
a folyamatban, amelynek végeredményeként a Könyvtár nyilvánosan is hozzáférhetővé tenné az egyetem általános tananyagait. A cikk ismerteti a Deakin Australia-nak tett ajánlásokat, és ezek indokait.
(Autorej.)

01/193
TORRES, Ana -  WOLFF, Cynthia: Using the online 
catalog as a publishing source in an academic institu
tion = J.lntemet Cat. 3.vol. 2000. 2/3.no. 217-225.p. 
Bibliogr. 8 tétel.

Az online katalógus mint publikálási lehetőség egy 
felsőoktatási intézményben

Gépi dokumentumleírás; Online katalógus; Számító
gép-hálózat; Tankönyv[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető be: HAWORTH DOCUMENT DELIVERY CENTER, Haworth Press, Inc., 10 Alice Street, Binghamton, N. Y. 13904]

A cikk beszámol a brooklyni Polytechnic University tudományos-műszaki könyvtárának „Digitális Könyvtár” programjáról. A projekt célja az volt, hogy az on-line katalógus bibliográfiai rekordjaiból kiindulva az interneten keresztül hozzáférhetővé tegye az oktatók és/vagy az egyetemi szervezetek által készített oktatási anyagokat. A programot kétféle szükséglet is motiválta: az oktatók szerették volna megosztani és terjeszteni az elektronikus információkat, a könyvtár pedig szerette volna csökkenteni az oktatási anyagok kölcsönzőpultja előtti forgalmat. A hallgatók ma távolról is elérhetik az oktatási anyagokat, megszűnt a sorban állás, és az oktatók egy biztonságos hálózat útján bonyolíthatják le az elektronikus információk cseréjét.
Lásd még 120, 145, 184 CAutorej)

Közérdekű
tájékoztatás

Lásd 206

Általános kérdések
01/194
LAZAREV, V.S.: Missiä biblioteki: principy formulirova- 
niá = Naucn.Teh.Bibl. 2000. 9.no. 5-17.p. Bibliogr. 12 
tétel.

A könyvtár rendeltetése: a megfogalmazás alapel
vei

FeladatkörA küldetésnyilatkozat a szervezet alapvető céljainak összessége, formáját tekintve pedig olyan doku
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mentum, amely rögzíti a szervezet létező jellemzőit és kitűzött céljainak paramétereit. A nyilatkozatokkal kapcsolatos külföldi példák alappillére kettős: a nyilatkozatban cél egyrészt a pozitív közvélemény és a társadalom figyelmének a szervezet felé fordítása, másrészt a belső munkatársak alkotóerejének mozgósítása. Az oroszországi könyvtárak küldetésnyilatkozatának összeállításában sokat segíthet az angol és az amerikai szakirodalom, többek között }. M. Graham és W. C. Harwlick Mission Sta
tement: A guide to the corporate and non-profit 
sectors (New York-London, 1994.) című műve, illetve a már létező konkrét külföldi példák (jelen esetben a Cuyahoga Public Library, a The Center for Research Libraries, a LA, az ALA, az American Association of School Librarians, a Canadian Library Association küldetésnyilatkozataiból vett idézetek). A szakirodalom szerint a szervezetnek azért van szüksége jól megfogalmazott küldetésnyilatkozatra, mert ezáltal kiemelkedhet a többi szervezet közül, ösztönözheti saját fejlődését és kialakíthatja működésének stratégiáját: milyen igényeket elégít ki, milyenek a szolgáltatásai és kiket céloz meg ezekkel a szolgáltatásokkal. A hét jellemző közül, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a szervezet nyilatkozata teljes legyen, a könyvtárakra négy pont érvényes, azaz a szervezet akkor fejlődik sikeresen: ha szorgalmasan, lelkiismeretesen dolgozik és megkap minden szükséges külső támogatást ahhoz, hogy megoldja anyagi problémáit; ha a vezetők és irányítók filozófiája pozitív közvélemény kialakulásához vezet, anyagi és erkölcsi hasznot hoz; ha a vezetés céljai egybeesnek a beosztottak céljaival és megfelelnek az anyagi feltételeknek; ha a szervezet termékeinek és szolgáltatásainak minősége megfelel a használók igényeinek. Nem létezik egységes minta arra nézve, milyen elemeket kell tartalmaznia a küldetésnyilatkozatnak, így születhetnek energikus és fennkölt, terjedelmes és rövid, ünnepélyes és a hétköznapokhoz közelítő megfogalmazások. A következő elemek szerepeltetése azonban mégis el

engedhetetlen: a szervezet célja (realitások, elérhetőség, hasznosság); a szervezet tevékenységi köre (specifikuma, amely elkülöníti a többi hasonló szervezettől); a szervezetben elkülönülő és a szervezettel kapcsolatban álló csoportok (dolgozók, támogatók). A nyilatkozat fontos részét képezheti még a szervezet filozófiája (credo), amely egyértelműen kifejezi a szervezet hitének posztulátumait, értékeit, elsődleges törekvéseit, állandó odafigyelését a vele szemben támasztott követelményekre és az általa elvégzett munka minőségére.Az oroszországi könyvtárak esetében teljes egészében hiányoznak azok a hagyományok, amelyekre támaszkodva a küldetésnyilatkozatok könnyen megfogalmazhatók lennének, néhány alapvető szempont felsorolása azonban segíthet e probléma kiküszöbölésében: első lépésként érdemes minél több információt összegyűjteni magáról a szervezetről és elérendő céljairól. A második lépésben össze kell állítani a nyilatkozat vázlatát-piszkozatát, majd a harmadik lépés e vázlat véleményeztetése a szervezet dolgozóinak körében (plakátok a munkahelyi kávézóban, üléstermekben; levéltárcában elférő aprónyomtatványok a nyilatkozat szövegével). A negyedik lépés az összegyűjtött vélemények beépítése a nyilatkozatba, javítás és ellenőrzés tartalmilag és formailag. A végére marad a küldetésnyilatkozat elfogadtatása, elismertetése. A nyilatkozat nyelvét és stílusát tekintve érdemes a rövidségre, tömörségre törekedni és mindenképpen kerülni kell a zsargon használatát. Mindezen szempontok figyelembevételével a szervezet -  adott esetben a könyvtár -  számára jól és pontosan megfogalmazott, hivatalos dokumentumban rögzített arculat alakítható ki.
(Hangodi Ágnes)

Lásd még 202
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01/195
HALLIDAY, Leah -  OPPENHEIM, Charles: Compari
son and evaluation of some economic models of digi
tal-only journals = J.Doc. 56.vol. 2000. 6.no. 
660-673.p. Bibliogr. 32 tétel.

Csak digitális formátumban megjelenő folyóiratok 
néhány gazdasági modelljének összevetése és ér
tékelése

Elektronikus folyóirat; Folyóiratkiadás; Hatékonyság; 
Költségelemzés; Szoftver

Az ismertetett vizsgálat során digitális folyóiratok előállításának és szolgáltatásának gazdasági szempontjait elemezték az Ithink Analyst nevű szoftver segítségével. Három modellt fejlesztettek ki, és szimuláció segítségével ellenőrizték az értékek változásának hatását az egyes modellek esetében. Az eredményekből arra lehetett következtetni, hogy egy tudományos elektronikus folyóiratot addig lehet alacsony díjért szolgáltatni, amíg legalább 500 előfizetője van. A szerzők által finanszírozott modell szintén életképes. Az a modell is elfogadható, amelyben a költségviselés megoszlik a szerzők és az előfizetők között, de a kétféle díjazás adminisztrációja megemeli a költségeket.
(Autoref.)

01/196
KASOWITZ, Abby -  BENNETT, Blythe -  LANKES, Da
vid R.: Quality standards for digital reference consortia 
= Ref. User Serv.Q. 39.vol. 2000. 4.no. 355-363.p.

Minőségi normatívák digitális referensz-konzorci- 
umok számára a hagyományos referensznél szo
kásos normatívák adaptálásával

Együttműködés -belföldi; Hatékonyság; Normatívák, 
mutatószámok; Referensz; Számítógép-hálózat

Az USA-ban a digitális referensz-szolgáltatások AskA... néven ismeretesek (Ask a Librarian, Ask a Linguist, azaz Kérdezd a könyvtárost, ... a nyelvészt stb.). Ezek a legkülönbözőbb szakterületeken és változatos fenntartásban működő szolgáltatások konzorciumot alakítottak (Virtual Reference Desk AskA Consortium). A konzorcium résztvevői egyrészt együttműködnek a kérdések megválaszolásában, másrészt közösen alakítják ki a szolgáltatások minőségének értékeléséhez szükséges normatívákat. E működési normatívák egy része természetesen egybevág a hagyományos referensz munkában szokásos követelményekkel (könnyen elérhető szolgáltatás, megfelelő tájékoztatás az önálló használathoz, szakértő személyzet, interaktivitás). Ugyanígy: a normatívák meglehetősen általános jellegűek, és az egyes intézményekre bízzák a részletek kidolgozását. A normatívák kialakítását korábban elvégzett vizsgálatok alapozták meg, amelyek Schwartz és Eakin, Mendelsohn, Sloan, Lankes és Kasowitz, valamint White nevéhez fűződnek. 1997-ben szakértői bizottság alakult, amely tizenkét minőségi jellemzőt határozott meg a digitális referensz szolgáltatások számára.A konzorciumban jelenleg 16, igen sok vonatkozásban eltérő szolgáltatás vesz részt. Ezt a sokféleséget a normatívák is tükrözik, oly módon, hogy minden normatívának három szintje van: 1. az alapvető, azaz a konzorciumi részvételhez szükséges minimális szint, 2. az aktuális, a jelenlegi gyakorlatra jellemző szint, 3. a közös célként kitűzött, optimális szint. A normatívákat egy más metszetben két fő kategóriára osztják: a használók követelményeire és a szolgáltatás-fejlesztés területére.A használói követelmények a következők (zárójelben az alapvető szintek):
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-  elérés (e-postán vagy webes űrlapon),-  gyors válaszadás (a kérdések legalább egytize- dét két munkanapon belül meg kell válaszolni),-  a szolgáltatási politika közlése (világosan meg kell fogalmazni, hogy mit várhat el a használó, milyen tárgyú kérdésekre és mennyi idő alatt számíthat válaszra),-  interaktivitás (a használótól meg kell kérdezni, hogy milyen szintű választ vár -  pl. tudományos cél, tanulmányai, magánérdeklődés vezér- li-e - ,  hogyan határozza meg kérdésének tárgykörét, és szükség esetén később is konzultálni kell vele),-  az információs jártasság növelése (a válaszokban lehetőleg hálózati forrásokra kell rámutatni, és tájékoztatni kell a kérdezőt, ha kérdése nem válaszolható meg).A szolgáltatás-fejlesztés normatívái a következőkre vonatkoznak (zárójelben az alapvető szintek):-  megbízhatóság (minden szolgáltatásnál működnie kell egy „revizornak”, aki a válaszok minőségét és pontosságát ellenőrzi),-  szakértelem (a szolgáltatásokban részt vevő szakmai személyzet továbbképzéséről szervezett formában gondoskodni kell),-  személyes adatok védelme (a használók nevét és címét a kérdések archívumának publikálása előtt törölni kell),-  folyamatos értékelés (időszakonként meg kell vizsgálni a válaszok minőségét, pontosságát és a szolgáltatási politika betartását),-  a kapcsolódó információk hozzáférhetővé tétele (a szolgáltatás webhelyén néhány alapvető hálózati forrást fel kell tüntetni),-  publicitás (a szolgáltatás célját és gyakorlati tudnivalóit közzé kell tenni).Az aktuális és az optimális szintek természetesen ennél összetettebb és fejlettebb követelményeket fogalmaznak meg. E szintek ismeretében az egyes -  már működő és most létesülő -  szolgáltatások maguk is meg tudják határozni, hogy egy adott pilla

natban „hol tartanak”, a normatívák pedig kijelölik számukra fejlesztéseik irányát. Meghatározhatják például, hogyan tegyék közzé szolgáltatási politikájukat, miben látják szolgáltatási koncepciójuk egyéni vonásait, hogyan érvényesítsék a használók igényeit, hogyan biztosítsák a szolgáltatás folyamatos értékelését. A normatíváknak fontos célja, hogy a szolgáltatások megőrizzék egyéniségüket, rugalmasan alkalmazkodjanak a követelményekhez, és ezekre támaszkodva fogalmazzák meg a szolgáltatások szintjéről szóló megállapodásokat (service- level agreement). A normatívák a gyakorlati tapasztalatok figyelembevételével az idők folyamán maguk is változnak, véglegesítésük 2001-re várható.
(Hegyközi Ilona)

01/197
LUXOVÁ, Jana: K mérení vykonú a stanovení kvality 
práce v knihovnách = Nár.Knih. 11.roc. 2000. 2/3.no.
60-62.p.

Rés. angol nyelven

Adalék a könyvtári teljesítmények méréséhez és a 
munka minőségének megállapításához

Hatékonyság; Normatívák; mutatószámok; Szolgálta
tások

álMSOVÁ, Sylva: Mérení vykonű v knihovnách = Nár. 
Knih. 11.roc. 2000. 2/3.no. 57-60.p.

Teljesítménymérés a könyvtárakban

Gazdaságosság -könyvtárban; Hatékonyság; Norma; 
Normatívák, mutatószámokA Londonban „information systems consultant” - ként dolgozó Simsová mindenekelőtt leszögezi, hogy könyvtári teljesítménynormákat akkor célszerű alkalmazni, amikor 1. A teljesítmények mérése a rendszer egészének jobb megértéséhez vezet; 2. Az egyes intézmények teljesítményeit mód van valamiféle „eszmei modellel” összevetni; 3. A nor
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mák segítségével a ráfordítások és az eredményesség közötti viszony kiszámítására nyílik lehetőség.Ezekben az esetekben is elkerülhetetlen, hogy a normákat helytállóan határozzuk meg. Ez azt jelenti, hogy a normák egyértelműek, reprodukálható- ak, döntés-előkészítők és szemléletesek legyenek. Az irreálisan magas és alacsony normák nem alkalmasak semmire.A teljesítmények normákban való kifejezése és mérése a mai menedzserek szerint motivációs eszköz, még ha más és más indokokra (pl. gazdaságiakra, önértékelésiekre stb.) vezethető is vissza. A kérdés szakirodalma gazdagnak mondható. Belőle A.W McClellan, }. Sumsion, S. Ward, R. Alston és J. Crawford művei emelkednek ki (felsorolásukat ld. a cikk bibliográfiájában).Measuring quality: international guidelines for performance in academic libraries címen a leghasználhatóbb segédletet témakörünkből az IFLA adta ki 1996 folyamán. Ez leírja és megmagyarázza a normázásnál számba jöhető adatokat, szól indokoltságukról. Hét adatcsoportot különböztet meg. Nevezetesen:1. A könyvtár használatára vonatkozó általános adatok (pl. nyitvatartási idő).2. Az állomány minősége, amely a használat/nem használat relációjában mérhető, illetve kijelölt bibliográfiai tételek használatának „behasonlítá- sával” tehető szemléletessé.3. A katalógusok minősége -  egy-egy téma keresése révén tárható fel.4. A tájékoztató szolgálat minősége, amit különféle feltett kérdésekre kapott válaszok gyorsaságával és megfelelő voltával kell „megjeleníteni” .5. A dokumentum hozzáférésének minőségét a beszerzés, feldolgozás, rendelkezésre bocsátás, könyvtárközi kölcsönzés folyamatainak gyorsaságával kell megállapítani.6. Távolsági szolgáltatások állapota.7. Az olvasók elégedettsége.

A szerző fontos figyelmeztetése a normatívák kérdésében: „Amennyiben figyelembe vesszük a normatívák tükröztető képességének gyengéit, ha nem hagyjuk, hogy rabszolgává tegyenek minket, az általuk sugalltak elősegítik a munka megjobbítását. Olyan tükörként kell alkalmazni őket, amely alapos belenézés után „elmondja”, milyenek vagyunk. Ha -  mondjuk -  nem tetszik nekünk, amit a tükör mutat, még mindig kijelenthetjük: a tükör torzít” .Referátumunk másik szerzője, Jana Luxová a teljesítménynormák ellentmondásos voltát taglalja. Vannak, akik esküsznek rájuk, s a könyvtári munka teljesítőképességének fokozását várják tőlük, mások pedig ellenük vannak, mondván: nincs két egyforma feltételekkel működő könyvtár, és nincs két teljesen egyforma művelet sem, mint az iparban, tehát nem is érdemes, nem is szabad „bűvészkedni” velük.Csehszlovákiában B. Koutník volt az első, aki könyvtári teljesítménynormákat dolgozott ki még a 30-as években, ám ezek soha és sehol nem kerültek alkalmazásra. Aztán -  szovjet hatásra -  Prágában és Pozsonyban egyaránt kísérleteztek normákkal, ám ezt lényegében csak a feldolgozó munka területére szűkítették le. Később ezután a könyvtárgépesítés és automatizálás előrehaladtával születtek újabb normatívák. A kulturális minisztérium óhajára még a 80-as évek végén is keletkezett egy norma- gyűjtemény, de már nem mint kötelezően alkalmazandó utasítás, hanem mind módszertani segédlet, melynek mutatóit az egyes (általában: fejlett mun- kamegosztású) könyvtárak saját feltételeik szerint módosítva alkalmazhatják. Egyébként a normaképzésnek ez a lehetősége tekinthető egyedül reálisnak.A kilencvenes években a cseh nemzeti könyvtár kifejlesztette „átvilágító szolgálatát” , azaz megrendelésre vállalkozik annak megvizsgálására, hogy valamely könyvtár teljesítőképessége mennyire éri el a mennyiség és minőség tekintetében az elvárható szintet.
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Nyilvánvaló, hogy a minőség megállapítása még nehezebb, még körültekintőbb munkát kíván meg, mint a mennyiségeké. Csehszlovákiában a 60-as évektől kezdve többször is „nekirugaszkodtak” e probléma megoldásának, de átfogó módszert nem sikerült kimunkálni.Sajátos minőség-megállapító felmérés volt az, amelyet a cseh kulturális minisztérium rendelt meg 1996-ban az Opinion Window ügynökségtől arról, hogy a lakosság mennyire van megelégedve a nyilvános könyvtárak szolgáltatásaival. A vizsgálat reprezentatív minta alapján valósult meg. Néhány eredménye:-  a nyilvános könyvtárak szolgáltatásaival a megkérdezettek 80%-a volt elégedett, egyötödük nagyon is,-  13%-nak nem volt határozott véleménye a szolgáltatásokról,-  5% nyilatkozott negatívan (vagy az elégtelen választék, vagy a lassú szolgáltatás miatt).
(Futala Tibor)

Lásd még 166

Pénzügyi és 
gazdasági kérdések

01/198
ZILLER, Monika: Öffentliche Bibliotheken und 
Informationstechnologie im “Pacific Northwest”. Ein 
Studienaufenthalt bei der Gates Library Foundation in 
Seattle und Umgebung = Buch Bibi. 52.Jg. 2000. 
10/11. no. 636-641 .p.

Res. angol nyelven

Közkönyvtárak és információtechnológia. Tanul
mányúti tapasztalatok a Gates Könyvtári Alapít
vánnyal kapcsolatban Seattle-ban és környékén

Hardver; Közművelődési könyvtár; Szoftver; Támo
gatás -pénzügyi -társadalmi1995-ben az Amerikai Könyvtáros Egyesület támogatásával a Microsoft elindította „Library Online!” programját azzal a céllal, hogy segítse az amerikai könyvtárak hardver- és szoftver-ellátását, és javítsa a könyvtári internet-hozzáférés állapotát. Nem egészen két év alatt több mint 200 könyvtár kapott személyi számítógépeket, szoftvert, és részesült képzésben. Amikor nyilvánvalóvá vált, hogy a további támogatás nem érheti el a kívánt mértéket, Bili és Melinda Gates 200 millió dollárt adományozott a Gates Libraray Foundation létrehozására. Ezenkívül a Microsoft 200 millió dollár értékű szoftvert is ajándékozott a könyvtáraknak. Az alapítvány céljainak megvalósítására létrehozták a Technology Resources Institute-ot, majd később a Gates Center of Technology Access-t. A Gates alapítvány célja a könyvtárak, iskolák és egyéb közintézmények támogatása a digitális szakadék áthidalására. Az alapítvány, miután szakértők segítségével kiválasztja a támogatandó könyvtárakat, a hardver- és szoftverellátáson kívül képzést is nyújt számukra, és hosszú távú ingyenes, telefonos segélyszolgálatot is biztosít. Németországban sajnos nem található ehhez hasonló kezdeményezés, sem a kormányzati, sem a magánszektor részéről.

(Autorej.)
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01/199
BEGER, Gabriele: Neue Urheberrechtsgebühr. 
Urheberrechtsvergütung für Kopienversand = NFD Inf. 
51.Jg. 2000. 7.no. 428-430.p.

A másolatküldés után járó szerzői jogdíj új szabá
lyozása

Másolatszolgáltatás; Szerzői jog; Térítéses szolgál
tatásA könyvtár által a megrendelők kérésére készített és elküldött másolatok után a nemzetközi egyezmények szerint szerzői jogdíjat kell fizetni. Ennek mértékét Németországban egy kultuszminisztériumi bizottság állapította meg 2000 májusában, figyelembe véve egyrészt a kiadói érdekképviseletek, másrészt a könyvtárosegyesületek eltérő álláspontját.A megállapított jogdíjak a következők:-  2 DM minden elküldött másolat után, ha a megrendelőtanuló, egyetemi/főiskolai hallgató, olyan tudományos- vagy kutatóintézet, melyet túlnyomórészt közpénzből tartanak fent közjogi intézmény.-  5 DM a jogdíj, ha a megrendelő magánszemély,-  10 DM a jogdíj, ha a megrendelő üzleti vállalkozó.A rendelkezés hatálya kiterjed a nyilvánosan hozzáférhető, állami vagy helyi önkormányzati fenntartású könyvtárakra, levéltárakra, dokumentációs és információs intézményekre. Ugyanezt a tarifát alkalmazhatják azok az egyéb fenntartó által működtetett intézmények is, amelyeknek fenntartása túlnyomórészt közpénzből történik. A rendelkezés egyaránt vonatkozik a postán keresztül, a faxon vagy az elektronikus úton elküldött dokumentumokra Nem vonatkozik a rendelkezés:-  a könyvtárközi kölcsönzés keretében küldöttekre,-  azokra a dokumentumokra, melyek másolását licencszerződés szabályozza,

-  az 1920 előtt megjelent cikkekre,-  azokra a könyvtárakra, melyek évente kevesebb mint 200 cikket küldenek el másolatban.Az igen nagy adminisztrációs munkát követelő számlázás és statisztika megkönnyítésére a könyvtárak részére számítógépes szoftver készül.A rendelkezés 2000. szeptember 1-jén lép életbe és érvénye 2002. december 31-ig tart.
(Katsányi Sándor)

Lásd még 150,153,195

01/200
BERNTSEN, Bredo: Fagreferentene for og na. 
Fagreferentinstitusjonen ved Universitetsbiblioteket í 
Oslo = Synopsis. 31.arg. 2000. 5.no. 279-288.p.

Rés. angol nyelven

A szakreferensek egykor és ma. A szakreferensi 
rendszer az Oslói Egyetemi Könyvtárban

Egyetemi könyvtár; Könyvtáros -felsőfokú; Könyvtár- 
tudományi kutatás; Szakreferens-szolgálatAz Oslói Egyetem könyvtárában a szakreferens könyvtárosok rendszerét német mintára alakították ki, amelynek lényege az volt, hogy felsőfokú végzettségű, szakképzett személyzetet alkalmaztak az egyes szakterületek irodalmának gyarapítására. Sajnos már a kezdetben felmerült az a probléma, hogy a szakreferensek választásai jóval meghaladták a gyarapítási keret lehetőségeit. Ezután kétirányú válogatást vezettek be, amelyben az egyetemi oktatók igényeit is figyelembe vették. 1954-ben a szakreferensi rendszert megerősítették, és az állománygyarapítási keretet szakterületek szerint, százalékos arányban osztották fel. A hatvanas években világszerte megnőtt a szakterületi képzettségű egyetemi könyvtárosok iránti igény, miután felismer
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ték, hogy az állománygyarapítás hatékonysága igen fontos tényezője az aktuális és jövőbeli kutatásnak. Az egyetemi könyvtárakban dolgozó szakreferensek szakképzett egyetemi könyvtárosok. Miután a szakkönyvtárosok helyzete megszilárdult, az egyetemi könyvtárosok szervezeti-besorolási helyzetét is világosabban meghatározták. Az utóbbiak már 1946-ban tagjai voltak a felsőoktatási dolgozók egyesületének. Az 1970-es években az egyetemen és az egyetemi könyvtárban végrehajtott átszervezések nyomán az egyetemi könyvtárosok egyre inkább működtek szakkönyvtárosokként az újonnan létrehozott tanszéki könyvtárakban. Fizetési és előléptetési ranglétrájukat is meghatározták. 1982- ben a Falkanger Bizottság hangsúlyozta az egyetemi könyvtárosok szakterületi képzettségének szükségességét, és úgy döntött, hogy munkaidejük 10-15%-át a saját területükön végzett kutatásra kell fordítaniuk. Ám az ilyen kutatásnak könyvtári munkafolyamatokhoz kellett kapcsolódniuk, és az előléptetéseket is a könyvtárral kapcsolatos kutatómunka szerint mérlegelték. Az egyetemi könyvtárosok annak megerősítését kívánták, hogy a „felsőoktatási” és ne a „technikai/adminisztratív” dolgozók kategóriájába sorolják be őket. 1991-ben a könyvtárigazgató munkacsoportot állított fel, amely egy új, „tudományos könyvtáros” nevű státus létrehozását javasolta, speciális kutatási és fejlesztési feladatokkal. Ezt a javaslatot nem fogadták el, de az egyetemi könyvtárosok korábban rögzített jogait, kötelezettségeit és státusát 1993-ban megerősítették.Jelenleg a válogatás feladata -  az elektronikus adatbázisoknak és webhelyeknek köszönhetően -  fontosabb, mint valaha. A cikkben közreadott, 2000-re szóló javaslat bemutatja a szakterületi könyvtárosok feladatainak tervezett megosztását, hangsúlyozva a kutatás és fejlesztés fontosságát.
(Autoref.)

01/201
GREEN, Jamie -  CHIVERS, Barbara -  MYNOTT, 
Glen: In the librarian's chair: an analysis of factors 
which influence the motivation of library staff and con
tribute to the effective delivery of services = Libr.Rev. 
49.VOI. 2000. 8.no. 380-386.p. Bibliogr.

Res. francia és német nyelven

Milyen tényezők befolyásolják a személyzet moti
vációját és segítik a hatékony szolgáltatásnyúj
tást?

Munkahelyi légkör; Részvétel vezetésben; Személy
zet; VezetésA szerzők szerint a személyzet magas szintű motivációjának fenntartása olyan vezetési, szociológiai és pszichológiai jártasságokat kíván meg a könyvtárvezetőktől, amelyek terén semmilyen, vagy csak igen kevés képzettséggel rendelkeznek. Ilyenek például a következők: hatékony kommunikáció a személyzettel, jó munkahelyi kapcsolatok ápolása, a személyzet bevonása a döntési folyamatokba, a személyzet segítése a változások elfogadásában, a munkaköri rotáció előmozdítása, az egyéni kezdeményezések elismerése és jutalmazása, a megfelelő továbbképzés biztosítása.

(Autoref.)

01/202
LUBANS, John: Tm so low, I can't get high”: the low 
morale syndrome and what to do about it = 
Libr.Adm.Manage. 14.vol. 2000. 4.no. 218-221.p.

Rossz munkahelyi légkör: mit tehet a vezetés?

Munkahelyi légkör; VezetésA munkához való hozzáállásra vonatkozó felmérést meglehetősen gyakran végeznek az üzleti világban, ám a könyvtárakban ritka, mint a fehér holló. A cikk szerzője is csak egyetlen ilyen jellegű vizsgálatban vett részt, melynek kiértékelésekor az „elége
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dettség fokmérője” a fagypont alatt állapodott meg.Könyvtáros konferenciákon magunk is találkozhatunk a szakma sanyarú helyzetén lamentáló kollégákkal, és ki ne hallott volna már kísérteiként kerengő történeteket méltánytalanul mellőzött munkatársakról? Lehetséges, hogy Önöknek még nem volt szerencséjük olyan könyvtároshoz, aki rendszeresen deklarálja, mennyire utálja azt a munkát, amit végez, de egy lépést sem tesz a változás érdekében?Mit lehet tenni az ilyen -  mások közérzetét is romboló -  magatartás megváltoztatására? Egyáltalán, hogyan kaphatunk reális képet intézményünk morális állapotát illetően?Régen a vezetők szlogenje az volt: vagy boldogtalanok a beosztottjaid, de jól megy a munka, vagy boldogok a kollégák, viszont alacsony a teljesítmény. Ma már divatjamúlt ez a felfogás. Az üzleti világban, ahol a munka hatékonysága elsőrendű kérdés, jól tudják, hogy a munkatársak elégedettsége milyen fontos tényező. Súlyt helyeznek rá, hogy munkájuk fontosságáról meg legyenek győződve, hogy tisztában legyenek a szervezet céljaival és magukévá tegyék azokat, hogy munkájuk végzésekor legyen elegendő mozgásterük, és a bizalom légköre vegye őket körül.Különösen fontosak lennének ezek a mi szakmánkban, hiszen közvetlen kapcsolatban állunk a könyvtár használóival, és erre a kapcsolatra a munkahelyi morál erőteljesen rányomja bélyegét.A megfelelő munkamorálért a vezetőség felelős. Ha valakinek a hozzáállása nyilvánvalóan rossz irányba befolyásolja az általános közérzetet, le kell ülni vele beszélgetni erről. Értő figyelemmel kell meghallgatni, mi az, ami nyugtalanítja ezt a kollégát, és ezután dönteni kell, hogyan oldhatjuk meg a problémát. Közben nem szabad szem elől tévesztenünk, hogy a munkamorál nem adottság, mint a bőrünk vagy a szemünk színe, hanem elhatározás kérdése. Segíthetünk tehát a pozitív hozzáállás kialakításá

ban, vagy végső esetben javasolhatjuk a kollégának, hogy váljunk el egymástól barátsággal, és amilyen gyorsan csak lehet.Bármilyen módszerrel is vizsgáljuk a munkamorált, fontos, hogy nyilvánvaló legyen, mi volt ezzel a célunk. A munkatársaknak tisztában kell lenniük azzal, hogy milyen úton akarjuk a könyvtár elérendő céljait megvalósítani, és ebben milyen fontos szerepe van a munkatársak jó közérzetének, munkához való pozitív hozzáállásának.
(Fazokas Eszter)

Lásd még 146, 175
Marketing, közön- 
ségkapcsolatolc

01/203
ATTENBOROUGH, Liz: The National Year of Reading 
in the United Kingdom = New Rev.Child.Lit.Librariansh. 
6.vol. 2000. 6.V0I. 103-113.p. Bibliogr. 8 tétel.

Az Olvasás Éve az Egyesült Királyságban

Irodalompropaganda; Olvasás1998 szeptemberétől 1999 augusztusáig tartott az olvasás nemzeti éve (National Year of Reading -  NYR) Angliában. A jelenlegi kormány illetékes minisztere már az ellenzékben töltött évei alatt készült e projekt megindítására. A célja az volt, hogy a kiadók és könyvkereskedők, a könyvtárosok, az üzleti szektor, a tömegkommunikációs eszközök, az oktatásügy és a társadalmi szervezetek bevonásával a nemzet figyelmének központjába helyezze az olvasást.A tervezés már 1997-ben megkezdődött. Nehéz volt, de sikerült, hogy a gyerekek körén túlmenően a felnőttekre is kiterjesszék a projektet, s olyan tágra szabják határait, hogy a lehető legtöbb ember
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hez eljussanak. A NYR-re vonatkozó információk terjesztésére egy adatbázist és egy webhelyet létesítettek, s egy havonta megjelenő újságot is kiadtak. Az év során minden hónapnak megvolt a maga témája (pl. mese, költészet, sport stb.). Fontos volt, meggyőzni az elfoglalt tanárokat arról, hogy a NYR nem a munkájukat akarja szaporítani, ellenkezőleg, segíteni akar nekik. A sajtót érdekes emberekkel és témákkal bombázták, hogy ne csak a borús statisztikákban és a megható történetekben legyen érdekelt. A propagandakampány során mindenféle eszközt felhasználtak, egészen a futballpályákon elhelyezett óriásplakátokig.Mozgósították a vállalati világot is, hiszen a cégek érdekében áll, hogy mind fogyasztóik, mind alkalmazottaik jól képzettek, magas szintű írni-olvasni tudással rendelkezők legyenek. Számos cég jelentős anyagiakkal segítette a projekt egyes akcióit. Hasznosnak bizonyult, hogy a cégeket nem egyszerűen pénzért keresték fel, hanem a támogatás kölcsönösen előnyös formáit is sikerült megtalálni (propaganda, szolgáltatás stb.).Lényegesnek bizonyult, hogy minden helyi önkormányzat kijelölte azt a személyt, aki a helyi eseményeket összehangolta.Központi forrásokból mintegy egymillió fonttal segítették a helyi ötletek megvalósulását. Ezek a hajléktalanok utcai könyvtáraitól a házhoz kötötteket

laptoppal és modemmel meglátogató könyvtárosokig terjedtek, s azóta is folyamatban vannak.Sok haszonnal járt a webhely megnyitása. Naponta átlagosan 800-an keresték fel. Néhány önkormányzat maga is nyitott webhelyet.A kampány legnagyobb eredménye az volt, hogy sikerült az országos szintről levinni a helyi szintre. Itt a könyvtárosok megkeresték a helyi futball- és kosárlabda-klubokat, cégeket, szabadidős központokat, s mindenhol készséges támogatásra leltek. Kifogyhatatlan volt a leleményesség, amely újabb és újabb akciókat indított útnak.A kezdeményező minisztérium további három éven át folytatja a szponzorálást, ha csökkenő mértékben is. Változik a NYR jelszava is: „Folytasd az olvasást! ” -ra, a nemzeti olvasási kampány (National Reading Campaign -NRC) keretében. Ez bizonyos tekintetben fontosabb lesz, mint a NYR, mert így lehet learatni a befektetett erőfeszítések gyümölcseit hosszabb távon. Ehhez a Kulturális és Sportminisztérium további 2 millió fontos alapot nyitott meg.A NYR során az emberek és szervezetek igen pozitívan nyilvánultak meg az olvasás elterjesztése érdekében. Megkezdődött az a folyamat, amelynek révén az Egyesült Királyság olvasó országgá válik.
Lásd még 142 (Papp István)
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