
Feladatkör; Felsőktatási könyvtár; Vezetés 
The academic library d irec to r: reflections on a po- 

sition in transition /  Frank D’Andraia ed. - New 
York ; London : Haworth, 1997. - 108 p . ; 23 cm. - 
Megjelent a Journal of library administration, vol.24. 
no.3. (1997) számaként is. - Bibliogr. a jegyzetek
ben. - ISBN 0-7890-0320-1 

Raktári jelzet: 3-12223

A könyvben szereplő hat tanulmány (eredetileg folyóiratcikkek) a felsőoktatási, illetve tudományos könyvtárak vezetőivel szemben támasztott követelményekről, az elvárások megváltozásáról, a megbízottként, illetve a kinevezett vezetőként működő igazgatók feladatairól, a vezetés elméleti, erkölcsi és gazdasági kérdéseiről szól. Az egyik tanulmány 21 igazgató karriertörténetét ismerteti, egy másik dolgozat a jövő század vezetőjének személyiségjegyeit vázolja fel, egy következő tanulmány az üzleti szemlélet fontosságát tárgyalja, rámutatva arra, hogy a könyvtárvezetőknek a hatékony működéshez ezt a hozzáállást be kell építeniük vezetői stílusukba.

Állománygyarapítás; Dokumentumszolgáltatás; Hoz
záférhetőség

Access, resource sharing and collection develop- 
m e n t/ Sül H. Lee ed. - New York : Haworth, 1996. 
- 133 p. ; 23 cm. - Megjelent a Journal of library 
administration, vol. 22. no.4. (1996) számaként is. - 
Bibliogr. a tanulmányok végén. - ISBN 1-56024-811-4

Raktári jelzet: 3-12163

A kötet a Journal of Library Administration 1996.4. számának anyagát (a University of Oklahoma1995. márciusi konferenciáján elhangzott előadások szövegét) tartalmazza. A 8 tanulmány az egyetemi könyvtárak szempontjából tárgyalja a problémákat és teendőket: a könyvtári költségvetés nem tarthat lépést a dokumentumáradat növekedésével, amelyet a dokumentumárak emelkedése is súlyosbít; nem szabad a folyóirat-előfizetések érdekében minimumra csökkenteni a monográfiák beszerzését; a könyvtárnak egyébként is kötelessége tájékoztatni a-tanszékeket a szakterületükbe vágó tájékoztató (bibliográfiai) szolgáltatásokról; meg kell találni a helyes arányt a dokumentumbeszerzés és a dokumentumszolgáltatások igénybevétele között; élni kell az Internet nyújtotta lehetőségekkel is.
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Információ; Könyvtárosi hivatás; Könyvtárosképzés 
-felsőfokú; Könyvtártudományi szakirodalom; Nem
zeti könyvtár; Tudományos és szakkönyvtárak; 
Kanada
APOSTLE, Richard - RAYMOND, Boris

Librarianship and the information paradigm /  
Richard Apostle and Boris Raymond. - Lanham, MD. 
; London : Scarecrow, 1997. - XIII, 162 p. ; 22 cm. - 
Bibliogr.: p. 148-158. - ISBN 0-8108-3273-9 

Raktári jelzet: 3-12318
Milyen változásokat idézett elő az információ forradalma a kanadai könyvtárügyben, a könyvtáros szakmában, a képzés tananyagában és a könyvtári szakirodalomban az 1971 és 1991 közötti időszakban? Megfigyelhető-e valódi paradigmaváltás? M ilyen társadalmi háttere és kihatása van az információközpontú felfogás térhódításának? Mennyiben módosult az a szemléletmód, mely előtérbe helyezi a hagyományos könyvtári szolgáltatásokat? Milyen csoportok képviselik az eltérő nézeteket? A könyvtári és az informatikai szakfolyóiratok között milyen mértékű a tartalmi közeledés, átfedés? Informatikai ismereteket megkövetelő állások betöltéséhez milyen végzettségek felelnek meg a munkaerő- piacon? Másrészt könyvtárosi diplomával mely területeken lehet elhelyezkedni? Ezekhez hasonló kérdésekre keresik a választ a könyvtáros-szociológus szerzők felmérések eredményeinek tükrében valamint néhány elméleti esszé keretében. Külön fejezet hasonlítja össze a fenti szempontok szerint a Kanadai Nemzeti Könyvtár és a Canada Institute fór Scientific and Technical Information (CISTI) nevű nemzeti tudományos és műszaki szakkönyvtár tevékenységi köreit és szolgáltatásait.

@

Állományvédelem; Konferenciai anyag -nemzeti (for
ma); M ikrofilezés; Raktározás; Németország, Blau- 
beuren -K

Bestandserhaltung in Archiven und Bibliotheken /  
Hrsg. von Hartmut Weber. - S tu ttgart: Kohlhammer, 
1992. - 170 p. ; 24 cm. - (Werkhefte dér Staat- 
lichen Archivverwaltung Baden-Württemberg. Serie 
A., Landesarchivdirektion ; 2.). - Bibliogr. a tanulmá
nyok végén. - ISBN 3-17-012112-X

Raktári jelzet: 3-12208

A kulturális javak és információtároló eszközök megőrzése és védelme a könyvtárak és levéltárak számára állandóan napirenden lévő feladat. Az új konzerválási-restaurálási technikák megismertetését és az alkalmazási tapasztalatok megosztását szolgálta az a továbbképző szeminárium, melyet hazai és külföldi állományvédelmi szakemberek számára rendeztek a baden-württembergi Blau- beurenben 1991-ben. A kötet az itt elhangzott előadásokat tartalmazza, kiegészítve a résztvevők által elfogadott Ajánlásokkal.Az előadások témái: 150 éve folyó kísérletek az időtálló papír előállítására; kötéstábla-kutatás és -restaurálás: a kulturális javak fogalma, helyreállítás, konzerválás, restaurálás, renoválás, rekonstruálás és eredeti másodpéldány; a levéltári dokumentumok restaurálásának feltételei és határai; az állomány raktározása, csomagolása és használata során elvégezhető „passzív” konzerválási munkák; a védelmi és pótlási célú mikrofilmezés az állomány- védelem szolgáltaiéban; az állományvédelem mint szakmai és vezetői feladat.A „Blaubeureni ajánlások” a konferencián elhangzottak összefoglalását adják, s akönyvtárakban és levéltárakban folyó állományvédelmi tevékenységhez útmutatásként szolgálhat nak. A jól tagolt összeállítás dokumentumtípusok szerint ismerteti a sürgős és hosszú távú állományvédelmi intézkedéseket.
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Főiskolai könyvtár; Könyvtártan (forma)
COUGHLIN, Caroline M. - GERTZOG, Alice

Lyle’s Administration of the college library /  Caro
line M. Coughlin and Alice Gertzog. - 1997 text ed. - 
Lanham. Md. ; London : Scarecrow, 1997. - XIV, 
187 p. ; 22 cm. - Készült a Lyle’s Administration of 
the college Library c. könyv 1992-ben megjelent 5. 
kiadása alapján. - Bibliogr. a fejezetek végén. - ISBN 
0-8108-3330-1

Raktári jelzet: 2-10167

1944-ben jelent meg először Lyle könyvtártana, melynek használhatóságát bizonyítja, hogy időről időre közreadják aktualizált szövegváltozatát. A mostani 5. kiadás a korábbi 6 fejezet helyett 10 részre bontva tárgyalja mondandóját. A könyv fejezetei: Az amerikai főiskolai könyvtárak helyzete a felsőoktatásban és a könyvtári rendszerben; Az amerikai felsőoktatás jelen állapota; A felsőoktatási könyvtárügy története; A főiskolai kampusz; A főiskola és benne a főiskolai könyvtár jogállása, működése, fenntartása, politikája; A főiskola szervezeti felépítése, ezen belül a könyvtár helye, szervezete, feladatai; A főiskolai könyvtár gyarapítása, feldolgozó munkája, referensz, használóképzés, kölcsönzés stb.; A könyvtár személyzete; Tervezési, fejlesztési kérdések (költségvetés, bevételek, működtetés, épület, technikai felszereltség); Értékelés módszerek, szabványok, normatívák.A könyv függeléke a főiskolai könyvtári normatívák 1995. évi kiadását tartalmazza.
Címtár -könyvtári (forma); Egyesület -könyvtári 
-nemzeti; Egyesület -könyvtári -nemzetközi;
tésjegyzék -könyvtártudományi (forma); Nagy-Bri- 

tannia
Directory of library and Information organizations 

in the United Kingdom /  comp. by Peter D a lé ; [ed. 
by the] Library Association Publishing. - London :

LA Publ., 1993. - XII, 180 p. ; 22 cm. - ISBN 
1-85604-092-5

Raktári jelzet: 3-12193

A kötet az angliai könyvtári és tájékoztatási csoportok, egyesületek, szervezetek jegyzékét tartalmazza (pl. LA -  The Library Association; LIRGF -  Library and Information Research Group; CLLG -  City Law Librarians Group stb.). Összességében mintegy 200 szervezet címét és működésére jellemző adatokat gyűjtöttek össze. A teljes név, cím, telefon, címváltozat, címrövidítés megadása után az egyesület, szervezet tevékenységének rövid összefoglalása, a kapcsolatot tartó személy neve, címe, a szervezet (egyesület, csoport) tanfolyamainak, rendezvényeinek, valamint a tagság feltételeinek felsorolása szerepel a teljes névalak betűrendjében. Az intézmények betűrendes indexe egészíti ki a címjegyzéket.
Csoportos foglalkozás az olvasókkal; Könyvtártudo
mányi bibliográfia (forma); Óvodás 
ERNST, Linda L.

Lapsit Services fór the very young : a how-to-do-it 
manual /  Linda L. Ernst. - New York ; London : 
Neal-Schuman, cop. 1995. - XIV, 121 p. ; 28 cm. - 
(How-to-do-it manuals fór librarians ; 48.). - 
Bibliogr.: p. 101-119. - ISBN 1-55570-185-X

Raktári jelzet: 4-10065

A gyermekkönyvtárosok fantáziája legfeljebb a 2-3 éves „totyogók”-kal való könyvtári foglalkozásig szokott terjedni, holott már a 12-24 hónapos „ölbeli” , azaz karonülő kicsikkel is lehet mit kezdeni. Ezek még nemigen tudnak járni, viszont nagy már a mozgásigényük, ezért különösen nehezen tudnak nyugton maradni. Olyan mondókákkal, mesékkel lehet őket lekötni, amelyeket heves, nagy ívű mozdulatok kíséretében kell elmondani, megjeleníteni.
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Ezek a csoportos foglalkozások a szülőknek is szólnak; nekik is a könyvtáros mutatja meg, hogyan kezdhetik meg már ebben a korban gyermekük irodalmi nevelését, mozgásigényük kielégítésével, sőt mozgásuk fejlesztésével együtt. -  Sok anyagot (mondókát, játékot, dalocskát) is tartalmaz a könyv.
®

Ajánló bibliográfia (forma); Könyvtártudományi bib
liográfia (forma); Minősítés, Munkaelemzés; Munka
kör; Munkaszervezet; Személyzet; Egyesült Államok 
G00DS0N, Carol F.

The complete guide to performance standards fór 
library personnel /  Carol F. Goodson. - New York ; 
London : Neal-Schuman, 1997. - XI, 216 p. ; 23 cm.
- Bibliogr.: 158-209. p. - ISBN 1-55570-262-7 

Raktári jelzet: 3-12300

A könyv négy fejezetének anyaga: 1. A teljesítménynormák története és funkciója. -  2. A normák kidolgozásának (revíziójának) folyamata: a moduláris szerkesztés, a munkaelemzés, az átlagnak és a skála fokainak megállapítása, az önértékelés, értékelés a kollégák és a főnök részéről. -  3. A nem diplomás munkatársak normái (10 munkakör szerint). -  4. A diplomás könyvtárosok normái (16 munkakör szerint). -  A mellékelt űrlap-minták rovatai az objektív és konkrét értékelést segítik elő.-  A kérdés terjedelmes annotált bibliográfiája egészíti ki a kötetet. @
Kommunikáció -használókkal; Referensz; Tovább
képzés
JENNERICH, Elaine Z. - JENNERICH, Edward J.

The reference interview as a Creative art /  Elaine Z. 
Jennerich and Edward J. Jennerich. - 2. ed. - 
Englewood, Colo. : Libraries Unlimited, 1997. - XI,

128 p . ; 25 cm. - Bibliogr.: 109-124. p. és a jegyze
tekben. - ISBN 1-56308-466-X 

Raktári jelzet: 3-12304

A szóbeli tájékoztatás formai jellegzetességeinek aprólékos jellemzését adja ez a tíz év utáni, új fejleményeket és kutatási eredményeket is számításba vevő második kiadás. Tulajdonképpen az Allén E. Ivy nevével fémjelzett „microcounseling” interjúkészítési és tanítási metodikát dolgozzák át a szerzők könyvtári alkalmazás céljaira. Sorra veszik, hogy milyen adottságokkal és fejleszthető képességekkel kell rendelkeznie a könyvtárosnak a sikeres használói interjú lebonyolítása érdekében, milyen viselkedési normák irányadóak, milyen közvetítői és panaszkezelési szerepe lehet a tájékoztatónak. Nem csak referensz könyvtárosoknak szól a könyv, hiszen a könyvtári munka számos más területén működő munkatársaknak éppúgy feladata időnként a tájékoztatás. Ennek megfelelően megkülön- böztetőek a könyvtári tájékoztatás bizonyos típusai. Külön fejezetetet szentelnek a szerzők a könyvtárukat teljes mértékben egyedül ellátó könyvtárosok referensz tevékenységének. Megismerhetjük a tájékoztató beszélgetés tanításának a szerzőpáros által kidolgozott módszereit. A munkaértékelés és a továbbképzés fontosságáról, lehetséges módjairól is nyerhetünk némi fogalmat. Foglalkoznak a szerzők azzal a problémával, hogy a tájékoztató- és olvasószolgálatba mikor, milyen mértékben tanácsos bevonni a felsőfokú könyvtárosi képesítéssel nem rendelkező személyzetet, esetleg diák munkaerőt. A különleges bánásmódot igénylő egyes használói csoportok kezeléséhez is található itt számos hasznos útmutatás.
@

Esettanulmány (forma); Használók képzése -iskolá
ban; Iskolai könyvtár; Segédkönyvtár, kézikönyvtár; 
Tájékoztató munka; Egyesült Államok
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JOB, Amy G. - SCHNARE, MaryKay 
Reference work in school library média centers ; a 

book of case studies /  Amy G. Job and MaryKay 
Schnare. - Lanham, MD. ; London : Scarecrow,
1996. - XII, 122 p. ; 22 cm. - (School librarianship 
series ; 1.). - Bibliogr.: p. 107-120. - ISBN 
0-8108-3098-1 

Raktári Jelzet: 2-10050

A könyvtárosképzés során fel kell készíteni a jövendő könyvtárosokat az iskolai könyvtárakban folyó gyakorlati problémák kezelésére. Ehhez ad segítséget -  elsősorban az amerikai könyvtárosképzés számára -  ez a kötet, amelyben az általános iskolák, a középiskolák és a felsőfokú intézmények tipikus olvasószolgálati, tájékoztatási és referensz problémáival szembesülnek a hallgatók. A témákat esettanulmányok formájában ismerik meg az olvasók, az esettanulmányok után található kérdések segítségével a tanórán csoportosan vagy odahaza egyénileg fel lehet dolgozni és elemezni a bemutatott helyzeteket.
Egyetemi könyvtár; Használó; Könyvtárosi hivatás; 
Munkaszervezet; Vezetés 

Libraries as user-centered organizations: impera- 
tives fór organizational change /  Meredith A. Butler 
ed. - New York [etc.] : Haworth, cop. 1993. - 256 
p . ; 23 cm. - Bibliogr. a jegyzetekben. - Megjelent a 
Journal of Library Administration vol.19. no.3/4. 
(1993) számaként is. - ISBN 1-56024-616-2 

Raktári jelzet: 3-11986

A kötet (amely a Journal of Library Administration 1993. évi 3/4. számának anyagát tartalmazza), meglehetősen heterogén tanulmányokat fog össze. Közös alapgondolatuk: hogyan alkalmazkodhatnak az egyetem különféle könyvtári részlegei környezetük technikai és demográfiai változásaihoz, hogyan

szabhatják munkastílusukat, szolgáltatásaikat használóik megváltozott igényeihez és lehetőségeihez. A 15 tanulmány témái között többször is szerepel a könyvtár szervezetének és vezetési módszereinek megújítása, a multikulturalitás, a könyvtárosi hivatás új értelmezése és a könyvtáros-társadalomnak új elemekkel való kiegészítése, a számítóközponttal való együttműködés és a hálózatszervezés.

Könyvkiadás; Könyvkiadás története; Magyarország 
LOSSAU, Norbert

Das ungarische Verlagswesen im Umbruch : 
Stationen dér Veránderung, 1985-1995 /  Norbert 
Lossau ; mit einem Brief zum Géléit von Ferenc 
Zöld. - Wiesbaden : Harrassowitz, 1996. - VI, 102 
p. ; 24 cm. - (Buchwissenschaftliche Beitráge aus 
dem Deutschen Bucharchiv München, ISSN 
0724-7001 ; 56.). - Bibliogr.: p. 83-95. - ISBN 
3-447-03837-3 

Raktári jelzet: 3-12206

A magyar könyvkiadás 1985 utáni helyzetét bemutató tanulmány -  szokatlan módon -  német szerző tollából született. A német alapossággal megírt, a kérdést sokoldalúan megvilágító elemzés nem csak a publikált monográfiák, cikkek felhasználásával készült, hanem személyes tapasztalatok, a könyvszakma kiemelkedő képviselőivel történt beszélgetések alapján.Az első fejezet a könyvszakma 1945 utáni helyzetét tekinti át röviden, s a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének 1969-es megalakulásával zárul. A következő rész a 80-as évek könyvkiadásának problémáit mutatja be (a nagy állami kiadók monopolhelyzetének megszűnése az ún. nem hivatásos kiadók megjelenése következtében,
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a szocialista kultúrpolitika hibái stb.)> melyek a 90-es évek elején a könyvkiadás addigi rendszerének felbomlásához vezettek. A szerző részletesen ismerteti ezt a folyamatot, külön fejezetet szentelve négy kiadó (Corvina, Móra, Szépirodalmi, Akadémiai) privatizálási „esettanulmányának” .A kötetet terjedelmes, több szempontúan rendezett irodalomjegyzék és tárgymutató egészíti ki.
@

Besorolási adatok egységesítése; Bérmunka kiadá
sa; Dokumentumszolgáltatás; Feldolgozó munka; 
Gazdaságosság -könyvtárban; Gyorstájékoztatás 

Outsourcing library technical Services operations : 
practices in academic, public, and special libraries /  
ed. by Karén A. Wilson, Marylou Colver ; [ed. by 
the] American Library Association - Chicago ; Lon
don : ALA, 1997. - XXI, 239 p . ; 23 cm. - Bibliogr. a 
tanulmányok végén és p. 193-219. - ISBN 
0-8389-0703-2 

Raktári jelzet: 3-12303

oA kötet hasznos tanulságokkal szolgálhat azoknak a könyvtáraknak, amelyek bizonyos munkafolyamatok alvállalkozásba adásával kacérkodnak. Bizony, nem árt mérlegelni a „megtörtént esetek” tanulságait, felmérni az ilyen típusú szerződések előnyeit és hátrányait, mielőtt fejest ugranánk a nagy kalandba. Meggondolandó, vajon mit fognak szólni az újításhoz a kollégák, milyen hatása lesz á munka minőségére és a hatékonyságra? Tényleg ez a legtakarékosabb megoldás? Valóban munkaidőt fog felszabadítani, melyet az igényesebb szolgáltatások kialakítására fordíthatunk majd?Az esettanulmányokat a felsőoktatási intézmények könyvtáraiból, a közkönyvtárakból és a szakkönyvtárak köréből gyűjtötték össze a szerkesztők. Néhány példa arra, hogy milyen munkákat bíztak külső cégekre a könyvtárak: katalogizálás, szerze

ményezés, könyvtárközi kölcsönzés és másolatszolgáltatás, új könyvtár nyitóállományának beszerzése, adatbázis kezelés. Mindegyik tanulmány vázolja a döntés előzményeit, leírja a kitűzött célokat, ismerteti az új módszer eredményességét, a felmerülő nehézségeket és megoldandó problémákat.A negyedik egység egy majd harminc oldalas válogatott és annotált bibliográfia a kérdés további tanulmányozásának elősegítésére. Ezután a tanulmányok szerzőinek bemutatása következik, majd tárgyszavak rövid jegyzéke zárja a hasznos kötetet.
Feldolgozó munka; Helyi gépi hálózat; Kisszámító- 
gép; Munkakör; Munkaszervezés; Online információ- 
keresés; Szoftver

Planning and impiementing technical Services 
workstations /  Michael Káplán ed. ; [ed. by the ] 
American Library Association. - Chicago , London : 
ALA, 1997. - XVIII, 237 p. : i l l . ; 25 cm. - Bibliogr. a 
jegyzetekben és p. 217-220. - ISBN 0-8389-0698-2 

Raktári jelzet: 3-12312

A feldolgozói munkaállomás (Technical Service Workstation, TSW) „egy, a feldolgozó munkához kialakított, hálózatba kötött mikroszámítógép, magasfokú szerkesztési és adatbeviteli lehetőségekkel; alkalmas online katalógusok és egyéb, helyi vagy távoli releváns források adatainak elérésére és kezelésére olyan szoftver segítségével, amelyet kifejezetten e célra fejlesztettek ki.” A könyv tanulmányai amerikai nézőpontból vizsgálják a feldolgozói munkaállomások helyzetét. Az első fejezet a szoftver és a hardver kérdéseit és a tervezők szempontjait vizsgálja, a további fejezetek az online dokumentációval és az online eszközökkel, a használat hatékonyságát fokozó program-megoldásokkal (pl. makrók), ergonómiai és képzési kérdésekkel, valamint a jövő technológiai kihívásaival foglalkoznak.
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Kommunikáció -személyzeten belül; Minősítés,
Munkabér, alkalmazás; Munkahelyi légkör; Munka- 
szervezés; Vezetés

Practical help fór new supervisors /  Joan Giesecke 
e d . , [ed. by the] American Library Association. - 3. 
ed. - Chicago ; London : ALA, 1997. - VI, 117 p. ; 
23 cm. - Bibliogr. a tanulmányok végén. - ISBN 
0-8389-3467-6

Raktári jelzet: 3-12317

Mindannyian ismerhetünk olyan frissiben kinevezett vezetőt, akinek saját szakterületén megszerzett tudása és tapasztalata semmi kívánnivalót sem hagy maga után, ám vezetési gyakorlata bizony nem sok van. Pedig felelőssége lényegesen megnő: egy konkrét feladatra való koncentrálás helyett ezentúl arra kell figyelnie, hogy beosztottai mit és hogyan tesznek a közös célokért. Vagyis meg kell tanulnia egy csapat munkáját megtervezni, megszervezni, a célok megvalósulását ellenőrizni. Ehhez a szemléletváltáshoz kínál praktikus segédeszközt az ALA nevével fémjelzett kézikönyv harmadik, korszerűsített és bővített kiadása.A szerzők többsége maga is vezető beosztású könyvtáros, megközelítési módjuk tehát igencsak gyakorlatias. A mű 10 fejezetből áll, melyekből vadonatúj a munkaidő menedzselésével, a „másság” kezelésével és a konfliktusok megoldásával foglalkozó fejezet. A régiek pedig: milyen következményekkel jár, ha az ember vezető lesz; interjú-technikák új munkaerő felvétele esetén; új kolléga bevezetése az intézmény és a munka rejtelmeibe; a teljesítmények felmérése; a kollégák nem anyagi eszközökkel történő motiválása; kommunikációs eszközök; a hatékony munkaértekezlet titkai.A fejezetek -  ahogy az egy rendes kézikönyvtől el is várható -  jól tagoltak, és húsz oldalnál egyik sem hosszabb. Mindegyik egység rövid összegzéssel zárul. Az utolsó fejezet után rövid index segíti a kézikönyv használatát. Az egyes témákra vonatkozó irodalmat a fejezetek végén találhatjuk.

Eligazító jelzés; Kommunikációs -használókkal, Olva
sószolgálat; Szépirodalom 
SARICKS, Joyce G. - BROWN, Nancy

Readers’ advisory service in the public library /  
Joyce G. Saricks and Nancy Brown ; [ed. by the] 
American Library Association. - 2. ed. - Chicago ; 
London : ALA, 1997. - X, 160 P . ; 23 cm. - Bibliogr. 
a jegyzetekben és p. 149. - ISBN 0-8389-0711-3 

Raktári jelzet: 3-12291

A közkönyvtárak használóinak több mint a fele szabadidejének eltöltéséhez keres szépirodalmat a könyvtárban. A közkönyvtárak elsődleges missziója is éppen ez, a könyvek eljuttatása az olvasóhoz és az olvasás megszerettetése. Az olvasószolgálatban dolgozó könyvtárosoknak jó pszichológiai érzékkel, mély állományismerettel, jó beszédkészséggel kell rendelkezniük ahhoz, hogy ajánlani tudják a legfrissebb irodalmat -  ami többnyire a könnyű (lektűr) olvasmányok különböző kategóriáit jelenti - ,  de olyan szinten ismerve a könyveket, hogy azok tartalmáról, szereplőiről, a könyv stílusáról stb. beszélgetni tudjanak az olvasókkal. A könyv tanácsokat ad a tájékozódás forrásairól, javaslatot tesz a könyvek gyors feldolgozására, annotált cédulák készítésére, tippet ad mindenkor felhasználható beszédfordulatokra, könyvajánlási technikákra. Szó esik a referensz interjúról, az olvasói igények felderítésének módjairól stb. A könyv kiegészítői: szakbibliográfia a további olvasmányokról, lista a legnépszerűbb könyvekről, szerzők jegyzéke, akikről a tárgyalás során szó esett s az elmaradhatatlan tárgyszómutató.
Hátrányos helyzetű olvasó; Kommunikáció -haszná
lókkal; Olvasó; Olvasószolgálat 
SMITH, Kitty

Serving the difficult customer : a how-to-do-it 
manual fór library staff /  Kitty Smith. - New York ;
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London : Neal-Schuman, 1993. - X, 166 p . ; 28 cm. 
- (How-to-do-it manuals fór libraries ; 39.). - 
Bibliogr.: p. 159-163. - ISBN 1-55570-161-2 

Raktári jelzet: 4-10108

A közkönyvtárak olvasószolgálati munkájának szakszerű ellátásához a könyvtárosoknak jó em- berismeretettel és helyzetfelismeréssel is rendelkezniük kell. Az állomány ismeretével azonos fontosságú, hogy az ún. problémás olvasókkal szót tudjanak érteni. Ki a problémás olvasó? Lényegében mindenki lehet az, ha rossz napja van, ám a könyv a társadalmilag hátrányos és fizikailag hátrányos helyzetben lévőkön kívül a valamilyen magatartási zavarral küszködő' pl. túlságosan agresszív, nagyon visszahúzódó, sértett, tudálékos emberek körét érti alatta. Magatartászavart okozhat a hosszan tartó hajléktalanság, s a kulcsos gyerekek csoportja is odafigyelésre, törődésre vágyik. A könyv nem arra ad modelleket, hogy kell a tipikus tüneteket felmutató olvasóval bánni, inkább azt hangsúlyozza, hogy a könyvtárosok hozzáállásán, magatartásán kell változtatni. Empátiára, fejlett kommunikációs érzékre, s a távolságtartó könyvtárosi magatartás leküzdésére van szükség.A függelék az egyedi tanuláshoz ad segédletet és olvasnivalókat is ajánl.
@

Állományvédelem; Diapozitív; Fotóarchívum; Raktá
rozás

WILSON, Dávid
The care and storage of photographs : recommen- 

dations fór good practice /  Dávid Wilson ; [publ. by 
NAPLIB], - [London] : NAPUB, 1997. - 43 p. : ill. ; 
21 cm. - Bibliogr.: 31 ,p. - ISBN 0-9530436-0-6 

Raktári jelzet: 2-10176

A változatos témákról, helyszínekről készült légi felvételek ma muzeális értéket képviselnek. A nedvesedés, hólyagosodás, a rovarkártevők, a kiszáradás, a helytelen tárolás stb. súlyos károkat okozhat a fotók állagában. A  NAPLIB (National Association of Aerial Photographic Libraries) fő feladatának tekinti a Nagy-Britanniáról készült archív felvételek megőrzését, állagvédelmét, melynek érdekében szakszerű eljárásokat ajánlanak a károsodott fényképek, negatívok, filmek restaurálására.A füzet -  amelyet a NAPLIB módszertani útmutatónak szánt -  elsősorban a fotóarchívumok munkatársai számára szeretne átvehető módszereket, eljárásokat tanácsolni, de az amatőr fotósok is találhatnak jótanácsokat a füzetben. Először a fényképeket veszélyeztető forrásokat veszik számba, majd bemutatják, miként kell ellenük védekezni; ezek után a fekete-fehér lemezek, filmek és negatívok tárolási kérdéseiről, a fekete-fehér nyomatok, színes filmek és nyomatok, valamint a színes dia- pozitívek tárolásáról, kezeléséről és védelméről olvashatunk. Állományvédelmi szolgáltatásokat kínáló cégek válogatott jegyzékével, továbbá a szakmai és érdekvédelmi szervezetek címeivel segíti a kötet a szakemberek tájékozódását.
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