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mely jótékonysági intézménynek, milyen segélyre 
jogosult egy mozgássérült, milyen adókulcs sze
rint kell adóznia a gyermekét egyedül nevelő szü
lőnek, ki segíthet és hogyan egy nyugdíjas rossz 
lakáskörülményein, ha egy munkanélküli nem 
tudja kifizetni a gázszámláját, mit kell tennie, és 
így tovább.

A segítségnyújtásnak három formájáról lehet
szó:

-  információszolgáltatás, ami önmagában is 
több, mint csak információszolgáltatás, leg
többször magában foglalja az információk 
értelmezését, magyarázatát;

-  konkrét intézkedés, amely az egyszerű tele
fonbeszélgetéstől egészen a „kliens” tör
vényszéki képviseletéig terjedhet (természe
tesen ez utóbbi olyan határeset, amely a

könyvtárosok gyakorlatában nemigen fordul 
elő);

-  az ügyfél átirányítása a legilletékesebb szer
vezethez, hivatalhoz. Nyilván nem egyszerű 
„átpasszolásról” van szó, a kliens útját elő 
kell készíteni, meg kell keresni a személyt, 
akihez fordulhat, fel kell venni vele a kap
csolatot, meg kell beszélni a találkozás idő
pontját.

A KISZ jó működésének feltételei:
-  a közösség alapos, pontos ismerete (a lakos

ság szociális-gazdasági megoszlása, életko
ri megoszlás, foglalkoztatás, egészségi álla
pot, hátrányos helyzetűek, gyermeiket egye
dül nevelő szülők, etnikai kisebbségek stb.);

-  az embereket leginkább foglalkoztató prob
lémák, gondok feltérképezése;

-  megfelelő kapcsolat kiépítése mindazokkal 
a szervezetekkel, intézményekkel, amelyek
kel a KISZ-nek együtt kell működnie. 

Természetesen sine qua non feltétel az osz
tály sajátos igényeinek megfelelő dokumentumál
lomány összegyűjtése (hasznos tudnivalókat tar
talmazó könyvek, címtárak, telefonkönyvek, út
mutatók, a helyi szervek kiadványai, szórólapok 
stb.) és a helyi szervek, szervezetek adatainak 
(címek, nevek, telefonszámok, fogadóórák stb.) 
összegyűjtése.

S mindezeket az adatokat, információkat ál
landóan napra kész állapotban kell tartani.

Megfelelő helyiségről -  vagy legalább egy sa
rokról -  kell gondoskodni, amely hangulatával bi
zalmat ébreszt az emberekben. Nagyon lényeges 
a munkatársak megfelelő felkészítése is.

Matthew könyve az angol könyvtárosok szá
mára írott gyakorlati útmutató, amelynek konkrét 
információi nyilván csak Nagy-Britanniában érvé
nyesek. Ennek ellenére általános módszertani út
mutatásai a magyar könyvtárosok számára is 
hasznosak lehetnek -  ha ilyen szolgáltatás beve
zetésén gondolkodnak.

M. Fülöp Géza
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