
02/078
W ILLIAM S, Delmaus E.: Developing libraries as nim
ble organizations = Tech.Serv.Q. 18.vol. 2001. 4.no. 
35-46.p. Bibliogr.

A változásokhoz alkalmazkodó, rugalmas könyvtári 
szervezet kifejlesztése

Hatékonyság; Munkaszervezet; Személyzet; Vezetés[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető' be: HAWORTH DOCUMENT DELIVERY CENTER, Haworth Press, Inc., 10 Alice Street, Binghamton, N. Y. 13904]Miközben a könyvtárak kezdenek hozzászokni a változás-menedzselés elengedhetetlen követelményéhez, a környezet olyan gyorsan változik, hogy egyre nehezebb alkalmazkodni hozzá. Igen gyorsan közeledünk egy olyan kor felé, amelyben már nem elég lépést tartani a változásokkal. A megoldás olyan munkaszervezet és olyan személyzet kifejlesztése, amely természetszerűen befogadja az új elképzeléseket, és őszintén üdvözli az összes bizonytalanságot, ami a számítógépesítéssel, az állományhoz és a szolgáltatásokhoz kapcsolódó új elképzelésekkel, és az új egyetemi modellekkel jár. A jelen cikk bemutatja az ún. „hajlékony szervezet” koncepcióját, és olyan személyzetfejlesztési módszerekkel ismertet meg, amelyek alkalmazása nyomán a könyvtárosok szívesen dolgoznak egy ilyen rugalmas szervezetben.
CAutorej.)

02/079
SW EETLA N D , Jam es H.: Outsourcing library technical 
services -  what we think we know, and don't know = 
Bottom Line. 14.vol. 2001. 3.no. 164-175.p. Bibliogr.

A technikai szolgáltatások bérmunkába történő ki
adása -  gyakorlati tapasztalatok

Bérmunka kiadása; Felmérés [forma]; HatékonyságAz 1980-as években az autóiparban kezdett tért hódítani a fő tevékenység egyes elemeinek külső vállalkozásba adása, de már a 90-es évek elején nagy port felkavaró esetekről kaptunk hírt az amerikai könyvtárügyből is.Számos publikáció látott napvilágot a jelenséggel kapcsolatban, melyekre jellemző, hogy a szerzők általában még a definícióban sem értenek egyet. Több meglehetősen részletes bibliográfiát is összeállítottak már e művekről, a legteljesebbet például az ALA megbízásából 2000-ben (Martin, R.S. et al.: The impact of outsourcing and privatisation on library se rcvices and managementhttp://www.ala.org/alaorg/ors).Elsősorban esettanulmányokból és kérdőíves felmérések eredményeiből tájékozódhatunk. Az egyetemi könyvtárakban végzettek közül háromból kapunk adatokat. Az egyikből, mely 1996-ban készült, például az derül ki, hogy a könyvtárak 2/3-a külső vállalkozót is igénybe vesz az állománygyarapításnál. 79% a könyvkötést végeztette vállalkozóval, de egyik egyetemi könyvtár sem engedte ki a kezéből a tájékoztató funkciókat, és a könyvtárközi kölcsönzésre is csak négyen szerződtek külsősökkel. Viszont 63% valamilyen katalogizálási feladatot, 55% pedig az egységesített besorolási adatok-
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kai kapcsolatos munkát így oldott meg. 1999-ben 291 egyetemi könyvtár felmérésekor 146 válaszoló közül csak 44 (30,1%) kötött szerződést külső vállalkozóval katalogizálási munkára.A közkönyvtárakról egyetlen átfogó felmérés készült. 1999-ben 72 válaszoló végeztetett könyvtári feladatot külső céggel. A feladatok közül a könyvkötés, a feldolgozás, épületkarbantartási feladatok, számítógépes tanfolyamok szervezése, és valamilyen internetes szolgáltatás (például web-oldal készítése), valamint a biztonsági szolgálat és a katalogizálás volt az élen, de szerepelt még a támogatás-gyűjtés, és a pénzügyi feladatok, az előfizetések kezelése és ellenőrzése is. E felmérésből is az derült ki, hogy a „magfunkciótól” jóval kisebb mértékben váltak meg a könyvtárak, mint a nem szorosan vett könyvtári jellegűektől.A szakkönyvtárak gyakorlatáról mindössze három tanulmány szól. Ezekből az derül ki, hogy a magán- szektorban működő könyvtárakban jóval több funkciót -  néha a teljes könyvtárat -  külső cég kezeli.Számos közlemény az egyes könyvtári funkciók felőli közelíti meg a kérdést. Az egyik a nem angol nyelvű művek katalogizálását vizsgálta. A másik a 187 egyetemi könyvtártól kapott válaszokból azt a következtetést vonta le, hogy szoros összefüggés van a könyvtárak nagysága és a munkák kiadásának mértéke között, ugyanakkor az outsourcing nem függ a szakképzett könyvtárosok számától. Pedig a felsorolt okok között szerepelt a szakképzett személyzet hiánya, a dokumentum-feldolgozás meggyorsításának szándéka, vagy a költségmegtakarítás. A 84 könyvtár között 18 olyan volt, amelynek már volt szerződése külső céggel, de a továbbiakban nem tervezi, mert túl drága. A 33 érintett közül 4 gondolta úgy, hogy a próbálkozás teljes fiaskó volt. A dél-karolinai közkönyvtárak körében végzett vizsgálat azt mutatta, hogy itt leginkább azért döntenek a katalogizálás „bérbeadása” mellett,

hogy több könyvtáros végezhessen nyilvános szolgáltatásokat.A katalogizálási költségek tekintetében teljesen eltérőek a tapasztalatok. Michigan államban az OCLC rekordok 1996-ban majdnem a felébe kerültek a házilag készülteknél. Máshol is jelentős költségmegtakarításról adtak hírt, ugyanakkor az alabamai egyetemi könyvtár 1998-as számításai szerint a házi katalogizálás átlagos költsége mindössze 3,44 dollár volt, szemben a külső cégével, mely 9,80 dollárba került. Ausztrál (Curtin University of Technology) és angol (University of Huddersfield) példái sem segítenek eldönteni, melyik megoldás az olcsóbb.A dokumentumok vonalkóddal, gerincjelzettel, könyvtári kötéssel való ellátása terén is tarka a kép. Az albertai, az adelphi és az arizonai egyetemen jelentős, 30-50 százalékos megtakarításról számolnak be teljesen felszerelt dokumentumok beszerzése esetén. Egy angol tanulmány egészen részletesen vizsgálja a kérdést. Ám figyelemre méltó, hogy sok könyvtár a külső vállalkozó bevonása előtti időszakról nem rendelkezik költség vagy időadatokkal, csak ezután számolja ki ezeket. Ez a könyvtárvezetés hiányosságainak a jele is lehet, és elképzelhető, hogy a költségmegtakarítást más módszerrel, esetleg házon belüli átszervezéssel is meg lehetett volna valósítani.Más mércéket alkalmazva is vizsgálták már a kérdést. Az időtényező az egyik: a könyvnek a megrendeléstől a polcig való eljutása. Itt is ellentmondásosak a tapasztalatok. Az indianapolisi Purdue Egyetemen kevesebb mint két nap, a kaliforniai Berkeley Egyetemen négytől hét napig terjed, a marylandi egyetemen viszont hét-tíz nappal több, mint mikor maguk végezték a beszerzést. A bestsellerek Brisbane-ben hónapokkal előbb az olvasókhoz jutnak, a hírhedt Hawaii könyvtárban azonban tagadják, hogy akár egy napot is nyertek volna. A feldolgozó könyvtárosok teljesítménye a Michigani Állami Egyetemen 3,5-ről 12 címre nőtt óránként a teljesen felszerelt könyvek beszerzésével. Vannak ada
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tok a munkaerő megtakarítást mint mértéket illetően is, de ezek az általános normatívák hiánya miatt nem kielégítőek. Még a legrészletesebb elemzést készítő Stanford Egyetem sem kínál perdöntő bizonyítékokat arra nézvést, hogy milyen megtakarítást lehet elérni a munkák külső kézbe adásával, ha egyáltalán elérhető ilyen.Egy másik, igencsak megfontolandó szempont a mérlegelésnél a minőség kérdése. A könyvek szállítói és feldolgozói elég igényesek-e a válogatásnál? Tekintettel vannak-e az olvasók és a könyvtárak valódi igényeire? Az OCLC megrendelői például gyakran tapasztalják, hogy a kapott rekordokat nem tudják beilleszteni saját gépi katalógusukba. Érdemes a kanadai McGill Egyetem kedvezőtlen tapasztalatait fontolóra venni mind a beszerzett művek, mind pedig ezek katalogizálását illetően. De más könyvtárak adatai is rendelkezésre állnak a külső cég katalogizálási hibaszázalékairól, köztük a legnagyobbat -  32% -  a Purdue Egyetem közli. És még jó, ha egyáltalán azokat a műveket kapja meg a könyvtár, amiről a leírások szólnak. Lousiana-ban például 3700 rekord közül 53-hoz (1,4%) nem tartozott könyv, és sok volt a házi beavatkozást igénylő hibás rekord is. De nem szabad elhallgatni azt sem, hogy a szolgáltatók határozottan fejlődnek e téren.Ha egy könyvtár éppen most mérlegeli a külső szolgáltatóval való megállapodást, három viszonylag új keletű publikációhoz is segítségül fordulhat. Az ALA részletes ellenőrzési listát kínál (Kascus, M.A.-  Hale, D.L.: Outsourcing Cataloging, Authority Work and Physical Processing: A Chacklist of Considerations, 1995). Hirshon és Winters műve (Outsourcing Library Technical Services: A How-To- Do-It Manual for Libraries, New York, Neal- Schuman, 1996.) az előzetes felmérés módszereit taglalják saját tapasztalataik alapján. Végül R. Boss (Guide to outsourcing in libraries. In: Technology Reports, Vol. 34 No.5, pp. 557-680.) nemcsak ellenőrző listát ad, hanem a külső cég foglalkoztatása el

leni és melletti érveket minden munkafolyamathoz, az igénybe vehető amerikai cégeket és jellemző árakat is.Mindenesetre a fent tárgyalt témával kapcsolatban pillanatnyilag annyi állapítható meg bizonyossággal, hogy egyelőre nem állnak rendelkezésünkre olyan egyértelmű adatok, melyekre támaszkodva határozottan eldönthető lenne, hogy mit, mikor és miért érdemes házon kívül végeztetniük a könyvtáraknak. Aki mégis megpróbálja alaposan körüljárni a kérdést, segítségére lehet a cikk végén közölt bőséges irodalomjegyzék.
(Fazokas Eszter)

02/080
W INKW ORTH, lan: Innovative United Kingdom ap
proaches to measuring service quality = Libr. Trends. 
45. vol. 2001. 4. no. 718-731.p. Bibliogr.

Újszerű módszerek a szolgáltatások minőségének 
mérésére az Egyesült Királyság felsőoktatási 
könyvtáraiban

Felsőoktatási könyvtár; Hatékonyság; Igény; Statisz
tika; Szolgáltatások

A cikk olyan szolgáltatásminőség-mérési módszereket mutat be, amelyek újnak számítanak az Egyesült Királyságban, és néhány talán még az Egyesült Államokban is ismeretlen. Olyan témákra koncentrál, ahol jellegzetes hasonlóságok, illetve különbségek vannak a két ország között. Röviden bemutatja a minőségmérés brit hátterét, majd négy témával foglalkozik -  mérési keretek, a statisztika jobb kihasználása, „benchmarking”, és a használók elégedettségének mérése. Végül javaslatokat tesz a jövőbeli fejlesztésekre.
(Autorej.)
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02/081
PO LL, Roswitha: Performance, processes and costs. 
Managing service quality with the Balanced Scorecard 
= Libr. Trends. 45.vol. 2001. 4.no. 709-719.p. 
Bibliogr.

Teljesítmény, munkafolyamatok és költségek: ho
gyan lehet kiegyensúlyozottan értékelni a szolgál
tatások minőségét

Felsőoktatási könyvtár; Hatékonyság; Igény; Költség- 
elemzés; Regionális könyvtár; Szolgáltatások; Veze
tésA Német Kutatási Tanács által támogatott projekt az ún. „Balanced Scorecard” módszert használja a könyvtári szolgáltatások minőségének értékelésére. A teljesítmény-mutatókat négy kategória szerint -  használók, pénzügyi kérdések, folyamatok és lehetőségek (innováció) kombinálja a könyvtár kiegyensúlyozott értékelésére. A projekt három német nagykönyvtár közös erőfeszítésének eredménye (Egyetemi és Tartományi Könyvtár, Münster; Bajor Állami Könyvtár, München; Állami és Egyetemi Könyvtár, Bréma). A munka 1999 júniusában kezdődött, és befejezését 2001 őszére tervezték. Az eredményeket egy kézikönyvben kívánják kiadni, amely egy olyan szoftvert is tartalmazna, amelyek segítségével az egyetemi könyvtárak megfelelő minőségellenőrző rendszert építhetnek ki a könyvtári döntéshozatal támogatására.A „Balanced Scorecard” módszerről lásd még a 01/236 tételszámom megjelent ismertetést.

(Autorej. alapján)

Pénzügyi és 
gazdasági kérdéseit

02/082
BEST, Jill: Supporting the public library entrepreneur = 

Bottom Line. 14.vol. 2001. 3.no. 132-144.p. Bibliogr.

Hogyan juthatnak többlet bevételhez a közkönyvtá
rak vállalkozási módszerekkel?

Gazdálkodás -könyvtárban; Közművelődési könyvtár; 
Vállalkozás -könyvtárban; VezetésA tanulmány azt vizsgálja, milyen tényezők járulnak hozzá Új Zélandon a közkönyvtárak vezetőinek sikerességéhez a könyvtáraik számára szerzett többletbevételek tekintetében. Több olyan eljárást is ismertet, amelyek segítségével a fenntartó és a menedzser/vállalkozó növelheti annak esélyét, hogy sikerrel teszt szert extra bevételekre nem hagyományos módszerek alkalmazásával. Négy területre összpontosít: munkaszervezet, a helyi önkormányzat jellemzői, a közkönyvtárak és igazgatóik jellemzői, külső körülmények.

(Autorej)

02/083
R A SK A , Vladislav: Ja k  (ne) psát zádost o grant. 
Nékolik praktickych poznámek hodnotitelské komise = 
Ctenár. 53. roc. 2001. 11.no. 308-310.p.

Hogyan kell, illetve nem szabad pályázni? Egy bí
ráló bizottsági tag néhány gyakorlati megjegyzése

Pályázat -könyvtáraknakTámogatásért pályázni nem könnyű, ui. a sikeres pályázásnak sokféle alaki és tartalmi követelménye van. Az alaki követelmények ott kezdődnek, hogy pályázati kérelmünket soha ne nyújtsuk be kézírásos formában. A gépírást is kerülnünk kell, hacsak számítástechnikai eszközök beszerzésére nem pályázunk. A PC-k használata napjainkban már kötelező.A szövegformátum legyen szabványos: oldalanként 
30 sor, soronként 60 „n” . A tartalomjegyzék rögvest a címlapot kövesse. A címlapot a pályázatot kiíró szerv-szervezet-intézmény valamennyi előírását betartva kell megfogalmaznunk.A kérelem címe legyen lakonikus és kifejező. Szükség esetén bátran lehet alcímmel élni. Az illusztrá-
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dóknak és a mértékkel alkalmazott egyéb mellékleteknek mindig a szövegáttekintést és -megértést kell elősegíteniük. Végül a teljes pályázati anyag olyan összefűzöttségben jelenjen meg, amelyet könnyen szét lehet szedni, ha másolatot akarnak készíteni róla.Ami a pályázat tartalmát illeti: előadása legyen jól tagolt, és a klasszikus hármas szerkezetet kövesse. A bevezetésben szerepeljen a pályázó intézmény rövid karakterisztikája. A tárgyalás (az egész kérelem kétharmada) írja le a kérelem célját, a teljesítésével várható hasznot, megvalósításának tervezett időbeli lefutását. A befejezés indokolja a kérelmet.Külön része a pályázati kérelemnek a költségvetés, amelynek felettébb pontosnak kell lennie. Nem szabad abba a „szocialista hibába” beleesni, hogy „kérjünk minél többet, azután majd csak kapunk valamit” .A támogatási pályázatok jellemző hibáinak felsorolása a cikkben figyelemfelkeltésül szolgál. A szószá- tyárság, a pontatlan fogalmazás, a közhelyek sokasága miatt sok egyébként indokolt kérelem marad támogatatlanul.Egy minden pályázatra alkalmas mintakérelmet lehetetlen összeállítani. Arra viszont volna lehetőség, hogy a nagyobb (területi felhatalmazással rendelkező) könyvtárak saját pályázati kérelmeiket okulásul rendelkezésre bocsássák a kisebb könyvtárak számára.
(Futala Tibor)

02/084
B tA S Z C Z Y K , Sylwia: Pomoc finansowa dia polskich 
bibliotek = Poradnik Bibi. 2001. 6.no. 3-7.p.

A lengyel könyvtárak pénzügyi támogatása

Támogatás -más országnakA legutóbbi időben a lengyel könyvtárak financiális támogatásában mind több európai alapítvány és intézmény vesz részt. Könyvtári érdek, hogy minél több kérelem szülessen a lehetséges támogatásokból való részesülésüket illetően. De a lehetőségek

csak akkor realizálódnak, ha a kérelmezők eleget tesznek a kiírók valamennyi -  sajnos, rendszerint túlságosan bonyolult -  kívánalmainak.A pozitív döntések első feltétele: a kérelmezőnek legyen részletesen kimunkált, támogatást valóban megérdemlő beruházási vagy fejlesztési tervezete. A második feltétel a formai megfelelés, azaz a megkívánt kérdőívek gondos és hiánytalan kitöltése. (Per tangentem: az efféle fejlesztési politika viteléhez mind nélkülözhetetlenebb az angol nyelv ismerete.)A referált cikk túlnyomó része a lengyel könyvtárak számára legfontosabb támogatási forrást, az Európai Közösségek 5. Kutatási, Műszaki Fejlesztési és Prezentációs Kerettervét mutatja be részletesen. Ennek négy tematikus programja van, úm.1. az életminőség javítása és az élő készletekkel való gazdálkodás,2. a mindenki számára kedvező információs társadalom kialakítása,3. átmenet a versenyképes és kiegyensúlyozott növekedésre,4. energia, környezet, harmonikus növekedés.Ezen belül van a kerettervben három horizontális program is, nevezetesen:1. a tudományos kutatómunka nemzetközi jellegének erősítése,2. az innovációra való átmenet támogatása, illetve a kis és közepes vállalatok támogatása,3. a kutatások emberi potenciáljának növelése. Mivel a könyvtárak a keretterv 2. tematikus programja szerinti támogatásban érdekeltek (ennek keretében a kulcsfeladatokra 3,12 milliárd euró, az általános akciókra 319 millió euró, a kutatási infrastruktúra fejlesztésére 161 millió euró van előirányozva), a szerző a továbbiakban ennek a tematikus programnak pályázati előírásait részletezi. Bíztatásul közli, hogy noha kétségtelenül munkaigényesek ezek az előírások, már lengyel könyvtárak is előfordulnak azon intézmények között, amelyek e forrásból jutottak pénzhez terveik megvalósításához.
(Futala Tibor)
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02/085
P ER C Y, Kumar: User fees in academic law libraries = 
Legal Ref.Serv.Q. 19.vol. 2001. 1/2.no. 181-205. p. 
Bibliogr. 68 tétel.

Egyesült Államok: Térítéses szolgáltatások és dí
jak a felsőoktatási jogi könyvtárakban

Egyetemi könyvtár -jogtudományi; Térítéses szolgál
tatásA cikk 58 amerikai felsőoktatási jogi könyvtárban vizsgálja a térítéses szolgáltatásokat egy kérdőíves felmérés alapján. Ötféle térítéses szolgáltatást vizsgáltak: nyomtatás, dokumentumszállítás, refe- rensz-szolgáltatás, külső kölcsönzés, és belépődíj. A díjazás mértékét befolyásoló legfontosabb tényezők: a díj felszámításának oka, a szolgáltatás típusa, a földrajzi hely, az iskola jellege (magán vagy állami). Egyéb tényezők: a hallgatói testület hozzáállása a díjazáshoz, a díj hatása a könyvtári „fund-raising” sikerességére.

(Autor ej.)

Lásd még 79

02/086
P IE R C E , Janell: Job rotation: beyond your own 
branches = Libr. J. 126. vol. 2001. 12. no. 48-50. p.

A munkahelyi rotáció (munkakör-csere) tapaszta
latai amerikai közkönyvtárakban

Közművelődési könyvtár; MunkakörA munkahely-csere, melynek során az alkalmazott meghatározott ideig egy másik munkahelyen tevékenykedik, jól bevált gyakorlatnak számít mind az üzleti életben, mind a felsőoktatásban, de viszonylag ritkán fordul elő közkönyvtárakban. Egy arizonai kísérleti programban viszont, amelyre 1998-

ban került sor Phoenix körzetében, négy közkönyvtár bevonásával éppen ezzel próbálkoztak.Az időleges munkahely-csere -  bár vannak hátrányai is -  megújíthatja a benne részt vevő könyvtárosokat, és jót tesz az érintett munkahelyeknek is. A szóban forgó arizonai életpálya-javító lehetőségnek elnevezett program (Career Enhancement Opportunity, C.E.O ) a benne részt vevő négy könyvtár számára (Scottsdale, Glendale, Mesa és Phoenix városokban) több előnnyel is járt. Az elképzelés megvalósításában aktív szerepet vállalt az egyik scottsdale-i könyvtárigazgató, Judy Register, aki 1999-ben az év könyvtárosa lett Arizonában. Ügy gondolta, hogy a csere-akció megújíthatja azokat a könyvtárosokat, akik évtizedek óta ugyanott és ugyanabban a munkakörben dolgoznak, és a néhány hónapra kiterjedő munkahely-változtatás megtörheti a monotóniát, új impulzusokat adhat a további munkájukhoz. (A lebonyolításhoz természetesen szükség volt a helyi könyvtári tanács és a munkaügyi előadók egyetértésére is.)A hathónapos csereakcióra végül négy régebbi munkatárs jelentkezett 1998 nyarán. A munkaügyi részét a lehető legegyszerűbben oldották meg, a fizetését mindenki az eredeti munkahelyétől kapta, az eredeti ügyeleti beosztás és az e-mailen folytatott kapcsolattartás okozott csak némi gondot.Az egyik párosból Aken tájékoztató könyvtárosként, Floor a felnőtt-szolgálat vezetőjeként rendelkezett tapasztalatokkal, de előbbinek nem volt vezetői gyakorlata (Floor munkatársai vállalták át részben ezeket a teendőket). A két könyvtár számítógépes rendszere is eltérő volt (DRA, illetve Dynix), így volt tanulnivalójuk. A csere alatt állománykivonásra is sor került; Akennek a szépirodalom és a referensz-anyag, míg Floornak a kézikönyv-állomány megrostálásában volt teendője. Mindketten támaszkodtak otthoni tapasztalataikra, de az előírt kritériumokra és új munkatársaik véleményére is.A másik páros helyzete nehezebb volt, hiszen teljesen eltérő beosztásban dolgoztak eredetileg: az
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egyik iskolai, jogi és közkönyvtári tapasztalatokkal az online szolgáltatásokért (Dialog- és Lexis-Nexis- keresésekért) felelt, míg a másik feladata a szépirodalmi állomány és az olvasási tanácsadás volt.A program sikerében nagy szerepe volt a vezetés, a kollégák és a résztvevők együttműködésének; a távollévők munkatársai vették át azokat a feladatokat, amelyek ellátására a „vendégmunkások” nem voltak képesek. Az új körülményekhez való gyors alkalmazkodást a meglévő tapasztalatok és a fogadó intézmények segítőkészsége is megkönnyítette; egy másfajta munkastílus megismerése, a beilleszkedéshez szükséges erőfeszítések és a megszerzett tapasztalatok sok pozitívummal jártak. A negatívumok abból adódtak, hogy a szervezők egy-két fontos tényezőt figyelmen kívül hagytak az előkészítés során: így például a munkatársak bevonását a tervezésbe és a „vendégmunkásoknak” az anyaintézményükkel való szorosabb, folyamatos kapcsolat- tartását. Egyes résztvevők a program befejezése után is egy-egy napra munkahelyet cserélnek.2000-ben két újabb könyvtáros vett részt a csereprogramban. A szervezők számára az egyik csalódást az okozta, hogy a vállalkozók száma jóval kisebb a reméltnél, de úgy vélik, 2002-ben újabb cserét fognak szervezni, ezúttal az igazgatók részvételével, féléves vagy egy hónapos időtartamra.
(Murányi Lajos)

Marketing,
közönségkapcsolatok

02/087
GÓM EZ, Martin: Marketing models for libraries: a sur
vey of effective muses from far afield = Libr.Adm.Man

age. 15.V0I. 2001. 3.no. 169-171 .p.

Marketing modellek könyvtárak számára

MarketingA szerző véleménye szerint a múzeumi, kulturális és művészeti ágak szakembereinek szélesebb körű tapasztalataik vannak a reklám és marketing területén, mint a könyvtárosoknak, és sikeresebben találják meg a stratégiailag fontos támogatókat is. A huszonegyedik században a könyvtárak jövője nagyban függ a többi kulturális intézménnyel való együttműködéstől és a vállalkozói szférával kialakítandó kapcsolatától.Esettanulmányok sora mutat rá, milyen hatása lehet egy megfelelő marketingterv kialakításának, és arra, mi mindent lehet megvalósítani egy jó márkanév bevezetésével, ennek népszerűsítésével, szponzorokkal való együttműködéssel, és marketing kampányokkal.Álljon itt három példa ennek igazolására. A Nyugati Kulturális Örökség Autry Múzeumában grafikai kampány segítségével tudatosították a nagyközönségben a múzeumban található „kincsek” sokszínűségét, gazdagságát. A Japán Amerikai Nemzeti Múzeumban változatos stratégiákat dolgoztak ki, hogy megváltoztassák a közvélemény felfogását arról, hogy a múzeumnak pusztán csak helyi, regionális funkciója van. Nemzeti jelentőségét erőteljes tagtoborzó akciókkal, a múzeumi testület kibővítésével, valamint egy nagy kiállítás szervezésével bizonyították, mely a második világháború alatt az Egyesült Államokban létrehozott japán internáló táborokat mutatta be. Los Angeles Közkönyvtárában egy hatásos jelmondattal növelték a beiratkozott olvasók számát: a könyvtári olvasójegy mellett az „intelligens élet jele Los Angelesben” szlogen jelent meg városszerte a hirdetőtáblákon és egyéb hirdetési felületeken angolul, és számos más nyelven is.Az értékesítés terén ért el jelentős sikereket a Los Angelesi Megyei Képtár, amely egy nagyszabású Van Gogh kiállítás kapcsán talált megfelelő média- partnereket, s az ő segítségükkel folytattak olyan si
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keres kampányt, amely hatalmas látogatottságot eredményezett. Rekord bevételre tettek szert a kiállítással kapcsolatos eladásokból, valamint növelték szponzoruk, egy bank ismertségét is. Hasonlóan sikeres volt a Los Angeles-i könyvtári alapítvány partnerkapcsolata egy spanyol nyelvű rádióadóval, mely kölcsönös előnyöket biztosított mindkét félnek.Más intézmények kereskedelmi adatok tanulmányozásával választják ki megnyerni kívánt szponzoraikat, amelyekkel társkapcsolatot kívánnak kialakítani. Bebizonyosodott, hogy a vállalatok és bankok piaci érvényesülésében fontos szerepük van az általuk kiválasztott és támogatott kulturális intézményeknek, mint ahogy ezt a Los Angeles-i Természettudományi Múzeumnak a Hondával és a Ford- dal kialakított kapcsolata is megmutatta.A huszonegyedik században a könyvtáraknak sokkal kifinomultabb marketing technikákat kell alkalmaznia, hogy az etnikailag és gazdaságilag sokszínű környezetben versenyképes maradhasson és érvényesülhessen. A támogató intézmények elvárásai is ebben az irányban hatnak. A könyvtáraknak is át kell venniük a múzeumok és művészeti intézmények gyakorlatát, és olvasóikat nem egyszerűen látogatóknak, hanem partnereknek kell tekinteniük. A beiratkozott olvasók adatainak elemzéséből rengeteg olyan következtetést lehet levonni, ami elősegítheti a „piaci” érvényesülést. Mivel házon belül viszonylag ritka a marketinges szakember, professzionális piaci szakértőd alkalmazása is szükséges lehet a marketing stratégia megtervezésekor. A szponzorálást a könyvtár vállalt feladatainak figyelembe vételével, az általa szolgált közösség igényeinek szem előtt tartásával kell kialakítani. Mindezek révén a könyvtár társadalmi jelentősége sokszorosára nőhet.
(Fazokas Eszter)

02/088
KRU PEN IN , 0 . A. -  SU SLO V A , I. M.: Dilemmy biblio- 

tecnogo marketinga = Naucn. Teh. Bibi. 2001. 9. no. 
16-29.p. Bibliogr. 10 tétel.

A könyvtári marketing dilemmái

MarketingA könyvtári marketing fontosságát a szakemberek többsége intenzíven hangoztatja. Ennek megfelelően a marketing témája a könyvtártudományi- könyvtárügyi szakirodalomban felettébb gyakran bukkan fel. Ennek ellenére a fogalom meghatározásában mindmáig nem alakult ki közmegegyezés: ahány szerző, annyiféle marketing-meghatározás és értelmezés.Nyilvánvaló, hogy a könyvtári marketing az általános marketing-elméletek és koncepciók egyik sajátos válfaja. Ezért emlékeztetni és emlékezni kell ezekre az idők egymásutánjában sorjázó koncepciókra. Kezdetben az áru tökéletesítésének koncepciója dívott. Ezt követte a kereskedelmi erőfeszítések koncepciója. A 60-as és a 70-es években az ún. korszerű marketing koncepciója hódított tért. Benne a kapcsolatban álló lakossági csoportok szükségletei- nek-igényeinek feltárása szerepel abból a célból, hogy ezek megbízható kielégítése korántsem könnyű, és hosszú folyamatot reprezentál. Végül a 80-as évektől napjainkig tart a szociális-etikai koncepció érvényesítése a marketing tevékenységekben. Ez az előzőnél részben „érzékenyebb” a szükségletek felderítésében, részben pedig egyénekre szabottabb.Az ún. korszerű és a szociális-etikai marketing nem kereskedelmi területeken is „gyakorolható”, könyvtári területen is. Tulajdonképpen olyan tevékenységekből „kerekedik ki” , melyek a könyvtári munkában már régóta jelen vannak. Ezek: olvasói igényvizsgálatok, PR, könyvtári reklám. A marketing-szemlélet érvényesítése az iménti és a hozzájuk hasonló tevékenységeket azonban, egyszersmind integrálva őket, igencsak kiteljesíti. Feltéve,
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hogy nem viseli magán azokat az egyoldalúságokat és beszűkültségeket, amelyek a könyvtári marketing hibás meghatározásaiból következnek.
(Futala Tibor)

02/089
SÜ H L-STRO H M EN G ER , Wilfried: Die „Roadshow” als 
Mittel des Informationsmarketing der Universitäts
bibliothek. Planung, Organisaton und praktische 
Durchführung von Roadshows in der Albert-Ludwigs- 
Universität Freiburg im Breisgau = Bibliotheksdienst. 
35.Jg. 2001. 9.no. 1027-1036.p. Bibliogr. lábjegy
zetekben.

A „roadshow” mint az egyetemi könyvtár marke
ting eszköze. A freiburgi Albert Ludwig Egyetem 
tapasztalatai

Egyetemi könyvtár; KönyvtárpropagandaA Freiburgi Egyetemi Könyvtár 1998 óta sikeresen használja marketing-eszközként, információs szolgáltatásainak látványos bemutatására és népszerűsítésére a „Roadshow” módszerét. Az egyes egyetemi fakultásokon ill. az egyetemi kollégiumi épületekben valamelyik előre meghatározott napon, az épület egy forgalmas pontján „árubemutatót” tartanak: délelőtt 10-től délután 4 óráig a könyvtár szak- tájékoztatója és égy könyvtárosa a kihelyezett gépek (vetítővászon, szemléltető-fal, székek, asztalok

stb.) mellett várják folyamatosan az érdeklődőket, és mindenkinek felajánlják a szolgáltatások ismertetését. („Bemutathatom Önnek adatbankjainkat?” -  „Érdeklődik valamely téma iránt?” -  „Szeretne megismerkedni egy kutatási módszerrel?” )A felajánlott szolgáltatások közül előtérben állnak az interneten elérhető katalógusok, szakmai szövegek, kölcsönzési lehetőségek, a szabadon elérhető dokumentumok (pl. disszertációk), a számítógépes dokumentumszolgáltatás rendszere. A felajánlott tematikának tartalmilag természetesen kapcsolódnia kell az adott szemeszter tanulmányi anyagához.A bemutatkozás helyszínéül forgalmas helyet célszerű kiválasztani. A folyosó előnye a maximális nyilvánosság és a nagy forgalom, hátránya, hogy a megjelenítés korlátozott, csoportok fogadását nem teszi lehetővé, és nem is mindenki számára vonzó. Freiburgban 1998-2000 között több fakultáson (teológia, biológia, jogtudomány, közgazdaságtudomány) és több kollégiumban rendeztek Roadshow-t. A kezdeményezést hasznosnak ítélik: népszerűsíti a könyvtár drágán beszerzett számító- gépes adatgyűjteményeit, a könyvtárat mint használóbarát, szolgálatképes kompetencia- és oktatócentrumot mutatja be, hatása tükröződik az intézmény iránti növekvő érdeklődésben.
(Katsányi Sándor)
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