
Kitekintés

sére való elszántság megléte vagy meg nem léte 
jelenthet akadályt.

Az új munkamódszerek átvétele természe
tes, hogy nem történhet kritikátlanul, de az biztos, 
hogy ennél a módszernél, ha akadályok merül
nek föl, azok nagy valószínűséggel nem anyagi 
természetűek lesznek.

Kis befektetéssel nagy hatékonyságnövelést 
érhetünk el a brainstorming módszerrel, ezért, 
különösen a mostani, pénzszegény világban, ér
demes lenne a könyvtári munkában is alkalmazni 
az ötletek gazdagságára épülő problémameg
oldást.
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Az Egyesült Királyság Külügyminisztériuma, 
a Know How Fund és a Confederation of British

Industry támogatásával a British Council rend
szeresen szervez tanfolyamból és szakmai gya
korlatból álló menedzsment programokat. Ezek 
elsősorban az ipar és kereskedelem területén 
dolgozók igényeit vannak hivatva kielégíteni, de 
szívesen fogadták a könyvtári menedzsment 
iránti érdeklődést is.

1995. október 15-től november 18-ig tartott a 
programnak az a fordulója, amelyben részt ve
hettem. Ennek első része egy menedzsment tan
folyamon való részvételt, második része a két ki
választott egyetemi könyvtárban töltött 8-8 mun
kanapos gyakorlatot jelentette.

A tanfolyam

Mivel eredendően nem könyvtári programról 
van szó, a Hull városában rendezett tanfolyam az 
általános menedzsment kérdéseibe avatott be. 
Egyes részeit ennél fogva kevésbé lehetett a 
könyvtárakban folyó munkára vonatkoztatni, de 
ezekről a témákról is érdemes volt néhány jó elő
adást meghallgatni és a gyakorlatokon részt ven
ni. A marketing-menedzsment kérdései már köz
vetlenül is érintenek bennünket, könyvtárosokat. 
Valószínűleg a humán erőforrások menedzs
mentjével foglalkozó órák is hasznosak lettek 
volna, ha ennek előadója is elérte volna azt a 
színvonalat, amelyet kollégáinak munkájában 
megtalálhattunk.
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Menedzsment és működés

Divat-e a menedzsment? Erre a kérdésre 
igennel felelhetünk. Tegyük azonban hozzá, 
hasznos divatról van szó. Ennek több oka is van. 
Egyrészt az, hogy várhatóan nem múlandó divat. 
Márpedig ami sokáig „közszájon forog”, az előbb- 
utóbb normává válik. Ez nemcsak a könyvtárak
ban történhet meg, hanem fenntartóink körében 
is, tehát jól tesszük, ha idejekorán megismerke
dünk a menedzsment szemléletével, fogalom- 
rendszerével.

Persze, ennél nyomosabb okaink is vannak.
Sokszor ugyan nehéz felismerni, hogy egy 

ilyen új elmélet hogyan segíti problémáink megol
dását, mégis meg kell próbálkoznunk gyakorlati 
alkalmazásával. A legkevesebb, amit nyerhe
tünk, hogy tudatosabban fogunk általuk közeledni 
munkánkhoz. A nyomosabb indok tehát az, hogy 
a menedzsment módszerek alkalmazása ha
szonnal jár.

Nem szabad ugyanakkor misztifikálnunk, 
mert akkor tényleg csak mellébeszélés, címkék 
ragasztása az, amit teszünk.

Egy-egy könyvtár közelebbi megismerésekor 
senki sem tanulmányozza csupán a menedzs
ment módszereinek alkalmazását. Jómagam is a 
két meglátogatott könyvtár működésének egé
szét próbáltam megismerni. A működés nem csu
pán menedzsment, azaz „a prioritások meghatá
rozásának, a források biztosításának, valamint a 
teljesítmény értékelésének a módszere”1. Az, 
amit látunk, tapasztalunk, rengeteg tényezőből áll 
össze, így szorosan kapcsolódik hozzá a felső 
szintű vezetés és az információ-menedzsment2 
és egy sor más kérdés is.

Ennek megfelelően a következőkben a 
működésről szerzett tapasztalataimat igyekszem 
bemutatni az elmélet részletesebb taglalása 
nélkül.

A Manchester Metropolitan Egyetem és 
könyvtára

A Manchester Metropolitan Egyetem (MMU) 
1992-ben kapott egyetemi státust, tehát Nagy- 
Britannia ún. új egyetemei közé tartozik. Jogelőd
je, a Manchester Polytechnic 1970-ben jött létre, 
de az intézményt alkotó főiskolák története egy

évszázadra nyúlik vissza. Az MMU az egyetemi 
szövetségként működő University of London és a 
nemzeti távoktatást szolgáló Open University 
után az Egyesült Királyság legnagyobb egyete
me, több mint 27 ezer hallgatóval. Épületeinek 
többsége Manchesterben van, de a várostól mint
egy 40 mérföldnyi távolságban is található két, 
korábban felsőfokú szakképzést folytató intéz
ménytől átvett kampusza.

Egyes számban szerepel itt a könyvtár szó 
annak ellenére, hogy -  az egyetem viszonylagos 
földrajzi széttagoltságának megfelelően -  nyolc 
tagkönyvtár és a központi feldolgozó osztály al
kotja.

A széttagoltság viszonylagos, hiszen a négy 
épület aránylag közel egymáshoz, a manchesteri 
egyetemek sajátos városi kampuszán helyezke
dik el. A University of Manchester, a UMIST, a 
Manchester Business School of az MMU egy 
nagy egyetemi városrészt alkot itt.

Az MMU említett négy könyvtárából három
ban jártam és láthattam, hogy elhelyezésük folya
matosan javul. A közgazdasági fakultásokat ki
szolgáló Aytoun könyvtár a karral együtt új, kor
szerű épületben működik. A már nyilvánvalóan 
szűkös és nem túl esztétikus Hollings könyvtár 
teljesen új épületet kap. Az egyetem All Saints 
főépületében működő könyvtár jelentős léptékű 
bővítése folyamatban van. A könyvtárak nyitva- 
tartása változó, és bár többségük későig tart nyit
va, fontolgatják a még hosszabb és a vasárnapi 
nyitvatartás bevezetését is.

Ilyenre van már példa a University of Man
chester John Rylands könyvtára esetében, amely 
egyébként nem azonos a múlt századi alapítású 
és műemlékként is érdekes John Rylands könyv
tárral.

Az MMU Könyvtára küldetésnyilatkozatát és 
stratégiai célkitűzéseit érdemes részletesebben 
is megnéznünk. A könyvtár az egyetem küldeté
sét és stratégiai céljait kívánja szolgálni azzal, 
hogy az intézmény minden dolgozójának hatéko
nyan nyújt anyagokat és szolgáltatásokat. 

Stratégiai céljai a következők:
-  a tanulást segítő kellemes, modern környe

zet megteremtése,
-  az igények, lehetőségek és a biztonság 

megfelelő figyelembe vételével a nyitvatar
tási idő optimalizálása,

-  kompetens, barátságos és szolgálatkész 
könyvtári munkatársak alkalmazása és to
vábbképzése,
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-  a felhasználói igényeket előre látó és az 
azoknak megfelelő szolgáltatások nyújtása,

-  releváns gyűjtemények fenntartása és fej
lesztése papír-, elektronikus és más hordozó
kon,

-  a figyelem felhívása és a hozzáférés elősegí
tése az egyetemen kívül található, papír-, 
elektronikus és más hordozókon megjelenő 
gyűjteményekhez,

-  a könyvtár szolgáltatásainak népszerűsítése 
az olvasók hatékony eligazításával és a szol
gáltatások reklámjával,

-  a felhasználók képzése annak érdekében, 
hogy élhessenek a jelenlegi és a jövőbeni 
igényeiket kielégítő információforrásokkal,

-  hatékony kapcsolattartás az egyetem oktatói
val és kutatóival,

-  aktív szerep vállalása az oktatói-kutatói gárda 
szélesebb köre információigényeinek kielégí
tésében,

-  a gyorsan fejlődő információtechnológia to
vábbi alkalmazása a szolgáltatások színvo
nalának és választékának növelése érdeké
ben,

-  a szolgáltatások rendszeres figyelése és fe
lülvizsgálata javításuk és továbbfejlesztésük 
érdekében.3
Ez a küldetésnyilatkozat nem változott jelen

tős mértékben az (akkor még) Manchester Poly
technic 1989-es szándékaihoz képest.4

A stratégiai célkitűzések mellett minden év
ben megfogalmazzák az egész könyvtár és az 
egyes tagkönyvtárak időszerű, mondhatnánk tak
tikai célkitűzéseit. Igazából nem más ez, mint 
amit mi munkatervnek szoktunk nevezni, hiszen 
tartalmazza az épületekkel, az elhelyezéssel, a 
nyitvatartással, a személyzettel, a szolgáltatá
sokkal, az állomány fejlesztésével, az információ- 
technológia alkalmazásával, a könyvtári kalau
zokkal, a felhasználóképzéssel, az egyetem ok
tatóival és kutatóival történő kapcsolattartással 
és a könyvtárközi együttműködéssel kapcsolatos 
aktuális tennivalókat. Természetes, hogy a tevé
kenységről aztán jelentések készülnek.

Még a külső szemlélő számára is nyilvánvaló, 
hogy itt az egyetem hallgatói állnak a könyvtári 
munka középpontjában.

Ez megmutatkozik a használóképzésben is. 
Minden új hallgató részt vesz rövid könyvtáris
mertető előadáson, bemutatón. A sokak által 
használt videofilmeket itt előbb-utóbb szeretnék 
multimédia „oktatócsomagra” cserélni.

A felsőéves hallgatók és a doktoranduszok 
képzése sem marad el. Az MMU használókép
zéssel foglalkozó munkacsoportja igen sok aján
lást dolgozott ki a képzés tartalmának és a hasz
nált eszközöknek a megújítására. A javaslat lé
nyeges része a változtatások anyagi igényeit tar
talmazó rövid költségvetési javaslat is.

Nincsen persze arról szó, hogy a tudomá
nyos kutatás igényei nem kapnának megfelelő 
teret. Ezt bizonyítja, hogy a különböző területek 
szakreferensei és a saját szakterületeiken ha
sonló szerepet betöltő kari könyvtárvezetők 
mellett külön a kutatási szféra ellátásával is meg
bíztak egy könyvtárost, akinek a feladata min
denek előtt a szolgáltatások propagálása és a 
tevékenység koordinálása. A manchesteri könyv
tárak „kutatási könyvtárosa mellett” a két vidéki 
kampuszt is hasonló módon látja el egy kollégája.

Nemcsak Manchesterben láthattam azt, ami 
idehaza is igencsak szükséges volna. Nevezete
sen az, hogy a helyben előfizetett (egyébként 
nagyszámú) CD-ROM-on elérhető adatbázis 
mellett több adatbázist közösen használnak más 
könyvtárakkal. A BIDS (Bath Information Data 
Services) egy sor adatbázis, többek között az ISI 
idézettségi indexeinek, végfelhasználói elérését 
nyújtja.

Természetes, hogy élénk hálózati tevékeny
ség is folyik. Az egyetem WWW szerverén van 
egy könyvtári menüpont is, amely alatt igen sok 
információt találunk a könyvtárról, szolgáltatásai
ról és információforrásairól, munkatársairól. Elér
hetők innen a manchesteri egyetemi könyvtárak 
nyitó lapjai, az MMU OPAC-ja és más brit OPAC-ok.

A könyvtár igen konkrét módon és eléggé 
részletesen határozza meg szolgáltatásainak pa
ramétereit. Az online katalógusnak például ren
desen 8.45-től 20.45-ig kell működnie, a beérke
zett megrendeléseket egy héten belül el kell jut
tatni a szállítóhoz. A beérkezett folyóiratoknak 
három munkanapon belül kell polcra kerülniük a 
tagkönyvtárakban és így tovább.

A teljesítmények megítélése kapcsán hamar 
eszünkbe jut, hogy az osztott katalogizálás igen 
sok munkaerőt felszabadít, hiszen alig van szük
ség helyben történő teljes katalogizálásra, és azt 
sem szabad elfelejtenünk, hogy az olvasói ada
tok a dékáni hivatalokból átemelt fájlok.

Az MMU -  a többi meglátogatott intézmény
hez hasonlóan -  a BLCMP osztott katalogizálási 
rendszerben vesz részt, amelynek TALIS nevű új 
integrált rendszerét használják majd hamarosan.
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A TALIS-t láthattam a története során hol önálló
an, hol a University of Manchester karaként mű
ködő UMIST (University of Manchester Institute 
of Science and Technology) könyvtárában.

Az osztott katalogizálásban való részvétel 
előnyei pedig közismertek és a használt rendsze
rek „egyszerűen csak jók”, vagyis nehéz róluk mit 
mondanunk, főleg azért, mert nincs hazai meg
felelőjük.

A már említett manchesteri egyetemi könyv
tárak és a University of Salford együttesen közel 
40 ezer hallgatót és több mint 5 és fél ezer okta- 
tót-kutatót szolgál ki, mintegy 360 könyvtáros 
közreműködésével, 4,8 millió kötetnyi állomány
nyal és 14 ezer előfizetett folyóirattal.

A manchesteri egyetemek nagyobb részének 
már említett földrajzi közelsége is azok között az 
okok között volt, amelyek 1992 augusztusában a 
Manchesteri Egyetemi Könyvtárak Konzorciumá
nak (Consortium of Academic Libraries in Man
chester, CALIM) létrehozásához vezettek. A 
CALIM céljai a következők:

♦ forrásmegosztás ösztönzése,
♦ számítógépes hálózatokat, közös kataló

gusokat és dokumentumszállítási rend
szert magába foglaló infrastruktúra kiala
kítása,

♦ a hozzáférés szabályozása formális meg
egyezésekkel, amelyek lehetővé teszik, 
hogy egyes intézmények meghatározott 
hallgatói és dolgozói kölcsönösen hasz
nálhatják a másik intézmény könyvtárát,

♦ a szerzeményezési politika egyeztetése 
annak érdekében, hogy elkerülhető le
gyen a szükségtelen duplikáció és bizto
sítva legyen nagy fontosságú anyagok 
megléte Manchesterben,

♦ közös érdeklődésre számot tartó kutatási 
programok támogatása és pénzügyi tá
mogatás szerzése hozzájuk,

♦ más, a manchesteri intézmények dolgo
zóit és hallgatóit szolgáló információpoliti
kai lépések szükségességének felmérése 
és megtétele.5

A CALIM legfőbb irányító szerve a tanács 
(CALIM Council), amelynek az egyetemi könyvtá
rak főigazgatói a tagjai és általában kéthavonta 
ülésezik. E felsőszintű döntéshozó testület ope
ratív megfelelője az Executive Operations Group. 
Van ezen kívül munkabizottsága a számítógépes 
infrastruktúrának, a munkatársak képzésének és 
továbbképzésének, az állományépítésnek.

A könyvtári dolgozók közös képzésének-to- 
vábbképzésének szükségessége a nagy lét
számnál fogva szinte magától adódott. Sokkal 
kevésbé magától értetődő és könnyen megvaló
sítható a forrásmegosztás, mert az egy-egy ok
tató vagy kisebb csoport napi érdekeit, korábban 
kivívott privilégiumait, kényelmét sérti, így ezen a 
téren látszik a legkisebb elmozdulás.

Igen szövevényes kérdés a könyvtárak köl
csönös látogathatóságának és a kölcsönzés 
igénybevételének kérdése, különösen, ha az al
sóéves (undergraduate) hallgatók nagy számát 
vesszük. Rendelkezésre áll viszont a CALIM kö
zös üzemeltetésében a CARL Uncover néven 
idehaza is ismert tartalomjegyzék- és dokumen
tumküldő szolgáltatás. A CALIM Uncover a szo
kásos funkciókon kívül megmutatja, ha a keresett 
dokumentum megtalálható valamelyik manchesteri 
egyetemi könyvtárban.

A CALIM részt vesz a LAMDA projektben is, 
amely ARIEL szoftver segítségével teszi lehetővé 
a dokumentumtovábbítást a konzorcium tagjai és 
több londoni egyetemi könyvtár között.

Az ugyancsak CALIM részvétellel folyó Info- 
Bike projekt elektronikus dokumentumrendelés 
és elektronikus folyóiratok megvalósítását cé
lozza.

Az oktatókkal való kapcsolattartás szép pél
dájának lehettem szem- és fültanúja. A Hollings 
Fakultás kari könyvtárosával részt vettem az 
egyik kurzus-bizottság megbeszélésén. Egy-egy 
ilyen bizottság az adott szak oktatóiból és a hall
gatók képviselőiből áll. A könyvtár használatával 
kapcsolatban csak annak tisztázására került sor, 
miért csak meghatározott számú könyvet kölcsö
nözhetnek a szak (egyébként felsőéves /gradu
ate/) hallgatói. Semmi különös -  mondhatnánk. A 
tény azonban, hogy a könyvtár ilyen fontosságot 
kapott az oktatás folyamatában azzal, hogy a bi
zottságokban is képviselve van, sokat mond. 
Tegyük hozzá, hogy nem minden szak esetében 
van ez így, a kapcsolatok építésén van még mit 
fáradozni.

A De Montfort Egyetem Könyvtára

A De Montfort Egyetem (DMU) is az ún. új 
egyetemek közé tartozik. Mai státuszát 1992-ben
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kapta. 1969-ben két korábbi főiskola egyesülésé
vel jött létre elődje, a Leicester Politechnic.

Az Egyesült Királyság legnagyobb közgazda- 
sági kara (Business School) és legnagyobb kép
zőművészeti fakultása működik itt.

A tíz évvel ezelőtti 7-8 ezerről 25 ezer körülire 
nőtt a hallgatói létszám. Több vidéki főiskolát in
tegráltak az egyetembe, köztük viszonylag távo
labbi is van, mintegy 160 kilométerre.

A DMU Könyvtára a szervezetben számunk
ra talán szokatlan helyet foglal el. A Tanulásfej
lesztési Részleg (Division of Learning Develop
ment) egyik része a Könyvtári, információs és 
Hálózati Szolgáltatások részlege (Library, Infor
mation and Networking Services), amelynek 
igazából nincsen a hazai szervezetekhez ha
sonló elnevezése. A De Montfort Egyetem 
Könyvtáráról fogunk a későbbiekben beszélni, de 
sokszor az egész részleg tevékenységét kell 
alatta értenünk és tudnunk kell, hogy ez a részleg 
több könyvtárat tart fenn.

A Kimberlin Könyvtár 1977-ben épült. Akkor 
az intézménynek 6 ezer hallgatója volt, akiknek 
900 ülőhelyet tudtak nyújtani. A gépesítéssel az 
ülőhelyek száma 500-ra csökkent, miközben a 
hallgatók száma 18 ezerre nőtt. Ezért határozták 
el a könyvtár bővítését és a munkálatok 1995 
augusztusa óta folynak.

A jelenlegi 5200 m2 alapterületet 9000 m2-re 
növelik majd, 1200 olvasói helyet biztosítva. A 
bővítést azonban sajátosan hajtják végre. Az új 
alapterületen nem helyeznek el nyomtatott doku
mentumokat. Ez egyrészt költségkímélő, hiszen 
nem kellenek olyan erős födémek, mint a köny
veket tároló szintekhez, másrészt nem kell szá
mítani a nyomtatott könyvek és folyóiratok szá
mának növekedésére, hanem inkább egy vir
tuális könyvtár használatát igyekszenek lehetővé 
tenni. Az épületet úgy tervezték, hogy egyes 
részei szeparálhatók legyenek a többiektől, így a 
hosszú (esetleg 24 órás) nyitva tartás alatt egyes 
részek -  főként a számítógépes övezetek -  
legyenek csak nyitva kis létszámú, nem szakmai, 
hanem biztonsági felügyelettel. Az új épület le
hetővé teszi a hangos csoportos munkára alkal
mas termek létesítését (amelyeket egyébként az 
MMU Aytoun könyvtárépületében is láthatunk.)

Az új szárny lehetővé teszi majd 500 számí
tógép elhelyezését a helyi OPAC, a nagy-britan- 
niai OPAC-ok elérésére, online és CD-ROM kere
sésekre, szövegszerkesztők, táblázatkezelők, 
DTP, bibliográfiai szoftverek, e-mail használatára.

Az épületet természetes szellőztetésűre ter
vezték, tehát nem lesz benne légkondicionálás. 
Mintának alapvetően a hollandiai Tilburgi Egye
tem épületét vették.

A férőhelyek bővítésére nemcsak itt láthatunk 
példát. Lincolnban csupán egy szobányi könyvtár 
működött, mégis ennek a könyvtárnak is duplájá
ra bővítették az alapterületét.

Leicesterben és Manchesterben egyaránt az 
a tapasztalat, hogy az önkiszolgáló kölcsönzést 
nem használják a hallgatók. Inkább sorba állnak 
a kölcsönző pultnál és így kölcsönzik ki a kívánt 
könyveket. Ez annál is érdekesebb, mert a 24- 
órás visszahozatal lehetőségével viszont sokan 
élnek, hiszen igen kényelmes a könyveket egy 
postaládaszerű nyílásba bedobni.

Az elektronikus könyvtár kialakításának le
hetséges modellje a Milton Keynes-ben végzett 
kísérletek nyomán alakulhat ki. Itt ugyanis úgy 
határoztak, a kampusz átvétele után nem próbál
nak meg egy teljes értékű, hagyományos könyv
tárat kialakítani. Inkább elektronikus dokumentu
mok, mindenek előtt tankönyvek elektronikus el
érését biztosítják. Ez az ELINOR projekt.

Meglepve tapasztaltam, hogy a szövegeket a 
nyomtatott eredetiről szkennelik be, mert a kia
dóknál rendelkezésre álló fájlok alkalmatlanok a 
közvetlen felhasználására. Egyelőre nincs arra 
nézve reális adat, mennyi a hallgatók nyomtatási 
igénye, mivel a rendelkezésre álló nyomtató egy 
munkaszobában van, amit valószínűleg egyfajta 
pszichológiai korlátnak kell tekintenünk és ilyen 
formán feltételezhető, hogy csökkenti a haszná
latot.

A Könyvtári, Információs és Hálózati Szolgál
tatások részlegének nevében a hálózat nemcsak 
a számítógépeket jelenti, hanem a telefont is. A 
számítógépes infrastruktúrán pedig az egyes 
szervezeti egységek (karok, intézetek, tanszé
kek) helyi hálózatain túl terjedő, az egész egyete
met érintő rendszereket kell értenünk.

Aligha meglepő, hogy az egyetemnek igen jó 
WWW szervere van. Ennek felső szintjeit, tehát 
az egyetemet reprezentáló oldalakat igyeksze
nek egységes szerkezetűvé és megjelenésűvé 
tenni, hiszen ezek az intézmény egészét repre
zentálják. A hálózati tevékenységet egyébként 
egyetemi bizottság próbálja koordinálni a Könyv
tári, Információs és Hálózati Szolgáltatások rész
leg vezetőjének részvételével.

A stratégiai tervezés a könyvtárban már 1985 
óta működik. Talán ezért is van, hogy a könyvtár

Könyvtári Figyelő 6. (42.) 1996/2. 275



ún. küldetésnyilatkozata igen részletes. Fő része 
a következő: az intézmény küldetésének támoga
tása hatékony és jó minőségű könyvtári és infor
mációs szolgáltatásokkal az osztott szervezetű 
egyetem minden hallgatójának és dolgozójának, 
valamint más felhasználói csoportoknak.

A rendelkezésre álló erőforrások adta lehető
ségek határáig a különböző telephelyeken azo
nos szintű ellátás biztosítása a cél. Minőségbizto
sítási technikák részét képezik minden tevékeny
ségnek és kiegészülnek a szolgáltatás minősé
gének javítását szolgáló kutatásokkal.

1. Hozzáférés
Cél: Gondoskodás a dokumentumokhoz való 

hozzáférésről.
a) A maggyűjtemények azonosítása, kezelé

se és fejlesztése rendszerszerű állományfejlesz
tési politikával.

b) Alternatív dokumentumelérési módszerek, 
így a hálózati együttműködési megállapodások 
közötti hatékony egyensúly kialakítása a gyorsa
ság és aktualitás érdekében.

c) Kölcsönzési, katalogizálási és más rend
szerek szolgáltatása az anyagok legteljesebb ki
használása érdekében.

d) Tanácsadás a felhasználóknak az intéz
ményben vagy az azon kívül található legfrissebb 
és legalkalmasabb információforrások használa
táról és elérhetőségéről.

e) Információszolgáltatások külső felhaszná
lók számára a könyvtár üzleti tervének megfe
lelően. 2

2. Tanulási és munkakörnyezet
Cél: Rugalmas tanulási és munkakörnyezet 

biztosítása.
a) A nemzeti útmutatásoknak megfelelő szol

gáltatási környezet kialakítása.
b) A különböző tanulási és információszerzé

si stílusoknak megfelelő és az azokat segítő he
lyiségek biztosítása.

c) A könyvtár oktatási és tanulási tevékeny
ségét segítő helyiségek biztosítása.

d) A különböző tanulási és információszer
zési stílusokat segítő berendezések használata.

e) A meghosszabbított időben rendelkezésre 
álló szolgáltatásoknak megfelelő tanulási környe
zet biztosítása.

f) Megfelelő munkahelyi környezet biztosítá
sa a könyvtár munkatársai számára.

3. Információs és tanulási készségek
Cél: Megfelelő készségek kifejlődésének tá

mogatása a könyvtári és információs területen.
a) Hozzáférés és útmutatás nyújtása minden 

felhasználónak az információs készségek kifej
lesztése érdekében.

b) A hatékony tanulási készségeket segítő in
formációs és egyéb, ezt kiegészítő készségek 
oktatása.

4. Együttműködés
Cél: Együttműködés megfelelő szervezetek

kel, intézményekkel és csoportokkal a szolgálta
tások javítása érdekében.

a) Részvétel nemzetközi, nemzeti, regionális 
és helyi együttműködésekben.

b) Szoros együttműködés könyvtárakkal a 
gyűjteményeikhez való hozzáférés tekintetében, 
a szolgáltatható anyagok és szolgáltatások ská
lájának szélesítése érdekében, ideértve a Leices
tershire grófságban fennálló könyvtári együttmű
ködési megállapodást.

c) Teljes körű részvétel az egyetem tervezési, 
megvalósítási és értékelési folyamataiban az 
egyetem társult intézményei számára történő in
formációellátás tekintetében. Kommunikációs fó
rum működtetése az egyetem és a főiskolák 
könyvtárvezetői számára az együttműködésben 
oktatott kurzusok megkövetelte információs szin
tek és típusok tekintetében történő tanácsadás 
céljaira.

d) Kapcsolattartás és együttműködés a rész
leg és az egyetem más csoportjaival a közös ér
deklődésre és figyelemre számot tartható infor
mációellátási területek azonosítása és közös te
vékenységek kialakítása érdekében.

5. Munkatársak és képzésük
Cél: Annak biztosítása, hogy a könyvtárnak 

megfelelő számú és képzettségi szintű munkatár
sa legyen.

a) Megfelelően képzett munkatársak felvétele 
az egyetem azonos esélyeket biztosító személy
zeti politikájának figyelembe vételével.

b) Hatékony vezetési struktúra kialakítása.
c) Olyan képzési és továbbképzési tervek el

készítése a szükségletek folyamatos elemzése 
alapján, amelyek a továbbfejlődés lehetősége
inek széles skáláját nyújtják.

d) Részvétel a megfelelő regionális képzési 
csoportokban és más, képzési és szakmai cso
portok idevágó tevékenységeiben.
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Kitekintés

6. Kutatás és bevételek
Cél: Hozzájárulás az intézmény kutatási 

tevékenységéhez, nemzeti és nemzetközi elis
mertséghez vezető kutatási tevékenység vég
zése.

a) Elismertségre törekedni a felsőoktatást fi
nanszírozó bizottságok értékelésén.

b) Az alkalmas munkatársak bevonása a ku
tatásba.

c) Magas szintű külső finanszírozás elérése a 
kutatási programokban.

d) A egyetem előírásainak megfelelően bevé
tel elérése a külső forrásokból.

A DMU könyvtára egyedülálló teljesítményt 
mutatott fel kutatási projektek megpályázása és 
megvalósítása terén. Programjaik többségét az 
Európai Unió támogatásával, nemzetközi együtt
működésben valósul meg.

Az ELSA Electronic Library SGML Applica
tions SGML formátumban tárolt dokumentumok 
elérését fogja biztosítani.

Ugyancsak SGML és DSSSL Lite formátumú 
dokumentumok WWW böngészőkkel való keze
lésének lehetőségeit kutatja a SEDI/JEDI Stand- 
ardized/Joint Electronic Document Interchange 
program.

Az ELVIS Electronic Library for the Visually 
Impaired Students gyengénlátó hallgatók számá
ra teszi lehetővé a már korábban említett ELI
NOR projektben is használt szoftver segítségével 
az elektronikus szövegekhez való hozzáférést.

A PHOENIX célja, hogy a hallgatók az általuk 
igényelt szövegekhez juthassanak hozzá nyom
tatott formában. Ehhez a DMU az egyes tantár
gyak kötelező irodalmát tartalmazó listákban fel
tüntetett vagy más okokból keresett anyagokat 
helyez el a hallgatók által elérhető szervereken, 
ahonnan ezek az anyagok ki is nyomtathatók.

Az ELISE Electronic Library Image Service 
for Europe projekt keretében a DMU-val a Victo
ria and Albert Museum és a Tilburgi Egyetem, 
(Hollandia) színes képes adatbankját hozza létre.

A MINSTREL Management Information Soft
ware Tool (korábban ELMIT) olyan eszköz kifej
lesztését tűzi ki célul, amelynek segítségével a 
könyvtárosok könnyen tudják kezelni a könyvtá
rak vezetésére vonatkozó információkat. A közre
működők: DMU, BLCMP, PICA, University Col
lege Dublin, Technische Universiteit Twente (Hol
landia).

A PIPE projekt az adatok, nevezetesen a tel
jesítménymutatók felől közelít a vezetés kérdésé
hez.

Az oktatókkal való kapcsolattartás tekinteté
ben itt is van mit tanulnunk. Az egyes tantárgyak 
„tantárgyfelelősi’’ bizottságaiban Manchesterhez 
hasonlóan ott vannak a szakreferensek. Ugyanez 
érvényes a tanszéki kutatási bizottságokra is.

A könyvtár adatbázisában megtalálhatók a 
különböző tantárgyakhoz tartozó irodalomjegyzé
kek. A könyvtár tervszerűen koordinálja a kötele
ző és ajánlott irodalom beszerzéséhez szüksé
ges források alakítását.

A hallgatói önkormányzattal is szoros a kap
csolat. A HŐK egy képviselője a Library, Informa
tion and Networking Services vezetőjével rend
szeresen megbeszéli a hallgatók igényeit és 
problémáit.

A hallgatók segítésének fontos színtere a 
Student Learning Development Centre, amely a 
tantárgyak szakmai tartalmától független (tág ér
telemben vett) tanulási készségek elsajátításá
hoz teremt keretet, elsősorban munkafüzet jelle
gű oktatócsomagok kiadásával. Oktatócsomagot 
készítettek a tudományos kutatásról általános
ságban, kérdőívek összeállításáról, kutatási in
terjúk készítéséről, felmérések előkészítéséről. A 
tanulási készségek fejlődését segítik a vizsgá
zásra felkészítő, az általános tanulási készsé
geket, az időbeosztást, a külföldi hallgatók tanu
lását segítő programcsomagok. Két csomag is 
foglalkozik a csoportmunkával.

Az írásbeli készségek közül a fogalmazások 
és a jelentések írását bemutató füzetek mellett ott 
van a szakirodalmi hivatkozások kezelését, a pla- 
gizálás elkerülését és az adatok grafikus megje
lenítését bemutató csomag is.

Önéletrajzot írni, felvételi beszélgetésen vi
selkedni is megtanítanak ezek a füzetek.

A könyvtár kidolgozta munkatársainak képzé
si mintaprofiljait. Ezek a keret jellegű dokumentu
mok minden munkatársi típusra megvannak. Ál
talánosságban tartalmazzák, milyen információ- 
technikai, kommunikációs, vezetési készségek
kel kell az adott dolgozói körnek rendelkeznie, 
jelezve, hogy az egyének igényei és szükségletei 
szerint más és más készségek kaphatnak na
gyobb hangsúlyt és változhat az elsajátítás for
mája is, ami a munkaközbeni tanulástól, tapasz
talatszerzéstől az intézményes oktatásig terjed
het.

Könyvtári Figyelő 6. (42.) 1996/2. 277



Ugyancsak keret jelleggel dolgoztak ki mun
kaköri mintaleírásokat, amelyekben megtalálhat
juk, hogy az adott poszton dolgozó személy ve
zetése alá kik tartoznak (ha vannak ilyenek), ki
nek a vezetése alá tartozik, milyen célokat kell 
megvalósítania és miért tartozik felelősséggel. Ez 
utóbbiak általános és részletes formában is meg 
vannak fogalmazva.

A munkatársak képzésének főbb elveit 
egyébként „politikai dokumentum” rögzíti.6

Mindez aligha lett volna lehetséges, ha a 
DMU nem dolgozott volna ki egyetemi szintű in
formációpolitikát.

Az egyetem információs stratégiája az infor
mációs erőforrások és infrastruktúra kifejlesztése 
az oktatás minősége és az egyetem versenyké
pessége továbbfejlesztésének céljaira.

A stratégia céljai:
-  Olyan környezet fenntartása, amely felhasz

náló-orientált és hallgatócentrikus,
-  Az oktatási-kutatási valamint kiegészítő te

vékenységek minőségének biztosítása,
-  A befektetéssel arányos értéket nyújtó 

anyagok és emberi erőforrások nyújtása,
-  A kreativitás és innováció ösztönzése,
-  A versenyképesség biztosítása,
-  A munkatársak továbbfejlődésének biztosí

tása.

A stratégia fő alkotóelemei:
1. Oktatás- és tanulásfejlesztés
2. Információ-menedzsment
3. Információtechnológia
4. A munkatársak továbbképzése

Az oktatás- és tanulásfejlesztés terén a ki
lencvenes évek kihívására a stratégia szerint az 
innováció és a kipróbált módszerek alkalmazásá
nak egyensúlyával lehet válaszolni.

Itt most némileg szakadjunk el a stratégia 
pontos szövegétől. Az információ-menedzsment 
kapcsán a stratégia leírja azt, amit mi idehaza is 
néha hangoztatunk, de nem szoktunk ilyen mó
don dokumentálni, nevezetesen, hogy az infor
máció két típusát különböztethetjük meg. Az 
egyik a rögzített tudás egésze, amelyhez oktatási 
és tudományos célból kell hozzáférnünk. A másik 
a vezetési információ, amely saját intézményünk
ből és környezetéből származik és a szervezetek 
sikerességéhez nélkülözhetetlen. Megfogalma
zódik itt az is, hogy mindkét információtípus

igényli a gondos kezelést, de másként kell me
nedzselni őket.

Az információtechnológiáról megtudhatjuk, 
hogy az egyaránt jelent tantárgyat és jelent más 
tárgyak által használt eszközöket.

A stratégia megvalósítása prioritások megál
lapításával és megfelelő eszközök hozzárendelé
sével a következő már működő és megvalósítan
dó mechanizmusok útján történik:
-  A rugalmas oktatási és tanulási módszerek

nek megfelelő tananyagok terén végzett ku
tatás és ilyen tananyagok rendszerbe állí
tása:

-  Könyvtári és információs szolgáltatások 
nyújtása az osztott egyetem számára, maxi
mális hatékonysággal, az innováció és az 
információtechnológia optimális felhasználá
sával;

-  Kommunikációs infrastruktúra és munkaál
lomások biztosítása az egyetem egész terü
letén, ami segíteni fogja rugalmas oktatási 
és tanulási és információkezelési módsze
rek alkalmazását:

-  Technológiai és informatikai kapcsolatok ki
építése az összes kampusz és kapcsolódó 
főiskola között:

-  Tudományos kutatások folytatása és együtt
működés az iparral és kereskedelemmel:

-  Adekvát döntéshozatali struktúrák működte
tése a fejlesztési tervek egyeztetése, célok 
kitűzése, források elosztása, a tevékenysé
gek ellenőrzése és értékelése céljaira.7
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