
VEZETÉS, IRÁNYÍTÁS

Tervezés

Lásd 321, 401

Munka-és rendszerszervezés, értékelés

95/375
GLOWACKA, Ewa: Zarzqdzanie totalne (TQM) v 
bibliotekach = Bibliotékára. 1995. 5.no. 9-14.p. 
Bibliogr.

A minőségre irányuló vezetés (TQM) a könyv
tárakban

Munkaszervezés; Vezetés

Az átfogó minőségelvű vezetés -  angol ne
vén: Total Quality Management (TQM) -  termé
szetesen USA-beli lelemény. Szülőatyja Ed
wards Deming volt, továbbfejlesztésében Joseph 
Jurán és Philip Crosby jeleskedett.

Legáltalánosabb meghatározása: módszer, 
amelynek célja a menedzsment összes szintjén 
előállított javak és szolgáltatások minőségének 
állandó javítása a szervezet valamennyi tevé
kenységének tökéletesítése folytán. Három do
log kell hozzá, úm. a felhasználók ismerete, a 
felhasználók szükségleteinek kielégítésére kon
centráló menedzsment és a munkatársak azon 
meggyőződése, hogy képesek minőségi módon 
kielégíteni a felhasználói szükségleteket.

A TQM a termelő üzemek menedzsmentjét 
volt hivatva javítani, a nem termelő szférában al
kalmazása nehézségekbe ütközik, de nem lehe
tetlen. Könyvtári területen a TQM azon me

nedzsmentek egyike, amely hozzásegít a mun
katársak vezetésben való aktivizálásához és ez
által a könyvtár tényleges szükségletek szerinti 
működéséhez. Ezt azáltal éri el, hogy a me
nedzsmentet kollektivizálja, azaz minél több 
munkatársat tesz érdekeltté benne.

A TQM az USA és Nyugat-Európa könyv
táraiban máris meglehetősen elterjedt. „Alkalma
zásba vételének” immár megvannak a szüksé
ges technikái, amelyek -  mi tagadás -  munka- 
igényesek, hiszen egy sor felmérést, elemzést, 
kollektív megvitatást tesznek szükségessé.

Lengyelországban még nincs példa a TQM 
könyvtári alkalmazására. Ennek valószínű oka a 
terminológiai tisztázatlanság és a döntések so
rán megszokott „nagyvonalúság”. A munkatársak 
azért idegenkednek az efféle módszerek alkal
mazásától, mert azt vallják: „a járt utat a járat
lanért el ne hagyd”. Ahol azért remény van e 
módszer előbb-utóbb való alkalmazására, az a 
nagy egyetemi és szakkönyvtárak mezőnye.

(Futala Tibor)

Pénzügyi és gazdasági kérdések

95/376
BANHOLZER, Iris -  SEEFELDT, Jürgen: Von 
Bibliotheken, Sponsoren und Stiftungen. Neue 
Wege bei der (Mit-)Finanzierung = Buch Bibi. 
47.Jg. 1995. 5.no. 446-454.p.

Könyvtárak, szponzorok és alapítványok. A 
finanszírozás új útjai

Alapítvány; Közművelődési könyvtár; Public rela
tions; Támogatás -pénzügyi -társadalmi

A szponzorálás beépülése az ellátás költsé
gei közé a sportéletben mindennapos gyakorlat, 
a kulturális életben viszont csak kivételes eset, 
általánossá válásához sok akadályt kell még le
küzdeni. A tendencia azonban erős: a művelődé
si intézmények pusztán a fenntartói -  költségve
tési pénzforrásokból már ma sem tudnának 
eredményesen működni.

A könyvtárak szponzori támogatását illetően 
ellentétes szakmai vélemények alakultak ki.
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Külföldi folyóirat-figyelő

Egyesek úgy vélik, hogy a szponzori támogatá
sok csökkentik a fenntartók felelősségérzetét, 
üzleti érdekeknek vetik alá a könyvtárak kulturá
lis értékrendjét, a munkatársak túlterhelésével 
csökkentik a szakmai motivációt. Mások viszont 
úgy látják, hogy éppen a szponzori támogatások 
segítségével lehet fontos könyvtári célokat meg
valósítani, másrészt a szponzori kapcsolatok 
melléktermékeként a könyvtár nagyobb nyilvá
nosságot is kap. Tény, hogy a költségvetés 
egyéb forrásból történő kiegészítése nélkül a 
könyvtárak már a jelenlegi szolgáltatásaikat sem 
tudnák fenntartani.

A gyümölcsöző szponzori kapcsolatok kiala
kításához a könyvtárosok aktív kezdeményező 
készsége szükséges. A megfelelő intézmény il
letve személy kiválasztása után a könyvtár veze
tőjének írásos és személyes kapcsolatfelvétele 
során dől el, hogy sikerül-e a potenciális szpon
zor érdeklődését megnyernie. Ennek érdekében 
be keli mutatni, hogy a támogatásra előterjesz
tett terv milyen aktív és passzív célcsoportokat 
mozgatna meg, hogyan hatna a közvéleményre 
és milyen érdeklődésre számíthat a médiáknál. 
A kulturális szponzorálás ui. a szponzor számára 
marketing-eszköz, mellyel a „semleges” talajon 
álló rétegeket is képes elérni.

A kis könyvtárak számára a közepes nagy
ságrendű vállalkozók helyi szponzori tevékeny
sége rejt hasznos lehetőségeket. Jelenleg ezek 
elsősorban a helybeli sport-, zenei- és helyi ha
gyományőrző egyesületeket támogatják.

Sok vállalkozó egy meghatározott összeget 
különített el jótékonysági, közhasznú vagy kultu
rális célra, vagy propaganda költségei között sze
repel a szponzorálás is. Városi vagy körzeti 
pénzintézetek, pl. a takarékpénztárak gyakran 
fordítják nyereségük meghatározott részét ala
pítványként jótékonysági vagy kulturális célra. 
Gyakran fordítanak nagyobb összeget kvíz-játé
kokra. Mindebben hasznosítható lehetőség rejlik 
a könyvtárak számára is. Járható út, ha a könyv
tárak olyan tematikus állománycsoport fejleszté
séhez kérnek támogatást, amely közei áll a 
szponzor érdekszférájához. (A könyvtári tulaj
donbélyegző mellé ez esetben a szponzort fel
tüntető bejegyzés kerül.) Vagy: egy-egy kereske
delmi vállalat a szponzorált könyv példányában 
elhelyezheti saját röplapját is. A szponzor folyó
iratot is előfizethet a könyvtár számára, ebben 
az esetben a címlap mellé kerülhet a szponzorá
lás tényét feltüntető bejegyzés.

Ma még nincs sok példa alapítványi díjak el
nyerésére a könyvtárak részéről. (Bitburg/Eifel 
városi könyvtára elnyerte a Dr. Hans Simon Ala
pítványt, Ludwigshafen könyvtára több alapít
ványt is). A könyvtárak előtt e téren nagy lehető
ségek állnak, hiszen az alapítványok kulturális 
célkitűzéseinek teljesítése nem okozhat gondot 
számukra.

A költségvetésen kívüli támogatásokat il
letően a könyvtárak olyan út kezdetén állnak, 
melynek távlatai és következményei ma még 
nem látszanak világosan. A „pragmatikusok” a 
külső támogatásoktól a pénzügyi gondok gyors 
megoldódását remélik, a „fundamentalisták” úgy 
vélik, hogy a rövid távú haszon hosszabb távon 
a könyvtár létét is veszélyezteti. Az igazság való
színűleg a két végletes vélemény között van. Le 
kell szögezni, hogy a kulturális szponzorálás 
csak kiegészíti, de nem helyettesítheti a költség- 
vetési fenntartást, mert a kultúra nem szubven
cionálásra váró luxus, hanem elemi érték, mely 
az egyén és a közösség javát szolgálja. A 
szponzorálás hasznos kiegészítő szerepet tölt 
be, előmozdítása része annak a hasznos és köz
véleményformáló munkának, mely minden könyv
tárvezető alapvető kötelessége.

(Katsányi Sándor)

95/377
OBBERG, Heinrich: Freiwillige -  ein Ausweg aus 
der Finanzkrise? Fördervereine in Bonn = Buch 
Bibi. 47.Jg. 1995. 4.no. 339-345.p.

Kiutat jelent-e a pénzügyi válságból, ha tár
sadalmi munkásokat alkalmaznak a könyvtá
rak? Pártoló egyesületek Bonnban

Könyvtárbarátok köre; Könyvtáros -társadalmi 
munkás; Társadalmi kezdeményezés; Városi 
könyvtár

A bonni városi önkormányzat kulturális bi
zottsága elé 1994 januárjában tervezet került a 
kerületi könyvtárak ügyében. A terv -  mely a 
városi tanács felkérésére készült -  többek között 
három külterületi könyvtár bezárást is javasolta. 
(13-22 ezer dokumentummal rendelkező intéz
ményekről volt szó.) A bezárási javaslatot az is
mert költségvetési szempontokon kívül azzal in
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dokolták, hogy a szóban forgó könyvtárak igény- 
bevétele évek óta csökken, nem kielégítő.

A javaslatot „konszolidációs program” néven 
tették közzé, de a nyilvánosságra kerülése után 
kirobbanó vitákban mint „könyvtárbezárási prog
ramot” emlegették. Politikusok, az érintett lako
sok és a helyi sajtóorgánumok hevesen tiltakoz
tak a terv ellen. (Az SPD pl. „Tiltakozás a kultu
rális intézmények letárolása ellen” címszó alatt 
foglalt állást.) A városi önkormányzat többségi 
frakcióját meglepte a tiltakozás hevessége. A 
főpolgármester és a kulturális bizottság sürgő
sen sajtónyilatkozatot adtak ki arról, hogy a ja
vaslat még „nem érett meg a döntésre”, és min
denekelőtt a 62 evangélikus és katolikus köl
csön kö n yvtárraI való együttműködés kimunkálá
sát javasolták, valamint az önkéntes társadalmi 
aktívák munkába állítását a fizetett könyvtárosok 
kiváltására.

A nyilatkozat kiadói úgy vélték, hogy a döntés 
elnapolásával a felzaklatott kedélyek is megnyug
szanak. Nem így történt: még hevesebb mozga
lom támadt a könyvtárak és a könyvtárosok 
megmentése érdekében. A legfőbb mozgatók az 
érintett könyvtárak mellett megszerveződött 
„könyvtárpártoló szövetségek” voltak.

Rheindorf/Auerberg városrészben 1994 janu
árjában 950 lakos tiltakozó jegyzéket írt alá és 
adott át a főpolgármesternek és a kulturális bi
zottságnak a helyi könyvtár megtartása érdeké
ben, márciusban pedig a könyvtár mellett pártoló 
szövetség jött létre, mely az alakuláskor 30 tagot 
számlált, az év végére pedig 150-et. A szövet
ség célja „a rheindorfi városi könyvtár támogatá
sa, rendezvényekkel, propagandamunkával, a 
nyilvánosság felhasználásával, a polgárok moz
gósításával és anyagiakkal is... A szövetség 
feladata kizárólag a könyvtár munkájának előse
gítése, nem kíván egyetértési jogot szerezni az 
állománygyarapítás kérdéseiben.” A szövetség 
leszögezte, hogy nem kíván társadalmi munkás
ként részt venni a könyvtár gyakorlati munkájá
ban, ellenkezőleg: „Elutasítja a főfoglalkozású 
dolgozók társadalmi munkaerőkkel való felváltá
sának tervét.” Mivel a kulturális bizottság tovább
ra is kitartott az ilyen irányú költség-megtakarítá
si tervei mellett, a kétféle elképzelés a nagy nyil
vánosság előtt ütközött meg. A szövetség 1994 
augusztusában kiáltványt tett közzé „A Rhein- 
dorf/auerbergi városrészi könyvtár jelentősége” 
címmel, szeptember 28-ra pedig ennek nyilvá
nos megvitatására hívta egybe a politikusokat és

az önkormányzat képviselőit. Az időpont kivá
lasztása tudatos volt: közvetlenül megelőzte a 
helyhatósági választásokat. A pártok aktív rész
vételével lezajlott vitán a könyvtárpártoló szövet
ség a társadalmi munkások útján történő munka
bér megtakarítást teljesen irreálisnak minősítet
te.

A másik érintett városrész, Endenich polgárai 
januárban ugyancsak aláírásokat gyűjtöttek, és 
1365 aláírással megerősített tiltakozó jegyzéket 
adtak át a kulturális bizottságnak, áprilisban pe
dig itt is megalakult 50 taggal a könyvtárpártoló 
szövetség. Az alakuláskor megfogalmazott célki
tűzések tartalmilag azonosak a rheindorfiakkal. 
Bonn főpolgármestere levélben üdvözölte a szö
vetséget, de ugyanakkor hangsúlyozta, hogy 
szükség van a könyvtárak jobb kihasználtságát 
megalapozó városi könyvtári koncepció kidolgo
zására.

A harmadik könyvtár mellett viszonylag ké
sőn, októberben alakult meg a pártoló szövet
ség, jóllehet ebben az ifjúsági könyvtárban a 
három főfoglalkozású könyvtáros helyett csak 
egy fél státuszt javasoltak a konszolidációs ter
vek. A szövetség a leépítés helyett a rostocki if
júsági könyvtár korszerű modelljének átvételét 
javasolta.

A helyhatósági választások és az új önkor
mányzat hivatalba lépése után ismét felújultak a 
könyvtárbezárások körüli harcok. A megváltozott 
többségű kulturális bizottság 1995 márciusában 
ismét elővette a régi bizottsági javaslatokat, ak
tualizálva és új statisztikai adatokkal kiegészítve. 
A három könyvtárpártoló szövetség szintén újra 
síkra szállt a könyvtárak érdekében. A poli
tikusok, az önkormányzat és az érintett polgárok 
számára készült egy információs csomag, mely 
a pro és kontra érveket tartalmazza. A kérdés a 
cikk megírásának időpontjában még nyitott.

(Katsányi Sándor)

95/378
GROTENHIUS, Albert J. te -  HEIJNEKAMP, 
Selma J.: The user pays: cost billing in a com
pany library = Spec.Libr. 86,vol. 1995. 2.no. 110- 
116.p. Bibliogr.

Res. francia, spanyol nyelven
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Külföldi folyóirat-figyelő

Vállalati könyvtár, amelyben a belső haszná
lóknak is számlázzák a szolgáltatásokat

Gazdálkodás -könyvtárban; Térítéses szolgálta
tás; Üzemi szakkönyvtáár

A KEMA könyvtár belső információs és doku
mentációs szolgáltatásokat nyújt a vállalat szá
mára. Külső piaci elvek szolgálnak tevékenysé
ge alapjául. A költségek megfelelő ellenőrzése 
és a használók magas szintű ellátása érdekében 
költségszámlázási rendszert vezettek be. A cikk 
számos szolgáltatást részletesen ismertet. Kez
detben nagyon sok használó megdöbbent, hogy 
ténylegesen fizetnie kell könyvtári szolgáltatáso
kért, de mostanra bizonyos szolgáltatások igény- 
bevétele kissé alacsonyabb szinten stabilizáló
dott. Más szolgáltatásoké viszont még most is 
emelkedik. A használókkal való kapcsolat sokkal 
áttekinthetőbbé vált. A könyvtári szolgáltatásokat 
jobban értékelik azóta, hogy fizetni kell értük. 
Úgy tűnik, a díjszabás bevezetésével a könyvtár 
a létjogosultságát bizonyítja, tehát fennmaradá
sához nem fér kétség. A használók maguk dön
töttek a könyvtári szolgáltatások szükségességé
ről.

(Auto re f.)

Lásd még 368, 379, 380

Személyzet

95/379
KINGMA, Bruce R. -  McCOMBS, Gillian M.: The 
opportunity costs of faculty status for academic 
librarians = Coll.Res.Libr. 56.vol. 1995. 3.no. 
258-264.p. Bibliogr. 26 tétel.

Egyetemi könyvtárosok oktatói státuszának 
költségei

Besorolás -személyzeté; Egyetemi könyvtár; 
Gazdaságosság -könyvtárban

Az elmúlt negyven évben a szakirodalom már 
sokat foglalkozott az egyetemi könyvtárosok ok
tatói besorolásának kérdésével, de kevés figyel

met fordítottak arra, hogy ez milyen költségterhet 
róna az intézményre. A szerzők megkísérlik 
kimutatni és dokumentálni e modell gazdasági 
vonatkozásait, miközben arra hívják fel az egye
temi vezetők figyelmét, hogy az intézményük 
szervezeti elemzése során feltétlenül alkalmaz
zák a gazdasági aiapelveket.

(Autoref.)

95/380
LECKIE, Gloria J. -  ROGERS, Becky: Reactions 
of academic librarians to job loss through down
sizing: an exploratory study = Coll.Res.Libr. 
56.vol. 1995. 2.no. 144-156.p. Bibliogr. 29 tétel.

Hogyan reagálnak az egyetemi könyvtárosok 
a létszámleépítésre, állásuk elvesztésére: fel
mérés

Egyetemi könyvtár; Felmérés; Gazdaságosság - 
könyvtárban; Személyzet

A költségvetés és a létszám csökkentése 
mindennapos az egyesült államokbeli és kana
dai felsőoktatási könyvtárakban, az irodalom 
mégsem foglalkozik azokkal, akik felmondás 
vagy szerződésük felbontása miatt munkanélkü
livé válnak. E tanulmány egy vizsgálat nyomán 
az ő helyzetüket igyekszik feltárni. Ennek jelen
tőségét támasztja alá az a tény, hogy az állás el
vesztése a halálesetekhez, váláshoz, súlyos be
tegséghez hasonló mén/ű trauma, és mint ilyen 
stresszt okozó esemény. Kimutatható állomásai 
vannak e helyzet feldolgozásának.

A munkanélkülivé válás több okból is stressz
helyzet, vagyis olyan helyzet, amely tartós szo
rongást, feszültséget okoz. Valaminek az elvesz
tése (jelen esetben az állásé) önmagában is 
stresszt keltő. A munkanélküliség a biztos anyagi 
háttér, a megszokott környezet (a családon kívüli 
élménymegosztás, a nagyobb célokhoz való 
kapcsolódás, az időt strukturáló elfoglaltság, a 
rendszeres tevékenység) elvesztésével jár. Az 
értelmes munka által megerősített identitás el
vesztése különösen a diplomásokat terheli meg. 
A veszteségeken túl a munkanélküliséggel fellé
pő bizonytalanság, a jövő beláthatatlansága is 
stressztényező. Ezt enyhítheti a megfelelő szintű 
szociális gondoskodás. E stresszhelyzet ellen
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küzdenek az emberek, és ennek különböző fo
kozatai, lépcsői vannak.

Ezek egyik széles körben elfogadott leírását 
Harold G. Kaufman adja, aki szerint az 1. sza
kaszt a sokk, majd a megkönnyebbülés és az el
lazulás („mintha szabadságon lenne”), majd a 
szorongás, düh jellemzi. Ezt követik a 2. szakasz 
koncentrált erőfeszítései a helyzet megoldására, 
szociális támogatás keresése, amely általában 
-  különösen az anyagi háttér elvesztése miatt -  
újabb stresszhullámba torkollik. A 3. szakaszt 
magas szorongási szint, elbizonytalanodás, az 
önbizalom elvesztése és düh jellemzik, ami ér
zelmi, indulati labilitásban is megnyilvánul. A 4. 
szakaszban kialszik a motiváció, az önbecsülés, 
reménytelenné, visszavonulóvá válik a munka- 
nélküli, társadalmi kapcsolatai leépülnek.

A vizsgálatban Ontario Állam (Kanada) hat 
egyetemi könyvtárának 11 könyvtárosa vett 
részt, akikkel mélyinterjút készítettek arról, ho
gyan vesztették el állásukat, és hogyan birkóztak 
meg ezzel a helyzettel. Négy könyvtáros volt 
negyven év alatti, a többség nő és felsőfokú vég
zettséggel rendelkezik. A csoport fele húsz éve 
könyvtárosként dolgozott. A felmondás előtt átla
gosan 4-5 évet töltöttek az adott munkakörben 
és fizetésük 40-50 ezer kanadai dollár között 
mozgott.

Bár az ontarioi egyetemi könyvtárak nehéz 
helyzete mindenki előtt ismert volt, senki sem 
gondolta, hogy éppen az ő munkaköre válik fe
leslegessé. Az első reakció a pánik, düh, keserű
ség, ugyanakkor megkönnyebülés is, hogy a hó
napok óta tartó bizonytalanság megszűnt. A 
kezdeti sokk feldolgozására többen szabadnapot 
kértek, de a szorongás és depresszió nem kerül
te el őket. A státuszban lévők és az idősebbek 
több tényezőtől féltek. Úgy érezték, hogy koruk 
miatt csekélyek az esélyeik a munkaerőpiacon, 
nem tudják felvenni a versenyt az új technoló
gián nevelkedett fiatalokkal, ha munkát találnak 
is, ez státusz vesztéssel jár. A fiatalabbakat nem 
annyira a jövő aggasztotta, inkább gazdasági 
helyzetük, és az, hogy a munkanélküliség „stig
máját” viselik. A pénzügyi problémák rövid távon 
veszítettek a súlyukból, mióta van munkanélküli 
biztosítás, hosszú távon azonban gondot okoz
nak a nyugdíjhoz közeledők számára, akik kedve
zőtlenebb feltételekkel vonulhatnak majd vissza.

Egy-egy felmondás óhatatlanul hat a munka
társakra is. Egy részük együttérzéssel fogadja a 
hírt. Ez nagy segítséget jelenthet, ha azt fejezi ki,

hogy a munkahely elvesztése nem a munkanél
külivé vált hibája; kellemetlen és nehezen tolerál
ható azonban, ha látványos kitöréssel (pl. sírás) 
társul. A kollégák másik csoportja saját félelmei 
vagy bűntudata miatt inkább kerüli a felmondás 
alatt álló munkatársat, ami az elszigeteltség, „ül- 
dözöttség” érzését erősítheti. Nehéz időszak a 
felmondási idő vagy a szerződés lejártáig terjedő 
periódus, amelyben -  stresszel telve -  igyekez
nek úgy tenni, mintha mi sem történt volna.

A könyvtárosok többsége szinte azonnal -  
még a sokk időszakban -  állás után nézett, és 
igyekezett megmaradni az egyetem kebelében, 
így megőrizni nyugdíjjogosultságát és egyéb 
kedvezményeit. Keserűen tapasztalták, hogy bár 
a létszámcsökkentés miatt elbocsátottakat a 
személyzeti politika értelmében előnyben kellene 
részesíteni, a korábban nekik felmondó személy
zeti osztály nem nyújt segítséget, és egyáltalán 
nem követi a politika elveit. A személyzeti ügyek
kel foglalkozók nem készültek fel az elbocsátot
takkal való foglalkozásra, a könyvtárosi végzett
séget gyakran alábecsülik, helytelen képet alkot
nak róla. A szerződéses dolgozók helyzete még 
kedvezőtlenebb, mert nem jogosultak munkahe
lyi támogatásra, és mintegy „láthatatlanok” a 
rendszerben. Legtöbben a kampuszon kívüli hir
detéseket, lehetőségeket is figyelték, tájékozódó 
interjúra mentek vagy a továbbtanuláson gon
dolkodtak.

Az önbizalom elvesztése nemcsak a Kauf
man által említett 3. szakaszban, hanem rögtön 
a felmondás után megjelent, különösen az idő
sebbekben. Az idő előrehaladtával ez odáig rom
lott, hogy a felmondás körülményeit is átszínez
te, és kezdtek úgy vélekedni, hogy valójában sa
ját alkalmatlanságuk miatt kellett elhagyniuk az 
állásukat.

A munkanélkülivé válás még hosszabb idő 
elteltével is érezteti hatását. A 11 könyvtáros kö
zül az interjú készítése idején háromnak nem 
volt állása, de a többiek is beszámoltak dep- 
ressziósabb időszakokról, az elkeseredés hullá
mairól és az önbizalom megingásáról. Néhány 
kedvező hatást is említettek. Akadt, aki érdeke
sebb, igényesebb munkát talált, olyant amely 
jobban megfelel életvitelének, céljainak. Mások 
új tapasztalatokat nyújtó kisebb munkákat vé
geztek, de még a munkát nem találóknak is volt 
optimizmusra okuk: az új élethelyzet hozta új 
megközelítések.

(Orbán Éva)
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Módszertani irányítás

95/381
SZYMANOWSKI, Wojciech: Tendencje, zmiany i 
potrzeby dzialainosci instrukcyjno-metodycznej 
WBP = Poradnik Bibi. 1995. 4.no. 1-6.p. Bibliogr. 
5 tétel.

A vajdasági nyilvános könyvtárak módszer
tani munkájának tendenciái, változásai és az 
iránta megnyilvánuló szükségletek

Megyei könyvtár; Módszertani munka

A vajdasági könyvtárak módszertani tevé
kenységét már eddig is két konferencián vitatták 
meg. Ez a harmadik konferencia viszont azt mu
tatja, hogy a témával kapcsolatos dolgok nem ju
tottak dűlőre. Ennek fő oka az, hogy nem is
meretesek a kulturális politika, ezen belül a 
könyvtárpolitika középtávú és távlati elképzelé
sei és szándékai.

Ettől eltekintve -  tanúsítják különféle felméré
sek -  erre a munkára szükség van. Különösen a 
községi könyvtárosok ragaszkodnak az instruk
torokhoz. Sokféle segítségük felsorolásában he
lyet foglal, hogy a fenntartókkal kialakult nézetel
térések elsimítására is alkalmasak. A városi 
könyvtárakban már kisebb a presztízsük, s a 
„belügyekbe való beavatkozást” is fel-felhozzák 
ellenük.

A változó könyvtári valóság azonban minden
képpen változásokat is kíván az instrukciós- 
módszertani tevékenységen beiül. A legjellegze
tesebb közülük, hogy le keli mondani az „egyen- 
megoidásokrói” . Ezt az önkormányzati könyv
tárak széles skálán szóródó működési feltételei 
és következésképpen ugyanígy szóródó segít
ségkérési igényei követelik meg. Aztán az új 
technológiák térhódítását is menedzselnie kelle
ne a módszertanosoknak. Ehhez egy sor tanfo
lyam rendezésére van szükség, illetve a vajda
sági könyvtárak ilyen szempontból „mintává fej
lesztésére”. Itt óhatatlanul felmerül, hogy az „egy 
szem módszertanost” a vajdasági könyvtár mint 
módszertani intézmény váltsa fel, mégha a kis

könyvtárak olyannyira ragaszkodnak is a meg
szokott kollégához.

A szakmai képzésben az instrukciós-mód- 
szertani munka nem tananyag. A szokásos állás
pont: „akinek az isten hivatalt ad, eszet is ad 
hozzá”. Ebbe semmiképpen nem szabadna be
lenyugodni. Már csak azért sem, mivel -  esetleg 
-  kialakul a kulturális tanácsadás piaca is. S 
pénzért csak megbízható tanácsokat illik adni.

(Futala Tibor)

Marketing, közönségkapcsolatoi:

95/382
BANNENBERG, R.J.N.: Building member under
standing and support for the parliamentary li
brary = I FLA J. 21.VOI. 1995. 2.no. 102-105.p. 
Bibliogr. 7 tétel.

Res. francia, német és spanyol nyelven

A parlamenti tagok megértésének és támogatá
sának kivívása a parlamenti könyvtár érdekében

Hatékonyság; Könyvtárpropaganda; Marketing; 
Országgyűlési könyvtár; Szolgáltatások

A parlamenti könyvtárak nem különálló intéz
ményként működnek: fő feladatuk, hogy tájékoz
tatási szolgáltatásokat nyújtsanak az őket finan
szírozó kormányzati szervezetnek. A könyvtárve
zetőnek elsőrendű célként kell törekednie kiváló 
tájékoztató szolgáltatások megvalósítására, de 
csaknem ugyanilyen fontos a fő használók, a 
képviselők meggyőzése a nyújtott szolgáltatások 
minőségéről és megbízhatóságáról. Miközben a 
vezetésre, irányításra fordított költségek egyre 
inkább közszemlére kerülnek, a könyvtár finan
szírozása is egyre nagyobb mértékben függ a 
használók elégedettségétől és attól, hogy kifize
tődőnek találják-e a könyvtár fenntartását. Azért 
lényeges, hogy minél több képviselő nyerjen tisz
ta képet a könyvtári szolgáltatások pozitív érté
keiről, mert ez biztosítja a könyvtár folyamatos 
támogatását. A cikk a fenti cél elérésére olyan 
módszereket mutat be, amelyek kis- és nagy
könyvtárakban egyaránt használhatók.

(Autoref. alapján)

Könyvtári Figyelő 5. (41.) 1995/4. 699


