
Általános kérdések:

02/268
MYLLYLA, Riitta: Ongelma vai ratkaisu? = Kirjastolehti. 
95.VUO. 2003. 3.no. 8-9.p.

Könyvtárvezető a szomszéd falu könyvtárából?

Bérmunka kiadása; Községi könyvtár; VezetésÚjabban terjedőben van az a gyakorlat Finnországban, hogy egy kistelepülés „megvásárolja” a könyvtárvezetői szolgáltatást (funkciót) a szomszédos nagyobb község -  vagy esetleg egy viszonylag közeli város -  könyvtárától. A cikk a közös vezetés néhány típusát mutatja be azzal a kommentárral, hogy még nem tudni: újabb problémák forrása vagy az eddigiek megoldása lesz-e ez a gyakorlat.A „vezetővásárlás” oka leginkább a létszámhiány vagy a szakképzett könyvtáros hiánya. A vásárló önkormányzat szerződés szerint fizet a feladat ellátásáért a vezetőt adó könyvtárnak, s ez utóbbi általában éppen e szerény többletjövedelem miatt vállalkozik a feladatra. Általában egy-egy kisközségi könyvtár vezetői teendőit vállalják, a példák közt szereplő egyik esetben azonban három kisközség könyvtárai tartoznak ugyanazon vezetőhöz. Többnyire az igazgatási és a gazdasági-pénzügyi területet gondozza az új vezető, beleértve a gyarapítást is, és ő a tárgyalópartnere a település könyvtári bizottságának. (Van azonban példa arra is, hogy a kistelepülésen nem működtetik a könyvtári bizottságot, hanem a könyvtárvezetőt adó nagyobb település könyvtári bizottságába delegálnak egy-két tagot. Ez utóbbi estben közös a két könyvtár költség- vetése is.) A többletfeladatot vállaló könyvtárveze

tő díjazása változó: egyik példában „alig észrevehető”, egy másikban a fizetése 5%-ának megfelelő összeg, aminek 10%-ra történő felemeléséről folynak a tárgyalások.A tapasztalat még kevés, és az is vegyesnek mondható. Az egyértelmű, hogy a közös vezetésű települések fizikai közelsége fontos feltétel: ezt épp az a városi könyvtárvezető-helyettes hangsúlyozza, aki egy 30 km-re fekvő kisközség könyvtárát gondozza 1999 óta. Ugyanő úgy látja: kérdéses, lehet-e az effajta közös vezetéssel fejleszteni is a gondjaiba vett könyvtárat, vagy csupán fenntartani a működését. Egy másik igazgatónő szerint viszont a költségek és a munka új elosztása hozzásegíthet a jobb működtetéshez. Azt is hangsúlyozza, hogy a közös vezetés nem takarékossági eszköz, azaz a kiskönyvtárak személyzetét nem lehet ezáltal csökkenteni. Egybehangzó vélemény, hogy 3000-3500 lakosúnál kisebb településeken célszerű a „vásárolt” vezető alkalmazása.
(Sz. Nagy Lajos)

02/269
HANNABUSS, Stuart: Scenario planning for libraries = 
Libr.Manage. 22.vol. 2001. 4/5.no. 168-176.p. Bibliogr.

Forgatókönyv-tervezés könyvtárak számára

Távlati terv; TervezésA „szcenáriók” (forgatókönyvek) alternatív jövőképet mutató valószínű (de legalább elfogadható valószínűségű) történetek. Történeteket vázolnak fel,
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amik különböző esemény-együttesek bemutatásának és megértésének a legtermészetesebb és leghatékonyabb módját képezik. A forgatókönyvek a múltra és a jövőre tekintenek, és bepillantást nyújtanak a jövőbe, ahol a dolgok általában bizonytalanok. A forgatókönyveket (a különböző jövőbeli eseménysorok leírását) igen sok szervezet használja fel a stratégiai tervezés részeként, illetve annak egyik előjelzési módjaként, hogy az adott szervezetnek mely középponti kompetenciáit kell fejlesztenie a túlélés, illetve a verseny-előny elérése érdekében. Mint a menedzsment (különösen a stratégiai menedzsment) eszközét, a forgatókönyveket a könyvtárak is alkalmazhatják, és a mai gyakorlatban alkalmazzák is.A forgatókönyvek mindenek előtt arra tett kísérletek, hogy megismerjük a jövőt, mielőtt bekövetkezne, és felkészüljünk rá, mielőtt kitárulna. A könyvtári-informatikai szakirodalom bővelkedik ilyenekben: az információpiac trendjeiről, a könyvtárak és a digitális könyvtárak jövőjéről, az információ-hozzáférésről, a 21. sz.-i egyetemi könyvtári személyzetről.A forgatókönyvek a jelenségekkel (a dolgokkal), a környezettel (ahol a dolgok vannak) és a változókkal (azokkal a dolgokkal, amelyek valamely szituációban működnek és más dolgokra hatnak) foglalkozik. A könyvtárak esetében a jelenségek lehetnek pl. a feldolgozási folyamatok, a személyzet, az olvasószolgálat célkitűzései, a szabványok. A környezet lehet az információs világ a maga egészében, de lehet az ellátó-rendszer, vagy éppen a közösséggel és az olvasókkal való kapcsolat, a más intézményekkel szembeni politika. Változónak tekinthetjük azokat a dolgokat, amelyek hatással vannak egy másikra, vagy amelyekre egy másik hat: a gyűjteményre hat az anyagi ellátottság; a személyzeti morálra az elismerés (és a bér), a munka mennyisége, a vezetői stílus; az olvasói elégedettségre a dokumentum-ellátás módszerei, az információk ára. A változók függetlenek és függők is lehetnek, és hatással

lehetnek más változókra is, igen összetett és gyakran megjósolhatatlan módokon. Az online bibliográfiai információk lehetősége lehet, hogy megnöveli a könyvtárközi kölcsönzési kéréseket, de lehet, hogy ugyanez csökkenti az ilyen kéréseket, mert a cikkek is elérhetők online módon. A forgatókönyvek a szélesebb körű és könnyebb hozzáférést is an- ticipálhatják, de alternatív forgatókönyvek is készülhetnek, amelyek inkább az árazási politika, vagy a szellemi tulajdonvédelem gyakorlatának kirekesztő és korlátozó hatását vagy a lehetséges műszaki problémákat helyezik középpontba, és megszorítják az eredeti forgatókönyv optimizmusát. (A forgatókönyvek persze lehetnek különösen borúlátók is, Lásd pl. az Y2K esetét, ez azonban csak utólag derül ki.) Mindazonáltal az ok-okozati összefüggéseket sokoldalúan megvilágító forgatókönyvek készítése a közszférában (és így a könyvtárak esetében is) különösen ajánlható a vezetők számára manapság, a bérmunkába adás, a részmunkaidős foglalkoztatás, a digitalizáció, a távoli információ-hozzáférés és az információ megfizettetése korában, hogy akár csak egy kicsit is messzebbre tekinthessenek az ismeretlen jövőbe.
(Mohor Jenő)

Lásd még 229
Munka- és 

rendszerszervezés, 
értékelés

02/270
PRESTON, Hugh -  ALLMAND, Monica: Discovering 
the information professional: organisational culture in a 
digital world = Online Inf.Rev. 25.vol. 2001. 6.no. 
388-395.p. Bibliogr.
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Az információs szakemberek helye és szerepe az 
új technológiák által meghatározott munkaszerve
zetben

Dokumentáló -felsőfokú; Információtechnológia;
MunkaszervezésA cikk az információs szakemberek helyzetét vizsgálja olyan munkahelyeken, ahol az információs technológia különféle változásokat kényszerít ki a munkafolyamatokban. A jelen esettanulmány a hágai ISNAR-nál (Internationaal Service for National Agricultural Research) elemzi a személyzet változó információhasználati szokásait. A vizsgálat során a digitalizálásra és a külső", elektronikus források használatára helyezték a hangsúlyt. Az eredmények szerint az ISNAR-t érzékenyen érintették a szervezeti változások, ugyanakkor sikernek számít, hogy a könyvtárat nemcsak a benne meglévő dokumentumok raktárának, hanem a minőségi információk lelőhelyének tekintik a felhasználók. A felmérés azt is megállapította, hogy a könyvtár tisztában van azzal, hogy azok a használók, akik otthonosan mozognak a külső, elektronikus források kutatásában, a helyi forrásokhoz is hasonló módon szeretnének majd hozzáférni.

(Autoref alapján)

Lásd még 282
Pénzügyi és 

gazdasági kérdések

Lásd 227

02/271
JANES, Joe: How to think about technology? = Libr.J. 
127.VOI. 2002. 2.no. 50-52.p.

Hogyan gondolkozzunk az információtechnológiá
ról? Néhány megfontolandó kérés

Hatékonyság; Információtechnológia; VezetésLélegzetelállító, amilyen ütemben a technika fejlődik -  ideértve azokat az újdonságokat is, amelyek már a könyvtárakban is megjelentek. Ha a fejlődés továbbra is ilyen ütemben folytatódik, szükségünk lesz néhány olyan szempontra, amelyek segítségével ezeket az újdonságokat mérlegre tehetjük. Néhány alapkérdést feltéve eldönthetjük, érdemes-e a könyvtárakban is alkalmazni ezeket:1) Hasznos lesz-e az olvasóknak? (Általában nem sokan gondolják ezt végig vagy tartják ezt fontosnak.)2) Elérhető-e, megfizethető-e és megéri-e az árát? Jó, ha valami olcsó vagy ingyenes, de a legfontosabb az érték.3) Hozzájárul-e szakmai értékeink megőrzéséhez?4) A mi malmunkra hajtja-e a vizet? Erősít-e bennünket? (Ez a kérdés némileg eltér az előzőtől: inkább az élethosszig való művelődést és tanulást hangsúlyozza, az információk szelektálására és minőségére, valamint a használók segítésére koncentrál, különleges figyelmet fordít a fiatal korosztályokra és kritikai információs készségeik kialakítására. Ezért tehát azokat a technikai vívmányokat kell kiválasztani, amelyek ezen feladatok ellátását támogatják.5) Tartósnak ígérkezik-e? Emlékezzünk csak a mágnesszalagra és a gopherre. A maguk idejében remekek voltak, de nem tartottak sokáig. Az elmúlt évben számos új projekt indult (pl. JSTOR); mérlegelnünk kell, elkötelezzük-e magunkat egy-egy új termék mellett, amely pozitív eredménnyel kecsegtet, és hozzunk-e egy olyan döntést, amely aztán nemcsak nagyon nagy költséggel jár, de lehet, hogy teljesen rossz irányba visz bennünket.6) Jónak látszik-e? Létezik az ösztönös megérzés is az emberben: némely újdonság jónak tűnik,
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mások kevésbé. Érdemes erre figyelni, még ha nagyon szubjektív is. (A digitális együttműködéses tájékoztatási programok például megfelelni látszanak a fenti ismérveknek, de olyasminek is, amit érdemes megpróbálni: ugyanis egybeesnek meglévő' hagyományainkkal és eszméinkkel, és megfelelően bővítik a könyvtári szolgáltatások körét.Ezek után egy másik technikai újdonságot, a Goog- le-t veszi szemügyre a szerző, aki a Washington Egyetem (Seattle) segédprofesszora és az Internet Public Library alapító igazgatója. Az a véleménye, hogy nem látható ugyan előre, mennyire lesz tartós a Google, de megfelelő alapokon nyugszik a vállalkozás, üzleti terve ésszerű, ingyenes, jól használható és beleillik mindabba, amit a könyvtárosok csinálnak.Érdemes lenne a könyvtárosoknak a technikai fejlesztések korai szakaszában bekapcsolódniuk a fejlesztésbe. Ugyanis a szakmánknak két választása van: vagy csak figyeli a technikai újdonságok megjelenését, és kiválasztja azokat, amelyeket értékesnek tart, vagy pedig már korábban aktívan bekapcsolódik azok kialakításába. (A szerző az utóbbi mellett voksol.)
(Murányi Lajos)

Személyzet

02/272
FARLEY, Yvonne Snyder: Strategies for improving li
brary salaries = Am.Libr. 33.vol. 2002. 1.no. 56-59.p.

Egyesült Államok: stratégiák a könyvtárosi fizeté
sek emelésére

Munkabér; alkalmazás„A könyvtár legértékesebb része -  a könyvtáros -  minden este hazamegy! -  ezt állítólag Timothy Healy, a New York Public Library egykori elnöke

mondta. Ezzel a szellemes mondással szinte minden könyvtári tisztségviselő egyetért, de a könyvtárosok anyagi megbecsülésén mégsem látszik.Ny ugat-Virginiában az egyik közkönyvtár vezetője, akinek a fia hamarosan főiskolás lesz, azt fontolgatja, hogy az egyik nagy áruház-láncnál helyezkedik el, mivel ott jóval magasabb a fizetés és van beteg- biztosítás is. Az állam kisebb könyvtáraiból egyre több régi dolgozót csábít el a kereskedelem, mivel könyvtári fizetésük alig haladja meg a minimálbért.Az alacsony bér nem mai keletű probléma: Melvil Dewey úgy vélte, a képzett nők nemcsak kiváló jellemük miatt alkalmasak könyvtárosnak, hanem mert olcsó munkaerők is. A bér kérdése ma is összefonódik a nemek megkülönböztetésével és a könyvtárosok és a könyvtári munka alacsony presztízsével.Az alacsony bérek meglétét vitathatatlan tények mutatják; a Library Journal 2001. október 15-i számában közölt felmérés szerint a fokozatot szerzett végzősök kezdő fizetése 2000-ben 34 871 dollár volt. (A fokozattal nem rendelkezők ennek jó, ha a felét keresik -  évente.) A földrajzi hely is befolyásolja a béreket: a dél-keleti államokban a legrosszabb a helyzet.Történetileg nézve a könyvtáros férfiak mindig többet kerestek, mint a nők, a szakma pedig kevesebbet, mint a többi foglalkozási ágban. Ezt felismerve az amerikai könyvtáros egyesület (ALA) 1974 óta támogatja a nemek közötti bérkülönbség megszüntetését, és aktívan részt vesz az országos bizottság (National Committee on Pay Equity, NCPE) munkájában.Mit legyen azonban azokkal az érvekkel, amely a „nehéz idők” -et és a „gazdasági visszaesését emlegetik, hogy a könyvtárosok jogos béremelési igényeit elhárítsák? Az ALA egyik nyugalmazott igazgatója úgy véli, ezeknek semmi köze a bérek közötti egyenlőtlenség kérdéséhez, hiszen ennek orvoslása
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a béralapnak csupán töredékét tenné ki, és ezt fokozatosan is végre lehet hajtani.Bár az alacsony bérek a közkönyvtárakban jellemzőek leginkább, de az egyetemi szférában sem ritkák. Az ALA, hogy véget vessen már annak az ördögi körnek, ami a könyvtáros szakma alacsony megbecsültsége és az alacsony bérek között mutatkozik, egy munkacsoportot hozott létre (Better Salaries/Pay Equity for Library Workers), amely különböző programokat és akciókat dolgoz ki ennek a helyzetnek a megváltoztatására.Nem szabad megfeledkeznünk a szakszervezetekről sem, amelyek már bebizonyították, hogy hatékonyan tudnak segíteni a bérkérdésben, és természetesen az államok könyvtáros egyesületei is sokat tehetnek ezért. A könyvtárosoknak is meg kell szólalniuk ahhoz, hogy a környezetükben élők megtudják és megértsék, milyen fontos a könyvtárakban folyó munka.
(Murányi Lajos)

Lásd még 270

közönségkapcsolatok

02/273
PASZTALENIEC-JARZYNSKA, Joanna: Dziatalnosc 
promocyjna w bibliotece. Dlaczego, jak, dia kogo? = 
Biul.Inf.BN. 2001. 4.no. 3-8.p.

Promóciós tevékenység a könyvtárban. Miért, mi
képpen, kinek?

KönyvtárpropagandaMindazokat a nagyon változatos cselekményeket, a reklámot, propagandát, PR-t, marketinget, publikációs tevékenységet stb., amelyek révén valamely terméket, eszmét, rendezvényt vagy eseményt kívánunk a figyelem központjába állítani, divatos és

„sokszólamú” kifejezéssel promóciónak nevezzük. Eközben főleg azt az intézményt kell előtérbe tolni, amely szervezőként, létrehozóként, védnökként stb. „jegyzi” a promóció tárgyát. Tehát a promóciós munka fő célja, hogy az érdeklődés fókuszába állított dolgokon keresztül az érdekelt intézménynek kedvező képe alakuljon ki a közvéleményben és a köztudatban.Bármely típusú könyvtárról is van szó, promóciós erőfeszítéseinek a tényleges és potenciális olvasói- ra-használóira kell irányulniuk. E munka célja korántsem csak az, hogy valaki igénybe vegye ezt vagy azt a szolgáltatást, hanem hogy az ellátandó társadalom egészében pozitív vélekedés alakuljon ki az efféle szolgáltatásokat nyújtó intézményről.A könyvtáraknak köztudomásúan sokféle promó- cióra érdemes termékük, szolgáltatásuk és rendezvényük van. Nem járnak el helyesen, ha „nem verik állandóan nagy dobra” őket, minthogy dotálásuk, fejlesztésük, támogatási esélyük egyre inkább attól függ, hogy az adott környezetben a fenntartó (önkormányzat, felsőfokú intézmény, kutatóintézet vezetése) „milyen híreket” hall a könyvtár működése felől.A promóciós cselekmények folyamatosságot kívánnak meg. Nincs olyan könyvtár, amelynek pozitív és attraktív „képe” eleve adott volna. Az ebbéli aktivitás azonban csak akkor hoz jó eredményeket, ha egyes kezdeményezései egy hosszú távú koncepcióba illenek bele, s mint ilyenek egy-egy promóciós eredmény elérése érdekében minden adekvát módszert „be akarnak vetni” .A lengyel könyvtárak túlnyomó többségének nincs komplex promóciós terve, hanem csak kevéssé hatékony eseti „fellángolásokkal” él e téren. Pedig a legutóbbi évtized tapasztalatai mutatják: a jól reklámozott könyvtárakat kevésbé érik kellemetlen meglepetések, mint amelyek kevésbé jól vizsgáztak ezen a téren.
(Futala Tibor )
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