
A mostani állapotot több reform pozitív következményeként sikerült elérni. Ezek nemegyszer a megcsontosodott hagyomány ellenében kerültek bevezetése. így a gyarapításban fel kellett adni a csak komoly zenét akceptáló arisztokratizmust, ami azonban nem jelenti azt, hogy a komoly zenei gyűjtés megszűnt volna, sőt: minőségibbé vált azáltal, hogy megindult a retrospektív gyűjtés. Aztán a kanonizált hanglemezbeszerzés helyett a könyvtár rátért az egyéb zenei hanghordozók beszerzésére is. A korábban kizárólagos helybenhasználati gyakorlatot felváltotta a vegyes helybenhasználati-kölcsön- zési gyakorlat, ami igencsak fokozta a könyvtár vonzerejét.

02/177
WEBB, Sylvia R: Project management in library and 
information services = Inf. Manage. Rep. 2001.11. no. 
16-19.p.

Projektmenedzsment a könyvtári és tájékoztatási 
szolgáltatások területén

VezetésA projekt szót sokszor pongyolán használják. A projektmenedzsmenttel összefüggésben a projekt olyan tevékenységek összességét jelenti, amelyek meghatározott kezdési és lezárási időponthoz köthetők, továbbá szakaszokra oszthatók. Rendszerint

A könyvtár intenzíven él a zenei ismeretterjesztés, közművelés és társas élet legkülönfélébb formáival, s e téren szoros együttműködést alakított ki a város zenetudósaival és zenekaraival. A változatos alkalmaknak zeneileg különféleképpen kiművelt közönsége van, de általában elmondhatni róla, hogy a zenén kívül irodalmi, szín- és filmművészeti érdeklődéssel is rendelkezik, továbbá hogy a könyvtári kínálaton kívül a rádió- és tv-adók kínálatával is rendszeresen él. Ezáltal olyan könyvtári környezet alakult ki, amely nem mondható konvencionálisnak, viszont annál inkább szolgálja a könyvtár rendeltetését.
(Futala Tibor)

újfajta tevékenységekre irányulnak, és a későbbiekben folyamatosan zajló tevékenységeket vagy technikákat eredményeznek. A projektmenedzsment négy legfontosabb eleme: a projekt megválasztása és meghatározása; a projekt megtervezése; megvalósítása és lezárása, valamint értékelése.A projekt kiválasztása során meg kell határozni a célokat, az időrendet és az erőforrásokat, azaz azt, hogy mire törekszik a projekt, milyen ütemezésben, és a cél eléréséhez mire van szükség. Fix számok és értékek helyett szám- és értéktartományokat célszerű megadni, hogy az előre nem látható eseményeket is figyelembe lehessen venni. Rögzíteni kell, hogy ki felelős a tervezésért és a projekt menedzseléséért.
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A projekt terve tartalmazza a megvalósítás struktúráját is. Részletes, a szükséges erőforrásokat is tartalmazó munkatervre van szükség. Fel kell mérni az esetleges korlátozó tényezőket és kockázatokat, valamint azok hatását a projektre. A terv a projekt meghatározására épül, csoportosítva tartalmazza a teendőket, a munka tartalmát és logikai sorrendjét (a feladatok időtartamát és átfedését feltáró hálótervezési eljárásokkal), a rendszeres monitorozásra és értékelésre is módot adva. Az erőforrások között feltünteti a szükséges munkaerőt és készségeket is, a pénzügyi és materiális erőforrásokon túlmenően. A projekt megvalósításához meg kell határozni a projektmenedzser feladatkörét. Ez többnyire a koordináció, felügyelet és értékelés, más esetekben az ügyek napi vitele is, de mindenképpen beletartozik a jelentések elkészítése, a kétirányú visszacsatolás eszközeinek biztosítása.A projekt lezárását értékelő áttekintés követi, amelynek során olyan kérdéseket kell feltenni és megválaszolni, mint: jól működött-e a projekt, betartották-e a határidőket, elegendő szakértelem állt-e rendelkezésre, elegendő volt-e a költségvetés, az eredmények megfeleltek-e a várakozásoknak, milyen tanulságokat lehet leszűrni. Az értékeléshez a projekt tervét és annak későbbi változatait kell összehasonlításra felhasználni az elért eredményekkel és tanulságokkal.
( H e g y k ö z i I lo n a )

02/178
TANNER, Simon: Librarians in the digital age: planning 
digitisation projects = Program. 35.vol. 2001. 4.no. 
327-337.p. Bibliogr. 12 tétel.

Digitalizálási projektek tervezése

Digitalizálás; Munkaszervezés; TervezésAz Egyesült Királyságban a felsőoktatásban egyre nagyobb szerepet kapnak a digitális hordozók és a hálózati információszolgáltatás. A könyvtárak használói egyre kevésbé támaszkodnak fizikai informá

cióhordozókra, és ennek megfelelően átalakulóban van a könyvtárosok szerepe is. A könyvtárostól egyre inkább azt várják, hogy ne a dokumentumok őre legyen, hanem egyre inkább eligazító, az anyagi forrásokat felkutató, és az információkat létrehozó és szolgáltató szakember váljon belőle.Az Egyesült Királyságban a HEDS (The Higher Education Digitisation Service) szolgáltatás nyújt tanácsokat a digitalizálási projektekhez a közgyűjtemények valamennyi típusa (közkönyvtárak, múzeumok, levéltárak és más nonprofit szervezetek, köztük a felsőoktatási könyvtárak) számára.A technológiai irányultságú projektek lényeges szempontjai a következők:
1. F o r m á lis  p r o je k tte r v e z é s  (a  c é lo k  p o n t o s  m e g h a tá 

ro zá sa  és k ö z lé se  a z  é r in te tte k k e l, e lé r h e tő  c é lo k  k it ű 

z ése)Digitalizálási projektek esetén ennek lépései a következők: igényfelmérés, a dokumentumok kiválasztása, az anyagi források előteremtése (a digitalizálás nagyon költséges!), a projekt megtervezése, a jogi kérdések tisztázása, megvalósíthatósági tanulmányok készítése (hogy a projekt költségeit meg tudják becsülni), az eredetik előszítése digitalizálásra, konverzió (szkennelés), metaadatok hozzáadása, minőségbiztosítás, gondoskodás az archiválásról és állományvédelemről, az eredetik visszahelyezése a gyűjteménybe, az adatok összesítése, a projekt végső értékelése. Ezeket a szakaszokat figyelembe véve kell a továbbiakban a vezetési és költségekkel kapcsolatos kérdésekkel foglalkozni. A tervezés korai szakaszában konzultálni kell az érintettekkel. A projektet kezdetétől lezárásáig globálisan át kell tudni tekinteni.
2. K o c k á z a t -  és fo r r á s k e z e lé sA projekt sikerét veszélyeztető tényezőkre tekintettel kell lenni. Ilyenek: nem lehet megfelelő személyzetet szerezni, a beszerzett technológia hamar elavul, változnak a szabványok, nem is beszélve a használók igényeiről. A kockázatokat könnyebben lehet kezelni, ha a hosszú és rövid távú célokat és elérendő eredményeket gondosan határozták meg.

330 KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2002. 1-2.



Alaposan meg kell fontolni, ki legyen a projekt menedzsere; nem feltétlenül olyan kvalitásokra van szükség, mint amilyenekkel a projektet felvető vagy arra forrásokat szerző szakember rendelkezik. A projekt munkafolyamatait tekintve minden egyes szakaszra nézve meg kell határozni a működési feltételeket, a tartalom előállításának céljait, a metaadatokkal kapcsolatos követelményeket, a projekt egyéb, járulékos funkcióit (például a szoftver- fejlesztés terén), a minőségbiztosítási teendőket.3. Megvalósíthatósági tanulmányok és kísérletekA megvalósíthatósági tanulmányok a teljes költség becsléséhez adnak útmutatást. Lehetőség szerint minél jobban kell „szimulálni” a valóságos körülményeket és a valóságos termékek létrehozását. A projekttel kapcsolatos teljesítményméréshez (benchmarking) előre meg kell határozni az egyes feladatokra vonatkozó technikai paramétereket és a színvonal megítélésére szolgáló mutatókat. A minőségbiztosítási eljárások a képek minőségét ellenőrzik, természetesen a költségekkel is összevetve; az ellenőrzésre legfeljebb a konverzió költségének egytizedét kell előirányozni.4. Pontos költségtervezésEhhez számos korábbi tanulmány szolgál adatokkal. A szkennelés költségei viszonylag kis összeget képviselnek a szerzői jogi kiadásokkal, a metaada- tok létrehozásával és az adatok kezelésével összevetve. Jelentősek a munkaerőre fordított költségek is, jóllehet ezeket általában nem teljességgel a projekt terhére szokták elszámolni, hanem az egyes intézmények is részt vállalnak belőlük.A digitalizálási projektek menedzseléséhez általában véve menedzsment-készségekre, technikai tudásra és tárgyi ismeretekre van szükség. Ezek a készségek és ismeretek egymással szorosan összefüggnek; ugyanakkor a szervezett képzésben aligha elsajátíthatóak, és még ma is igen kevés tapasztalt szakember áll rendelkezésre az ilyen feladatok elvégzéséhez.
(Hegyközi Ilona)

02/179
POLL, Roswitha: Performance measures for library 
networked services and resources = EL Libr. 19. vol. 
2001. 5.no. 307-314.p. Bibliogr.

Teljesítménymérési minták a hálózati szolgáltatá
sok és források minőségének mérésére

Hatékonyság; Norma; Számítógép-hálózat; Szolgál
tatásokA hálózati szolgáltatások teljesítményének mérése során hasonló kérdésekre keresik a választ, mint a hagyományos szolgáltatások esetében: elérhetőek-e az igényelt információforrások, közvetlenül és nehézségek nélkül, a berendezések megfelelőek-e, a szolgáltatások eljutnak-e a célközösséghez. A könyvtári teljesítménymutatók jelenleg még nem kifejezetten vonatkoznak az elektronikus szolgáltatásokra.Az elektronikus szolgáltatások minőségét illetően a gyűjteményre, annak használatára, továbbá költségeire nézve kell adatokat gyűjteni. Az adatgyűjtés során sok probléma adódik: nincsenek definiálva a használat új fajtáival kapcsolatos alapfogalmak (elérés, log-in, keresés); nincs egyetértés arra nézve, hogy mit kell mérni; az adatokat különböző forrásokból gyűjtik össze (a szolgáltatóktól, a könyvtár szervereiről stb); itt nem érvényes az „állomány” hagyományos fogalma.Több ilyen projekt van folyamatban: az ICOLC irányelveinek megfogalmazása, az ISO/DIS 2789 kibővítése, a közkönyvtárak elektronikus szolgáltatásainak statisztikája és teljesítménymérése, az ARL „New Measures” programja, az EQUINOX projekt, az ISO TC 46/SC 8/WG 4 az elektronikus könyvtár mutatóiról.
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Az elektronikus szolgáltatások és termékek körébe a következők tartoznak:-  az elektronikus dokumentumszolgáltatás,-  az OPAC,-  az intézmény webhelye,-  az internethez való hozzáférés,-  az elektronikus források gyűjteménye (adatbázisok, e-folyóiratok és más e-dokumentumok).A gyűjtemény fogalmát azokra a dokumentumokra szűkítették le, amelyeket a könyvtár tudatosan választott ki és dolgozott fel használói igényeit kielégítendő, és amelyek hozzáférési jogáért térítést fizetett. A hatékonyságot a költségek és a használat összehasonlításával értékelik. A web-statisztikában a használat következő szintjeit különböztetik meg: elérés, a kérdés feltevése, megtekintés és letöltés. A keresésre fordított időt is figyelembe veszik, továbbá azt, hogy a használat a könyvtárból magából, az intézményen belülről vagy kívülről történik-e. Definiálták a következő használati fogalmakat: tranzakció (session), sikertelen tranzakció, megtekintett dokumentum, letöltési tranzakció, keresési idő.A tényleges adatgyűjtés során tapasztalt problémák: a keresőmotorok befolyásolhatják az eredményeket; a kapcsolatot többen is használhatják egymás után; a letöltéseket nem mindig lehet számba venni (a külső szerverek miatt); nehéz különbséget tenni a saját olvasók és a többi használó között.Az EQUINOX projekt 2000 novemberében 14 mutatót határozott meg az elektronikus szolgáltatások minősége tekintetében. A hasonló tevékenységet végző ISO munkacsoport 28-at. Ezt a 28 mutatót megvizsgálták az ISO 11620 kritériumai alapján, szigorú kritériumok figyelembevétele után számuk 16-ra csökkent, és közülük 12 bizonyult azonosnak vagy nagyon hasonlónak az EQUINOX mutatóihoz. A mutatók a következő területeket érintik:-  piaci jelenlét (a célközönség használja-e az illető szolgáltatásokat; a használói felmérések kérdései: milyen szolgáltatásokat használ, milyen gyakran, honnan éri el azokat)

-  elektronikus szolgáltatás (hogyan viszonyul a szolgáltatásra fordított gyarapítási keret -  előfizetések, licencek, megtekintési díjak - ,  konzorciumok esetében az adott könyvtárra eső rész, illetve a nyomtatott és elektronikus hozzáférést egyaránt tartalmazó csomagból az elektronikus szolgáltatásra eső rész a teljes gyarapítási kerethez; mekkora az információtechnológiai és webes szolgáltatások megtervezésével, fenntartásával, nyújtásával és fejlesztésével foglalkozó munkatársak százalékos aránya, illetve az egy főre jutó számítógépek és -  esetleg -  a rendelkezésre állási órák száma a célközönséghez viszonyítva)-  a szolgáltatások használata (kielégíti-e a használói igényeket; az egy főre jutó ülések száma az egyes szolgáltatások esetében (egy időszakra nézve, más könyvtárakkal is összevetve, a licencek kínálatát is értékelve, és a nyomtatott dokumentumoknál szokásos mutatókkal összevetve); az egyes szolgáltatásoknál megtekintett illetve letöltött dokumentumok száma (az egyes szolgáltatásoknál a tranzakciók számával és a költségekkel összevetve értelmezendő); az egy főre jutó távoli ülések száma az összes ülések százalékában; az elektronikusan feltett információs kérések százalékos aránya; a számítógépes munka- állomások kihasználtsága)-  a használók támogatása (egy főre jutó tervszerűen lebonyolított képzési órák száma évente; a részt vevők száma az év során)-  emberi erőforrások (a személyzet egy tagjára jutó részvételi órák száma a tervszerűen lebonyolított információtechnológiai és elektronikus szolgáltatási képzésben)-  költségek (tranzakciónkénti költségek -  beszerzés, előfizetés, licencek; több időpontot vizsgálva; megtekintésenkénti/letöltésenkénti költsé- gek).Ezek nem mindegyike minőségi mutató, mert csaka forrásokra fordított anyagiakat méri. Egyes muta-
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tok -  a piaci részesedésre, a használatra, a költségekre vonatkozóak -  hosszabb távon érvényesülnek és értelmezhetők.Az adatgyűjtés kérdőívekkel történik, elektronikus formában, kézbe adva az íveket vagy telefonon. A következődre kérdeznek rá: demográfiai adatok, mely szolgáltatásokat használja, milyen gyakran, honnan és milyen problémák merültek fel.A projektek során számos mutatót fejlesztettek és próbáltak ki, ma is folytatódnak a kísérletek. Fontos, hogy az intézmények az információszolgáltatókkal, a könyvtári rendszerek forgalmazóival kapcsolatba lépjenek annak érdekében, hogy az értékeléshez szükséges adatokat megkaphassák.
(Hegyközi Ilona)

Lásd még 172
Pénzügyi és 

gazdasági kérdések

02/180
LAWRENCE, Stephen R. -  CONNAWAY, Lynn Silipigni 
-  BRIGHAM, Keith H.: Life cycle costs of library col
lections. Creation of effective performance and cost 
metrics for library resources = Coll.Res.Libr. 62.vol. 
2001. 6.no. 541-553.p. Bibliogr.

Egyes könyvtári gyűjtemények beszerzési és fenn
tartási költségeinek kiszámítása egész élettarta
mukra nézve. Hatékony módszerek kidolgozása a 
teljesítmény és a költségek mérésére

Állomány; Hatékonyság; Költségelemzés; Könyvtár
tudományi kutatás; Különgyűjtemény; Munkafolya
mat; Tudományos és szakkönyvtárakA tudományos könyvtárak számára fontos kérdés egy bizonyos állomány beszerzési és fenntartási, ún. „életciklus”-költségének (life cycle costs) megbecsülése. A beszerzési költségek nyilvánvalók, de a katalogizálási, kölcsönzési és fenntartási költsé

gek mérése és különféle gyűjteményekhez való rendelése már nem könnyű feladat. A jelen cikk módszert mutat be arra, hogyan lehet az ARL (Association of Research Libraries) éves statisztikai adatainak alapján meghatározni az állományok életciklus-költségeit. Az ARL költségadatait (pl. fizetések, dologi kiadások és működtetési költségek) hozzá kell rendelni bizonyos gyűjteményekhez (pl. kéziratok, időszaki kiadványok, mikrofilmek), az illető' gyűjtemény nagysága és relatív helyigénye alapján. Az ily módon hozzárendelt költségek összességéből meg lehet becsülni egy gyűjtemény életciklus-költségeit. A jelen kutatás azt mutatja, hogy egy állomány életciklus-költsége sokszorosa a beszerzési költségeknek. Az eredmények szerint a tudományos könyvtárakban az egyéb dokumentumtípusokkal összevetve a monográfiák életciklus-költségei a legmagasabbak, mivel e könyvtárak főleg monográfiákra épülnek. A kutatás eredményeit érdemes felhasználni a költségkezelés és a könyvtári teljesítmény hatékonyságának növelése céljából.
(Autor ef.)

Lásd még 127

02/181
CHAO, Sheau-yueh J. -  CHANG, Ching -  CHIANG, 
Belinda: Planning and implementing a library ergonom
ics program: case study at Queens College Library, 
the City University of New York = EI.Libr. 19.vol. 2001.
5.no. 327-341.p. Bibliogr.

Könyvtáregészségügyi program megtervezése és 
bevezetése amerikai egyetemi könyvtárakban

Egyetemi könyvtár; Ember-gép kapcsolat; Esettanul
mány; ErgonómiaA könyvtárakban alkalmazott számítástechnika jelentősen megváltoztatja a tájékoztatási szolgáltatá
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sok természetét. A könyvtárak sok időt fordítanak az elektronikus szolgáltatások és könyvtári funkciók gépi rendszereinek telepítésére és karbantartására, az emberi tényezőt azonban rendszerint nem veszik figyelembe. A jelen cikk a következő fő pontok szerint tárgyalja az alkalmazottak biztonságával és egészségével kapcsolatos kérdéseket: könyvtári ergonómia a szakirodalomban, jelenlegi technológiák és ergonómiai termékek, esettanulmány egy munkavédelmi program bevezetéséről a New York-i City University Queens College könyvtárában.
(A u t o r e f.)

02/182
PROCTOR, Richard: A personnel time bomb. A Public 
Library Workforce study = Publ. Libr. J. 16. vol. 2001. 
3. no. 69-72.p.

A foglalkoztatás kérdése mint „időzített bomba” az 
angol közkönyvtárakban: felmérési eredmények

Felmérés; Könyvtáros-utánpótlás; Közművelődési 
könyvtár; SzemélyzetKét évig tartott a közkönyvtárak munkaerőhelyzetét vizsgáló projekt Angliában. Kiterjedt a munkáltatók igényeire, a frissen végzett könyvtárosok karrierlehetőségeire, a munkaerő-utánpótlásra, a munkaerő megtartására, továbbá a továbbképzésre, a vezetői utánpótlás tervezésére. Minden közkönyvtárat fenntartó hatóságnak küldtek kérdőívet (84%- uk válaszolt), 45 régóta dolgozó kollégával folytattak le interjút, s 22 szakmai csoporttal beszélgettek.Az egyes problémák azonosítása indokolttá teszi azt a megállapítást, hogy sok közkönyvtári rendszerben időzített bomba ketyeg a személyzeti területen.

K o r o s o d ó  és s ta g n á ló  m u n k a e r ő . Annak ellenére, hogy a könyvtárak továbbra is vonzzák a jó kvalitású embereket, nehéz a jó képességű fiatalok alkalmazása: nem ruháznak be a képzésbe, kevés az előrehaladási lehetőség.
N e h é z sé g e k  a m u n k a e r ő -to b o r z á s b a n  és m e g ta rtá s

b a n . Alacsony a kezdő fizetés (2-3 ezer font évente), a tapasztalat nincs elismerve az előmenetelben. A munkáltató azonnal hasznosítható készségeket és ismereteket vár el, a minisztérium a jövőre orientált tantervet támogatja.
T a p a sz ta la t és g y a k o r la t . A munkáltató tapasztalatot vár el az alkalmazandó könyvtárostól, de ugyanakkor maga is szűkíti a tapasztalatszerzés lehetőségeit (pl. gyakornoki helyek megszüntetése).
A  m u n k a e r ő  m e g ta rtá sa  és fe jle s z t é s e . A negatív jelenségek többsége a menedzsereken múlik. A frusztrált munkaerő mégsem hagyja ott munkahelyét, s ez szakmai stagnálást eredményez. A problémát tehát az jelenti, hogy a munkaerő túl sok időt tölt el egy-egy munkahelyen.
K é p z é s  és fe jle s z t é s . Nem invesztálnak a képzésbe, s nem veszik tudomásul, hogy a személyzeti fejlesztés többet jelent annál, mint valakit elküldeni egy-egy tanfolyamra.A fenti problémákra megoldást jelenthet a hierarchiák felszámolása, új tapasztalatok szerzése, szakmai megbeszélések, projektek.A kérdés az, hogyan lehet megtalálni a holnap köz- könyvtári vezetőit. A válaszolók 69%-a aggodalmát fejezte ki a vezetői utánpótlást illetően. Ennek több oka van: a vezetői posztok csökkentése, a képzési lehetőségek hiánya, financiális megszorítások, a könyvtári szolgálat összevonása más szolgáltatásokkal, a középvezetői posztok felszámolása, lassú fluktuáció stb.A felmérés azt bizonyította, hogy kis figyelmet fordítanak a vezetői utánpótlásra a közkönyvtári területen, szemben a privátszektorral, annak ellenére, hogy a válaszolók túlnyomó többsége fontosnak ítélte ezt a kérdést. Keveset ruháznak be a szakmai
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fejlesztésbe, s attól is tartanak, hogy a vezetésre felkészített munkatársakat elcsábítják tőlük.A felmérés több javaslatot tett a helyzet javítására, többek között: a minisztérium és a könyvtárfenntartó hatóságok kooperációja, anyagok kidolgozása a munkaerő-utánpótlás biztosítására, tapasztalat- csere programok, továbbképzés regionális rendszerei, a vezetői utánpótlás fejlesztési programja stb.
(Papp István)

02/183
AMDURSKY, Saul J.: Confessions of an interview 
junkie = Libr.J. 32.vol, 2001. 9.no. 66-68.p.

10 tanács álláskereső könyvtárosoknak sikeres 
felvételi beszélgetésekhez

Munkabér, alkalmazás; Pályázat -állás betöltéséreA cikk szerzője harmincéves könyvtárosi pályája során számos alkalommal pályázott már könyvtár- igazgatói állásokra, és ennek során számos meghallgatáson vett részt. Itt szerzett tapasztalatait tíz pontba foglalva mondja el.1. Azért kedveli az állásinterjúkat, mert örömét leli az álláshirdetésekben, a pályázati anyag kísérőlevelének megfogalmazásában és azon való töprengésben, vajon életrajza megfelel-e a pályázati kiírásnak, továbbá annak mérlegelésében, változtasson-e állást egyáltalán.2. Szereti az internetes álláshirdetéseket, mivel minden információt megtalál a hálózaton az adott könyvtárról és településről. A jókora jövedelem-növekedés is ösztönzően hat a helyváltoztatásra.3. Kedveli a fejvadászokat, mert sokkal alaposabbak, mint a könyvtári bizottságok, szívesen élnek a technika új vívmányaival, nem sokat törődnek a megszokott sablonokkal. Egy ilyen cég rengeteg időt és pénz takarít meg egy 60-90 perces videokonferenciával, melynek során ki tudják választani a végül behívásra kerülő 3-5 jelöltet.

4. Az interjúkat színházi előadásként éli át, és úgy is készül fel, mint egy színész: megtanulja a szerepet, felírja a kérdéseket és a válaszokat. Számos interjú után azzal is tisztában van, a kérdések 70%-a ismétlődik.Azt is meg szokták kérdezni, van-e kérdése; érdemes néhányat készenlétben tartani, pl. miért távozott az előző igazgató, függ-e a könyvtár valamely harmadik személytől, mi a bizottság véleménye a könyvtár munkatársairól stb.A fenntartókkal elfogyasztott ebéd is része (lehet) az interjúnak; tesztelni lehet a jelölt társaságbeli viselkedését, és informálni is lehet őt a könyvtárról és magáról a településről is.5. Élvezi a jól előkészített beszélgetéseket, mert ezen a munkatársakkal, a felügyelő-bizottsággal és a település képviselőivel lehet hosszabb párbeszédet folytatni. (A jó interjúk általában egész naposak, de lehetnek ennél hosszabbak (2-3 naposak) is.6. Független ügynöknek tekinti magát, aki felkészült vezetőként értéket képvisel „Könyvtár-országban”, és munkáltatójának a tőle telhető legjobb teljesítményt nyújtja -  számára ez a lojalitás. (Munkáltatójával mindenesetben közli, ha állásinterjúra megy.)7. A szerződéséről folytatott tárgyalásokat a döntés meghozatala szempontjából alapvetőnek tekinti, hiszen a közalkalmazotti fizetések nem határtalanok; fontos, milyen egészségügyi és nyugdíj-programokat tartalmaz a leendő igazgató munkaszerződése.8. Ha valójában nem akart állást változtatni, nem ment el az állásinterjúra.9. Gyakran szembesült a beszélgetések során olyan ötletekkel, szolgáltatásokkal és személyzeti koncepciókkal, amelyeket jelenlegi munkahelyén hasznosítani tudott.10. A szerző harminc éve könyvtáros, de még nem tett le arról, hogy esetleg újabb állás után nézzen; ugyanakkor tart attól, hogy egy szép na
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pon a jövendőbeli munkaadóadója túl öregnek találja majd ahhoz, hogy alkalmazza.
(Murányi Lajos)

02/184
KOLB, Deborah M. -  SCHAFFNER, Ann C.: Negoti
ating what you are worth = Libr.J. 126.vol. 2001. 
17.no. 52-53.p.

Kiharcolni, amit érünk ... Tanácsok felvételi inter
júkhoz a fizetés kérdésében

Munkabér; alkalmazásEgy elnőiesedetett szakmában a könyvtárosoknak valóban szükségük van néhány ötletre, hogyan érhetnél el az őket megillető fizetéseket. Amíg a változó környezet felértékeli az információs-könyvtári tevékenységet, a fizetések nem követik ezt. 2000- ben az átlagos kezdő fizetés diplomások számára 34 901 dollár volt, viszont egy frissen végzett könyvtáros 20 000 dollárral alacsonyabba kezdett, mint egy közgazdász, mérnök vagy számítógépes szakember.2000-ben a végzett könyvtárosok kétharmada nő volt; a jogi szakkönyvtárak személyzetének 75%-a nő, s a legnagyobb egyetemi és tudományos könyvtárakénak 63%-a. S ahogy más szakmákban is, amelyekben főként nők dolgoznak, itt is alacsonyabbak a fizetések. Ez érvényes természetesen a férfiak fizetésére is. Mégis, a női könyvtárosok fizetése 76-98%-a csupán a férfiakénak. Az olló lassan zárul: 1980-ban 87%, 19990-ben 90%, 19990-ben 93%. Mi lehet ennek oka? A nők alacsonyabb aspirációkkal lépnek fel, s ez önbeteljesítő jóslatként működik. A nők nem dicsérik saját képességeiket, s nem ígérnek többet, mint amire képesek. Az intézmény érdekeit hatásosabban érvényesítik, mint a magukéit. A nők kevésbé panaszkodnak, ha a helyzet ellenükre alakul.Mindezek a tényezők hozzájárulnak ahhoz, hogy az egész szakmában alacsonyabbak a fizetések, mint másutt. Viszont minden könyvtáros hasznot húz

abból, ha az egyének sikeresen harcolnak ki méltá- nyosabb fizetéseket. Bár nem ritkák a költségvetési korlátok, mindig akad kiskapu. Néhány tipp ezek megtalálására.Sokan azért nem kapják meg, amit akarnak, mert nem tudják, hogy mit akarjanak. A munka ellenértéke nem pusztán a fizetésből áll; célszerű egy juttatási csomagban gondolkodni és tárgyalni.Ismerni kell a magunk értékét, s ezt láthatóvá is kell tenni. A nők gyakran gyengeségeire összpontosítanak, sem mint erősebb oldalaikra, s ezért sérülékenyebbek a tárgyalások során.Szilárdnak kell lenni abban, amire szükségünk van, de flexibilisnek abban, ahogyan ezt elérhetjük. A kiváló teljesítményt a szakmai fejlődéshez való hozzájárulással is el lehet ismertetni, a túlterhelést kisegítő személyzettel, nem csak fizetéssel lehet ho- noráltatni. A profitorientált szektorban nem ritka a premizálás, mint a kiváló munka méltánylásának módja.A lehető legtöbbet kell megtudnunk a fizetési rendszerről nemcsak saját könyvtárunkban, hanem szélesebb körben is. így összehasonlításokat tudunk tenni a tárgyalás során, s érvelhetünk a máshol hasonló munkáért adott fizetésekkel.A tárgyalópartnert is szorítják a finanszírozási korlátok. Mutassunk megértést ezek iránt, de érveljünk azzal, hogy a mi fizetésünk felemelése miért válik hasznára az egész intézménynek.El kell kerülni, hogy a tárgyalások olyan irányban haladjanak, amely hátrányos számunkra. Fel kell készülnünk arra is, hogy a partner kétségbe vonja értékünket az intézmény számára; ilyenkor más megközelítési szempontokra kell felhívnunk figyelmét.Nem szabad engedni, hogy a tárgyalás „nem” -mel végződjék. Mindig nyitva kell hagyni az utat további lehetőségek, vagy egy újabb megbeszélés előtt.A fizetés nemcsak pénzről szól, hanem arról is, hogy elismerjék értékünket és hozzájárulásunkat a könyvtár munkájához.
(Papp István)
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02/185
XUf Hong -  CHEN, Hsin-liang: Can we meet the chal
lenge? The educating systems librarian research pro
ject report 3 = EI.Libr. 19.vol. 2001. 5.no. 315-326.p. 
Bibliogr.

Meg tudunk-e felelni a kihívásnak? Beszámoló a 
„könyvtári rendszergazdák képzése” c. kutatásról. 
3. rész

Előzményeit lásd: 99/415; 01/097

Felmérés [forma]; Könyvtárosi hivatás; Munkabér; 
alkalmazás; Rendszerszervezés

A szerzők 1996/1997-ben az American Libraries 133, rendszergazda-könyvtárost kereső álláshirdetését tanulmányoztak, hogy megvizsgálják a rendszer- gazdák szerepét az állandóan változó információs környezetben, és megállapítsák, milyen ismereteket, képességeket és képesítést várnak el tőlük munkáltatóik a különböző típusú könyvtárakban. A következő változókat vették figyelembe: a végzettség iránti követelmények, előzetes gyakorlat, munkaköri leírás, a kívánt ismeretek és jártasságok. A hirdetések alapján háromféle könyvtártípust különböztettek meg: egyetemi könyvtárak, közkönyvtárak és egyéb könyvtárak. A 133 könyvtár újonnan alkalmazott rendszergazdáinak és az őket alkalmazó könyvtárak vezetőinek két további kérdőívet küldtek ki. Ezek alapján megállapították, hogy a legtöbb munkaadó elégedett az új rendszergazda könyvtárosokkal, de nagyobb elvárásaik lennének a képzettség és a felelősség tekintetében. A szerzők hét, rendszergazda-képzéssel foglalkozó amerikai könyvtáros iskola tanrendjét is megvizsgálták, hogy a kutatás alapján ajánlásokat tegyenek ezek fejlesztésére.
(Autoref. alapján)

Lásd még 136, 154, 181

Marketing,
közönségkapcsolatok

02/186
BLOCK, Marylaine: The secret of library marketing: 
make yourself indispensable = Am.Libr. 32.vol. 2001.
8.no. 48-50.p.

A könyvtári marketing titka: tegyük magunkat nél
külözhetetlenné!

MarketingTekintettel arra, hogy a könyvtár számos szolgáltatást kínál igen sokféle embernek, a marketing javításáról szólva mindig meg kell határoznunk, hogy melyik szolgáltatásunkat, és milyen közönségnek akarjuk „eladni” .Az újságírók hálásak lesznek, ha előre tudjuk, hogy (évfordulók, jeles napok stb. kapcsán) milyen tárgyban fognak kutakodni, és hasonló előre gyártott információcsomagokat készíthetünk a helyi eseményekhez kapcsolódva is. A helyhatósági vezetők megnyeréséhez kedvenc témáik (esetleg hobbijuk) irodalmának felkínálásán át vezethet út. Mint a helytörténet letéteményesei, az aktuális problémák hátterének, kialakulása történetének, a korábban ezzel foglalkozók véleményeinek feltárásával vetethetjük észre a könyvtárat. A könyvtárban különböző csoportok (körök, klubok stb.) tartják összejöveteleiket: ne hagyjuk ki az alkalmat, hogy az azokat érintő témájú könyveinket (egyéb információforrásainkat) megismertessük (akár csak egy asztalnyi alkalmi kiállítással).A mém-elmélet (az a feltevés, hogy az eszmék a társadalomban a vírusokhoz hasonlóan terjednek) ugyancsak segít a könyvtár jó hírének keltésében. Azok a kollégák, akik valamilyen helyi szervezet tagjai, mint „összekötők” terjeszthetik a könyvtári lehetőségek gondolatát, illetve meg kell próbálnunk elérni és a „mi oldalunkra állítani” azokat a
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személyeket, akikben megvan a mások meggyőzésének képessége.Kétségtelen, hogy a könyvtár, amellett, hogy kiszolgálja meglévő olvasóit, nem tud minden marketing-tevékenységet is elvégezni, de ha semmit nem tesz, továbbra is láthatatlan marad. A javasoltak közül néhányat megvalósítva viszont nem csak jól fogja végezni a dolgát, hanem ezt tudni is fogják róla azok, aki a helyi közösségben a dolgokat mozgatják.
(Mohor Jenő)

02/187
ANDEEN, Sarah Reneker: Selling the library from the 
reference desk: service points as advertisements = 
Ref.Libr. 73.no. 2001. 281-292.p. Bibliogr.

A referenszpult mint jó reklámeszköz

Könyvtárpropaganda; Marketing; Public relations; 
Referensz[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető be: HAWORTH DOCUMENT DELIVERY CENTER, Haworth Press, Inc., 10 Alice Street, Binghamton, N. Y. 13904]Amikor általánosan elterjedt hiedelem az, hogy interneten minden elérhető, az egyetemeken fokozódik a nyomás valamennyi kollégiumi szoba bekábelezésére, az Amazon és más könyvellátók keltette versenyben, a könnyű internet-hozzáférés korában, amikor egyre többen juthatnak úgy -  akár könyvtári -  információkhoz, hogy be nem teszik lábukat a könyvtárba, csak a könyvtárosok tudják, hogy más dolog az információhoz jutás lehetősége, és más a valóban szükséges információ megtalálásának képessége. A könyvtár és a könyvtáros változatlanul fontos szerepet tölt be az információs „táplálékláncban” így igen fontos szerepe van a marketing-tevékenységnek, annak, hogy a könyvtár „eladja” magát és szolgáltatásait. Sok könyvtárvezető tölti idejének jelentős részét a könyvtár és szolgáltatá

sainak marketingjével, azonban a vezetőség ilyen irányú erőfeszítései nem elégségesek, ha az egész könyvtár, és különösen a „tűzvonal” , azaz az olvasó- és tájékoztató szolgálat, azaz a könyvtár névjegye és kirakata nem végez marketing-tevékenységet is.Elmúlván az az idő, amikor azt hihettük, hogy mindenki úgy gondolja, a könyvtár nagyszerű dolog, a könyvtárosoknak felkészülteknek kell lenniük arra, hogy népszerűsítsék szolgáltatásaikat mindazok előtt, akik besétálnak a könyvtárba. A referensz- személyzet van a legjobb pozícióban, hogy biztosíthassa az olvasó legmagasabb szintű ellátását. Mindehhez szükség van a könyvtár külső és belső kommunikációjára, s különös gondot kell fordítani arra, hogy a belső kommunikáció jól működjön, annak különböző formáit (hírlevél, értekezlet, e-mail) hatékonyan alkalmazzák. Hasonlóképpen szükséges a személyzet belső továbbképzése annak érdekében, hogy mindig tisztában legyenek a könyvtár rendelkezésére álló legfrissebb forrásokkal és azok használatával.A pozitív könyvtárkép kialakítása szempontjából fontos, hogy a szolgáltató helyek fizikaüag jól legyenek elhelyezve és kialakítva, legyenek könnyen hozzáférhetők, megfelelő legyen a tájékoztató jelzések rendszere, és a szolgáltató könyvtárosok mindig barátságosak legyenek. A könyvtár ismertető kiadványai (általános tájékoztató brosúrák, az elektronikus források, az új szerzemények, az előfizetett periodikumok jegyzékei stb.) mindig megtalálhatók legyenek valamennyi olvasószolgálati ponton. Az olvasó- és tájékoztató szolgálat munkatársai (mivel legtöbbször ők találkoznak az olvasóval) nem csak a könyvtár népszerűsítésében, hanem a könyvtár új „produktumainak” kialakításában is aktív szerepet kell, hogy betöltsenek.
(Mohor Jenő)
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02/188
VELDOF, Jerilyn R. -  NACKERUD, Shane: Do you 
have the right stuff? Seven areas of expertise for suc
cessful web site design in libraries = Internet Ref. 
Sérv. Q. 6.vol. 2001. 1.no. 13-18.p. Bibliogr. 36 tétel.

Hogyan készítsünk sikeres honlapot könyvtárunk 
számára?[A forrás-folyóirat az alábbi címen szerezhető' be: HAWORTH DOCUMENT DELIVERY CENTER, Haworth Press, Inc., 10 Alice Street, Binghamton, N. Y. 13904]
Egyetemi könyvtár; File-szervezés -gépi; Hatékony
ság; HonlapA kilencvenes évek közepén még mindennapos dolog volt, hogy az informatikai osztály egyik munkatársa tervezte meg vagy tervezte újjá a könyvtár

honlapját. Figyelembe véve a web-környezet bonyolultságát és a használói igényeket, ma már szinte lehetetlen feladat egyetlen, vagy akár két-három ember számára is egy használóközpontú weblap megtervezése.A cikk a szakmai hozzáértés hét olyan területét emeli ki, amelyek elengedhetetlenek a sikeres könyvtári honlap-készítéshez. Ezek a következők: projektmenedzsment, információ-architektúra, használhatóság, elérhetőség fogyatékosok számára is, grafikai megjelenítés, tartalom-létrehozás és programozás. A szerzők kilenc különböző könyvtári és egyetemi honlap készítése, valamint négy más könyvtári webes szolgáltatás használhatóságának tesztelése során szerzett közös tapasztalataikat adják közre.
(Autorej.)

Használat- és 
igényvizsgálat
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A JUSTEIS projekt: az elektronikus információs 
szolgáltatások használatának trendjei a brit felső- 
oktatásban

Egyetemi hallgató; Egyetemi oktató; Gépi informá
ciókeresés; Használói szokások; Könyvtártudományi 
kutatás

A JUSTEIS projekt célja, hogy figyelemmel kísérje és értékelje a használók magatartását az információkeresés, valamint az információtechnológia és a brit felsőoktatási információs szolgáltatások használata során. A cikk arról a munkáról számol be, amelyet a Walesi Egyetem könyvtári és információs szolgáltatások tanszéke az Információ-automatizálási Kft információ-menedzsment központjával közösen végzett 1999 szeptembere és 2000 júliusa között. A szerzők az elektronikus információs szolgáltatások használói körében végzett vizsgálatok módszertanát, eredményeit, következtetéseit és javaslatait teszik közzé.
(Autorej.)
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