszerű megközelítés, a feladatok és az 
eszközök összhangja, igazodás a nemzetközi 
szabványokhoz, a költségvetési és egyéb forrá
sok vegyes igénybevétele a megvalósítás köz
ben, a továbbfejlesztés lehetőségeinek biztosítá
sa. Az ekként kialakított tervből adódnak a külön
féle jellegű megvalósítási, informatikai, szervezé
si és irányítási, költségvetési és elemzési, 
funkcionális feladatok.

A rendszer funkcionális struktúrája a követke
ző: a központi apparátus és a külföldi képvisele
tek alrendszerei, az adatátvitel minisztériumon 
belüli rendszere, a részben nyilvános adatbázi
sok, információkommutációs központ, rendszer- 
irányító központ.

A megvalósítás közben számos elvi követel
ménynek kell eleget tenni. Ezek betartása teszi 
lehetővé, hogy már a megvalósított részletek 
működése is pozitív eredményekre vezessen.

A rendszerből 1993 és 1994 között a diplo
maták automatizált munkahelyei, valamint a köz
ponti apparátus és néhány külföldi intézmény 
főosztályainak, szolgálatainak és igazgatóságai
nak lokális hálózatai valósultak meg.

Az eddig megtervezett rendszer egészének 
megvalósítása 1995 és 1996 között megy majd 
végbe. Ezt követően a szakértő rendszerek rea
lizálása kerül napirendre.

(Futala Tibor)

Könyvtártudományi, informatikai tájékoztatás

Lásd 158

VEZETÉS, IRÁNYÍTÁS

Általános kérdések

95/164
KARTASOV, N.: Magiá zapadnyh terminov i 
rossijskie realii = B ib lio téka. 1994. 11.no.
16-20.p.

A nyugati terminológia mágiája és az orosz 
realitások

Állami irányítás; Terminológia; Vezetés

A cikknek mindössze annyi köze van a nyu
gati szakkifejezésekhez, hogy elítéli azok túlzó,
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gyakorta inadekvát használatát. Ehelyett az 
Oroszországi Föderáció könyvtári rendszerének 
irányítási problémáival foglalkozik (miközben 
hangsúlyozza, hogy az irányítás átfogóbb foga
lom, mint a menedzsment, mivel keretében ko
rántsem csak gazdasági vonatkozású folyama
tokról van szó, hanem az emberi tevékenység 
másféle vonatkozásairól is).

A szerző a következőkből indul ki: “Ahhoz, 
hogy a könyvtárak a bennük rejlő lehetőségeket 
valóra tudják váltani, alapvetően meg kell változ
tatnunk az irányító munkáról alkotott nézetein
ket. Ui. az irányító munka az, amelyben a könyv
tárügy hatalmas, sok tekintetben kellően nem 
becsült tartalékai rejlenek. Az irányítás nem más, 
mint a különféle szintű objektumokra és típusok
ra (a könyvtárügyre, a hálózatra, az egyes 
könyvtárakra, a könyvtárközi kapcsolatokra) 
gyakorolt megszakítatlan, célirányos, objektiven 
megalapozott ráhatás a végeredmény, azaz az 
információs szükségletek kielégítése érdeké
ben.”

Ezt követően a szerző a három (központi, 
ágazati és területi) szintű irányítás elvi és gya
korlati jellegű “miheztartásait” veszi sorra. így 
esik discussió alá a könyvtárak összességének 
egymástól és a bennük bekövetkezett változá
soktól való függése, másként szólva dinamikus 
rendszer volta, amit az irányításnak igencsak 
figyelembe kell vennie, és oda hatnia, hogy a 
könyvtárak körében növekedjék a könyvtárügy
ből való “kiugrási szándékokkal” szembeni el
lenállás képessége. Nem kevésbé fontos, hogy 
az irányítás valamennyi szintje tisztában legyen 
a könyvtárakra gyakorolt környezeti hatások, il
letve a belső tehetetlenségi erők mibenlétével és 
erejével is.

A problémák megoldásához ki kell munkálni a 
könyvtárpolitika tudományosan megalapozott és 
reális változatát, illetve annak mind stratégiai 
(távlati), mind “napirendi” (gyakorlatias) össze
tevőjét. E részletesen tagolt dokumentumban az 
irányítás mindhárom szintjének elvszerűen kell a 
feladatokon osztoznia. Különösen az ágazati és 
a területi irányítás munkamegosztásának elvsze
rűségére kell ügyelni, minthogy e két irányítási 
szinten könnyen felüti a fejét az elzárkózás, az 
egymásról tudomást sem vevés vagy éppen az 
elvtelen versengés ördöge.

(Futala Tibor)

Munka- és rendszerszervezés, értékelés

95/165
LAPELERIE, Francois: L’évaluation d ’une 
bibliothéque par la méthode de Kantor = Bull. 
Bibl.Fr. 39.tom. 1994. 4.no. 55-66.p. Bibliogr. 45 tétel.

Rés. angol és német nyelven

Könyvtárak teljesítményének értékelése Kan
ton módszerével

Állományelemzés; Hatékonyság; Hozzáférhetőség

1976-ban Paul B. Kantor egy egyszerű és ol
csó módszert talált ki a könyvtárak értékelésére. 
Ez a könyvtárhasználók véleményének megkér
dezésén alapul és célja annak kiderítése, hogy a 
keresett könyvek miért nem állnak rendelkezés
re. A módszert később folyóiratok vizsgálatánál 
is alkalmazták. Kantor négy fő okot talált, ami 
miatt az olvasók nem juthatnak hozzá a kért iro
dalomhoz, s ezeket diagramban ábrázolta. A 
négy ok tanulmányozása során értékelhetővé 
válik a könyvtár megfelelő osztályainak a teljesít
ménye. A szerző végül a könyvtári munkafolya
matok és munkamódszerek javításának lehető
ségeivel foglalkozik.

(Autoref.)

95/166
WOJCIECHOWSKI, Jacek: Strukturalne modyfi- 
kacje = Bibliotekarz. 1994. 10.no. 8-11.p.

Strukturális módosítások

Munkaszervezet

A legtöbb könyvtár funkcionális struktúrában 
működik, azaz a munka a fő folyamatok szerint 
tagolt szervezetben megy végbe. Tehát más és 
más szervezeti egységben folyik a gyarapítás, a 
feldolgozás, az olvasószolgálat stb. Esetenként 
az alapvető szervezeti egységek tovább differen
ciálódnak (olvasótermi és kölcsönző szolgálatra 
például). Ez a szervezet legfeljebb másféle -  
kiegészítésként alkalmazott -  strukturális meg
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oldásokkal életképes, bár e másféle megoldások 
egyikét-másikát pusztán a kényszer szüli. Ilyen 
-  többek között -  a területi szegmentáció, ami
kor a könyvtár “nem fér be” egyetlen épületbe, a 
hordozó szerinti feldolgozási, illetve olvasószol
gálati differenciálás, amely a technológiai diffe
renciálással mutat rokonságot. Bizonyos határok 
között célszerű a használók szerinti szolgálat
megosztás (gyerekek számára: igen, az ifjúság 
számára: nem). Az ügyesen alkalmazott (túlzá
sokba és elhatárolásokba nem vitt) tartalmi tago
lás látszik a legkívánatosabbnak.

Nyugaton manapság az általános és tartalmi
lag tagolt struktúra olyan elegyére törekszenek, 
amelyben nincs hordozók szerinti, sem haszná
lat szerinti tagolódás. A területi szegmentációt 
közművelődési könyvtárak esetén bibliobuszos 
szolgáltatással, felsőoktatási könyvtárak esetén 
pedig nagy központi tanulmányi könyvtárakkal 
küszöbölik ki. És persze: a legkorszerűbb tech
nika alkalmazásával.

A tartalmilag szegmentált és mégis egységet 
alkotó könyvtárak személyzetében egyaránt 
szükség van “könyvtáros könyvtárosokra” és 
“szakember könyvtárosokra”, továbbá arra, hogy 
a “szakember könyvtárosok” többféle beosztás
ban (gyarapításban, osztályozásban és főként 
olvasószolgálatban) dolgozzanak.

(Futala Tibor)

Lásd még 136

Pénzügyi és gazdasági kérdések

95/167
NAYLER, Georgina: Chance will be a fine thing 
= Libr.Assoc.Rec. 96.vol. 1994.10.no. 550-551 .p.

Nagy-Britannia: hogyan lehetne a szerencse- 
játékok bevételéből támogatni a könyvtárakat?

Alapítvány; Támogatás -pénzügyi -állami, hatósági

Nagy-Britanniában az országos lottó szeren
csejáték bevételének 25 százalékát fordítják ún. 
“jó ügyek” finanszírozására, pl. a nemzeti örök
ség, a kultúra, a művészetek stb. támogatására. 
Ezt az összeget eleinte évi 70 millió fontra be

csülték, de a legújabb becslések szerint ennek 
tízszerese is lehet, ami azt jelenti, hogy a szét
osztással foglalkozó öt szervezet mindegyikének 
minimum 150 millió font áll majd rendelkezésre. 
A szerző az öt szervezet egyikének, a National 
Heritage Memorial Fund-nak (NHMF) a képvise
letében ismerteti a hozzájuk benyújtandó pályá
zatok tárgyköreit és feltételeit.

A szervezet a nemzeti örökség minden terü
letét támogatni kívánja, hozzá tartoznak pl. a 
nagymúltú, történelmi jelentőségű épületek és 
berendezéseik, a műemlékek, a közlekedéstör
ténet, a levéltárak, a képtárak és a könyvtárak. 
Az 1993-as országos szerencsejáték törvény a 
korábbinál nagyobb jogkörrel ruházta fel az 
NHMF-t: támogathatja jelentős gyűjteményeket 
befogadó épületek építését, karbantartását, áté
pítését, a fontos épületekhez, gyűjteményekhez 
való hozzáférhetőség javítását, s olyan tárgyak 
beszerzését, amelyek emelik az illető gyűjte
mény értékét.

Az új épületek és átalakítások kategóriájában 
a befogadott gyűjtemény országos vagy regioná
lis jelentőségén kívül fontos feltétel a nyilvános 
hozzáférhetőség.

A beszerzések alatt szerepelnek a restaurá
lás, a konzerválás, a katalogizálás, a környezet- 
védelem és a biztonság tárgykörei is. Alapvető 
feltétel, hogy csak olyan projektekkel pályázza
nak, amelyeket más, már “bejáratott” állami for
rások nem támogatnak. Az épületek, gyűjtemé
nyek mindennapi üzemeltetésének biztosítása 
sem lehet tárgya a-pályázatnak, csak egyedi, 
nagyszabású programok jöhetnek szóba.

Az NHMF a pályázatok elbírálásához külső 
szakértőket alkalmaz.

(Novák István)

95/168
WIEGAND, Günther: Müssen Bibliotheken Geld 
verdienen? = Bibliotheksdienst. 28.vol. 1994. 
12.no. 1931-1934.p.

Kötelesek a könyvtárak pénzt “termelni”?

Feladatkör; Tájékoztatási vállalkozás; Térítéses 
szolgáltatás

A szerző elismeri, hogy az információ egy ré
sze valóban eladható és vásárolható, tehát hoz
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zátartozik a piaci feltételekhez. Vannak azonban 
olyan területek, ahol az információ nem tekinthe
tő árunak, hanem olyan értéknek, melyet a tár
sadalom térítés nélkül köteles tagjai számára 
biztosítani (főként az oktatásügyben, a felsőfokú 
és szakképzésben).

Az elektronikus információ megjelenésével 
feltűntek a piacon az adatbázis-szolgáltató vál
lalatok, információs ügynökök, melyek szolgálta
tásaikat magas áron kínálják. A könyvtárak nem 
versenyezhetnek velük. A könyvtárosok mint hi
vatalnokok és állami alkalmazottak nem azért 
vannak, hogy intézményeik fennmaradását és 
állásaikat biztosítsák. Sokkal inkább az a felada
tuk, hogy az információellátás legmegfelelőbb 
formáját megvalósítsák. Ha eközben a magán- 
gazdaság útjukba áll, nem szabad ellene működ
niük. A könyvtáraknak ott, ahol szolgáltatásaikat 
igénylik, használóra (és költségekre) orientáltan 
kel tevékenykedniük. Ez azt is jelenti, hogy bizo
nyos szolgáltatásokért térítést kérhetnek. Akkor 
azonban vissza kell vonulniuk, ha magánvállal
kozások korábban könyvtári szolgáltatásokkal 
“pénzt keresnek”.

(Autoref.)

95/169
HUBBARD, William J. - O ’BRIEN, J. Patrick: 
Price e lastic ity o f library photocopies: an 
empirical demonstration of the law of demand = 
Collect.Manage. 19.vol. 1994. 1-2.no. 101-109.p. 
Bibliogr.

A könyvtári fénymásolatok árának rugalmas
sága mint a kereslet törvényének konkrét bi
zonyítéka

Gazdaságosság -könyvtárban; Másolatszolgál
tatás; Térítéses szolgáltatás

A kereslet törvénye a közgazdaságtan alap
vető tétele, amely szerint egyenlő egyéb felté
telek esetén egy terméket annál inkább vesznek, 
minél alacsonyabb az ára, és annál kevésbé, 
minél drágább. Ezt a cikk a Jacksonville-i Állami 
Egyetem példáján igazolja, ahol a könyvtár fény- 
másolási szolgáltatásának árát az oldalankénti 
10 centről 5 centre csökkentették. Két év alatt az 
igényelt másolatok száma megkétszereződött az 
árcsökkentés után. Más változó tényezőkre al

kalmazva, mint például a beiratkozások számá
val vagy még egy másológép beállításával kap
csolatban, az árrugalmasság vagy az ár és 
mennyiség fordított aránya teljesen nyilvánvaló 
volt. A használóknak egyértelműen hasznuk 
származik az árcsökkentésből, és az a tény, 
hogy a könyvtárban a másolatszolgáltatással 
foglakozó cég a csökkentett árral is hajandó a 
szerződést megújítani, azt bizonyítja, hogy a 
szolgáltatás továbbra is nyereséges.

(Autoref.)

Lásd még 113, 114, 118, 123, 129, 131, 184

Gépesítési kérdések

95/170
BOYD, John: D isaster recovery plans: the 
Nottinghamshire experience = Man.Inf. I.vo l. 
1994. 7/8.no. 33-35.p.

Elemi kár utáni helyreállítási te n /  N o t t in g 
hamshire megye könyvtáraiban

Elemi károk; Gépi könyvtári hálózat; Közművelő
dési könyvtár

Nottinghamshire Nagy-Britannia egyik legna
gyobb, nem nagyvárosi jellegű közigazgatási 
egysége. A 836 négyzetmérföldön elterülő me
gyének, ahol falusi farmterületek, ipari és bányá
szati övezetek egyaránt megtalálhatók, mind
össze egym illió lakosa van. A könyvtári 
szolgáltatásokról a Szabadidős Szolgáltatások 
Osztálya 80 különböző nagyságú helyi könyvtár 
és 8 mozgókönyvtár útján gondoskodik. Évente 
mintegy egymillió könyvet kölcsönöznek, mely
nek lebonyolítására a korábbi offline rendszer 
helyett ma már online rendszert alkalmaznak. A 
BOOK Plus nevű rendszert felhasználva épül a 
megye gépi könyvtári hálózata, amelybe 1997 
végére a megye összes könyvtára (a 8 
m ozgókönyvtár is) be fog kapcsolódni. Bár
milyen elemi kár esetén már nem tudnának 
manuális rendszerre áttérni, mert ilyen már nem 
létezik. A számítógépes rendszer védelmére 
ezért katasztrófa-elhárítási tervet dolgoztak ki, 
melyhez az IBM Mobil Helyreállítási Szolgálatát
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vették igénybe. A terv első tesztelése 1992-ben, 
a második 1994 augusztusában zajlott. Az ered
mény: a nottinghamshire-i könyvtárak és az IBM 
meggyőződtek arról, hogy a BOOK Plus rend
szer összeomlása esetén három napon belül 
képesek az összes funkciót helyreállítani.

(Autoref. alapján)

Módszertani irányítás

Lásd 126

Marketing, közönségkapcsolatok

95/171
ASHCROFT, Linda S.: Effective press releases 
= Libr.Manage. 15.vol. 1994. 8.no. 24-27.p.

Hogyan tehetik hatékonyabbá propagandáju
kat a sajtóban a könyvtárak?

Könyvtárkép; Könyvtárpropaganda; Sajtó

A public relations (PR) tevékenység csak ak
kor hatékony, ha előre tervezett, s az intézmény 
stratégiai tervező munkájának része. Mivel a leg
több könytár gazdasági okok miatt nem tud PR 
szakembereket alkalmazni, a könyvtárosoknak 
maguknak kell PR feladatokat is ellátniuk.

Nagy-Britanniában a könyvtári és tájékoztatá
si szolgáltatások gyakran rossz sajtóvisszhangot 
kapnak az országos és helyi lapokban, elég ha 
csak a British Library új épületére gondolunk. A 
lapok sokszor a rossz híreket tartják leginkább 
közlésre alkalmasnak, ezért a jó híreket nagyon 
vonzóan kell “tálalni” a média számára.

A sajtóközlemények manapság leggyorsab
ban és legkönnyebben az asztali kiadványszer
kesztő programok segítségével készíthetők el. A 
közlemény külső követelményei: A/4-es formátu
mú legyen, egy oldalnál ne legyen hosszabb, 
kettes sortávolsággal készüljön jól olvasható be
tűtípussal. Tartalmi követelmények: először is 
tüntessük fel (vastag, nagybetűkkel szedve), 
hogy “Sajtóközlemény”. Közöljük a beküldő in
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tézmény nevét, címét, telefon- és fax számát. A 
közleménynek mindig tömörnek és tárgyszerű
nek kell lennie, dátumnak is kell szerepelnie raj
ta. Ha előzetes információt küldünk, fel kell tün
tetni, hogy meddig nem hozható nyilvánosságra. 
Olyan címet kell választanunk, ami a szerkesztő 
érdeklődését rögtön felkelti. Fontos, hogy ez ne 
legyen több három sornál, de a legjobb, ha a cím 
csak egysoros, vastagbetűs. A hír jellegére kell a 
lehető legérdekesebb módon utalnia.

A közlemény szerkezetében az első bekez
dés kiemelkedő jelentőségű: itt kell közölni, mi 
történik, ki a cselekvő, hol és mikor történik az 
esemény. Ezután kell csak elmondani, miért tör
ténik. Itt lehet elmesélni az egész történetet a té
nyek fontossági sorrendjében. A jó sajtóközle
mény titka, hogy az első bekezdés az egész 
“sztorit” összefoglalja. Sokan ezt félreértve való
ságos tartalmi kivonatot közölnek először, amit 
nem igazán szeretnek a szerkesztők.

A háttér-információknak az utolsó bekezdés
be kell kerülniük, hogy szükség esetén az újság
író kihúzhassa őket. Idézet is szerepelhet a köz
leményben, de kettőnél több ne legyen benne. A 
hivatalos nyelvet, a szenvedő szerkezeteket 
mellőzzük, a beszélt nyelven írjunk, igyekezzünk 
kifejező, vitalitást sugárzó szavakat használni. 
Ha befejeztük mondandónkat, írjuk a következő 
sorba nagybetűkkel, hogy “Vége” . Ezután tün
tessük fel a kapcsolatfelvételre kijelölt személy 
nevét, beosztását és telefonszámát.

Ha van olyan kiegészítő információnk, amit a 
közleményben nem tudunk elmondani, külön pa
píron küldjük el a sajtóközleménnyel egyidejűleg. 
Ha jó minőségű, másutt még nem használt fény
képpel rendelkezünk, szintén csatoljuk, termé
szetesen közölve, mit ábrázol a kép. A fénykép
nek fekete-fehérnek és professzionális minősé
gűnek kell lennie.

A média nem egyforma: más-más jellegűnek 
kell lennie a sajtónak, a televíziónak illetve rádió
nak szánt közleménynek. Jó kapcsolatokat kell 
kiépítenünk a szerkesztőkkel, akiktől közlemé
nyünk nyilvánosságra hozatalát várjuk.

Fontos a jó időzítés: ha túl korán küldjük el 
hírünket, esetleg félreteszik, elfelejtik, ha túl ké
sőn, kevés az esély a publikálásra. Meg kell tud
nunk melyek azok az időszakok, napok, amikor 
kevés a hír (általában a július, augusztus, illetve 
a vasárnap).

A sajtóközlemények írásánál soha nem sza
bad elfelejtenünk, hogy a médiával való kapcso
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latunknak becsületességre és bizalomra kell 
épülnie. Ne akarjunk “gyenge sztorit” eladni, 
mert ez rossz sajtóvisszhangot eredményezhet.

(Feimer Ágnes)

95/172
KALTENBACH, Anita: Besser Profil als 
Leisetreterei. Benutzerorientierte Bibliothek und 
Marketing. Erfahrungen und Gedanken aus der 
Praxis = Bibi.Info. 4.vol. 1994. 11.no. 637-654.p.

Használóra orientált és marketing-szemléletű 
könyvtári munka a gyakorlatban

Igény; Marketing; Public relations; Városi könyvtár

Egy német városi könyvtár (Einbeck, Alsó- 
szászország, 30 ezer lakos) -  mint arról vezetője 
beszámol -  következetesen megvalósította tevé
kenységében a marketing-szemléletet.

A könyvtári munka megszervezését a poten
ciális konkurensek (hasonló igények kielégítői, 
hasonló szolgáltatások nyújtói) elemzése és 
piackutatás vezette be. Az utóbbi kiterjedt a part
nerintézményekre, a “pénzt adókra” (hivatali elöl
járók, pártpolitikusok, hatóságok, szponzorok), a 
konkurens intézményekre, az érdeklődők külön
féle csoportjaira (pl. tanulók, videónézők, mun
kanélküliek), és a tágabb társadalmi környezetre 
(gazdasági trendek, technológia, jogi szabályo
zások, a társadalmi értékrend változásai).

A következő lépés a könyvtár médiaajánlatá
nak, szolgáltatásainak és külső megjelenésének 
elemzése volt, majd az elemzés nyomán optima
lizálási terv készítése.

A média-ajánlat elemzése során megállapí
tották, hogy a könyvállományban az elfogadott 
könyvtári ajánlásokhoz képest nagyobb arány
ban szerepelnek az ismeretközlő művek (50% az 
ajánlott 40% helyett), s ugyancsak túlreprezen
táltak az irodalom klasszikusai, viszont alulrep
rezentált a szórakoztató irodalom, a bestseller 
irodalom. A könyvtár nem rendelkezett AV médi
umokkal, és a tájékoztatás eszköze is túlnyomó- 
részt a könyv volt, ami szintén nem felel meg a 
korszerű polgári tájékozódási igényeknek.

A szolgáltatások terén a helyzetelemzés azt 
mutatta, hogy nagyobb igény lenne a helyi tájé
kozódási igények korszerű eszközökkel, számí
tógépes adatbázissal való kielégítésére. Erre a

könyvtárnak a korábbinál nagyobb kapacitást 
kell fordítania. Igénybe kell venni és közvetíteni 
a központi szolgáltatásokat is.

A könyvtárhasználat “árát”, vagyis az igény- 
bevételt gátló tényezőket vizsgálva megállapítot
ták, hogy elsősorban nem a könyvtárhasználati 
költségek és nem is a szükséges időráfordítás, 
hanem a “pszichikai ráfordítás” (a küszöbfélelem 
leküzdése) csökkentik az igénybevételt. A könyv
tárhasználat árát is minimalizálni akarják, azon 
belül elsősorban a pszichikai ráfordítást, ezért 
bevezették a “hármas tagolású könyvtár” olvasó
barát rendszerét, melyben az “olvasóközeli öve
zet” küszöbfélelem nélkül vehető igénybe.

A célok elérésére szolgáló eszközök közül 
különösen fontosnak tartják a kommunikációt, s 
azon belül a PR tevékenységet. Ennek formái: 
rendezvények, kiállítások, kirakat, jelenlét a mé
diákban (kb. hetente egyszer szerepel a könyv
tár a heiyi sajtóban.)

A marketing-szemléletű könyvtárosi tevé
kenység kibontakozásának egyik legnagyobb 
akadálya -  véli befejezésül beszámolójában a 
könyvtárvezető -  az az tény, hogy a könyvtáro
sok, különösen a könyvtári asszisztensek sem 
anyagilag, sem előmenetelükben nincsenek e te
vékenységben érdekeltté téve.

(Katsányi Sándor)

95/173
MANFRON, Anna: La b ib lio teca si mostra: 
problemi dell’esibire libri = Boll.AIB. 34.vol. 1994. 
3.no. 291-300.p. Bibliogr. a jegyzetekben.

Rés. angol nyelven

A könyvtár megmutatkozik. A könyvkiállítás 
problémái

Könyvkiállítás; Könyvtárpropaganda

Az 1980-as évektől növekszik a társadalom
ban a “kultúrszomj” , kielégítésére pedig növek
szik a kiállítások száma. Kiállításra járni turista-kul
turális kötelesség és társadalmi státusszimbólum.

A könyvtárakat, főként a történeti gyűjtemé
nyeket, akár indirekt módon, mint kiállítási tár
gyak kölcsönzőit, akár saját kiállítások rendező
jeként, érinti ez a növekedés. Ha a könyvtár he
lyesen él a kiállítás nyújtotta lehetőségekkel, ez
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segít elérni alapvető céljait, azaz gyűjteményé
nek megőrzését, a kutatás szolgálatát, s végül 
az egész társadalom által való használatukat 
(akár csak népszerűsítésről, vagy didaktikai sze
repről van szó). A kiállítást mindig jelentős tudo
mányos és technikai (restaurálás, fotó-reproduk
ciók készítése stb) tevékenység előzi meg. Az új 
technika (a-v, számítógépes multimédia) pedig a 
kommunikációs és a didaktikai apparátus gaz
dagságát vonultathatja fel a szélesebb közönség 
tájékoztatására.

Mindezek alapján a kiállítás több, mintsem az 
az alkalom, ahol a könyvtár bemutatja “kincseit” , 
ritkaságait. Sokkal inkább egy lehetőség arra, 
hogy bemutassa, megmagyarázza, hogyan épül, 
formálódik az a gyűjtemény, amelynek megőrzé
sét várják el tőle. A kiállítás, nem utolsósorban, a 
könyvtár marketing munkájának, tevékenysége 
és szolgáltatásai “piacra dobásának” alkalma is.

(Mohor Jenő)

FELHASZNÁLÓK ÉS HASZNÁLAT

Olvasáskutatás

95/174
SZOCKI, Józef: O kulturze czytelniczej uczniów 
szkot podstawowych = Poradnik Bibi. 1994. 9.no. 
3-6.p. Bibliogr.

Általános iskolai tanulók olvasási kultúrájáról

Általános iskolás; Olvasási szokások

A cikk nem valamely kutatás eredményeiről 
számol be, hanem általában foglalkozik az álta
lános iskolai tanulók olvasáskultúrájának jellem
zőivel.

így mindenekelőtt az olvasó és a mű közötti 
viszony bemutatására kerül sor. Ez lehet emoci
onális, információt hajhászó és szelektív. A gye
rekek túlnyomórészt emocionálisan viszonyulnak 
olvasmányaikhoz, azaz kritika nélkül azonosul
nak azok eseményeivel és hőseivel. Az informá- 
cióhajhászás -  akár a szépirodalmi, akár az 
ismeretterjesztő művek vonatkozásában -  a 
különösen élénk érdeklődés jele. A szelektív ol
vasmánykiválasztás immár gyerekkorban is le
hetséges sznobizmusra utal.

Az olvasmányok felé a tanulókat többféle szük
séglet kielégítésére való törekvés irányítja. Van
nak, akiknek (s ők a legnépesebb csoport) emberi 
és magatartási mintákra van szükségük, mások 
szórakozást keresnek az olvasásban, gyakran 
kompenzálnak is az olvasmányok révén. Sokan a 
környező világról szóló információkat keresnek 
olvasmányaikban (körükben a leggyakoribb az is
meretterjesztő irodalom használata). Már fejlett 
szint az esztétikai igény kielégítése. Végül: bárme
lyik szükséglet, intenzív kielégítése a rendszeres 
olvasás igényének kialakításához vezethet el.

Az általános iskolák diákjainak könyv- és fo
lyóiratolvasmányait osztályozhatjuk hagyomá
nyosan és az olvasmányok jellege szerint. A 
hagyományos (elemi) felosztás szerint ezek az 
olvasmányok lehetnek mesék, versek és legen
dák; gyermek- és ifjúsági művek; iskolai célra 
beszerzett klasszikus alkotások. Az olvasmá
nyok jellege szerint az olvasmányok között van 
szenzációs, krimi, kalandos, szentimentális, tör
téneti stb. irodalom.

Noha a gyerekek 83%-a első helyen a televí
zió- és videónézést tartja elsőrendű időtöltésé
nek, ám az olvasás harmadik helye (68%) azt 
mutatja, hogy ezt az ősi tevékenységet továbbra 
sem szabad leírni, s bármennyire modern is mai 
világunk, törődni kell vele. Törődni annak érde
kében, hogy minél több gyerekből felnőttként 
majd “értő olvasó” legyen.

(Futala Tibor)

Használók képzése

95/175
LAPP, Erdmute: Informationsdienstleistungen 
und Benutzerschulungen in der elektronischen 
Bibliothek = ABI-Tech. 14.vol. 1994.4.no. 317-324.p.
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