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DO U GH ERTY, Richard M.: Planning for new library fu

tures = Libr.J. 127.VOI. 2002. 9.no. 38-41 .p.

A könyvtárak jövőjének megtervezése

Jövő könyvtára; Tervezés

Az olyan nagy cégek, mint az IBM vagy az Intel, 
dollármilliókat költenek a változások tervezésére, 
annak érdekében, hogy cégük sikeres maradhas
son a jövőben is. A cikk arra keres választ, vajon a 
könyvtárak vezetői gondolnak-e az átalakulásokra, 
és van-e megfelelő módszerük a változások meg
szervezésére.
A könyvtárak változást igényelnek, méghozzá jelen
tős változást, és ehhez máris el kell kezdeniük a 
munkálatokat, hogy úgy tudják kialakítani a korsze
rű jövőképet, s olyan küldetésnyilatkozatot fogal
mazzanak meg, amely megőrzi a korábbi szakmai 
alapértékeket is.
A könyvtáraknak meg kell tervezniük a változáso
kat, nem csupán reagálni azokra!
Ehhez a tervezéshez nyújt segítséget a cikk, amely
nek első része a tervezés eszközeit veszi számba. A 
stratégiai tervezés során a hosszú távú tervek hát
térbe szorulnak, s egyre inkább előtérbe kerül an
nak felismerése, hogy a szervezet és a környezet 
kapcsolatának vizsgálatára kell helyezni a hang
súlyt. Az új tervezési technikák -  SWOT analízis -  
lehetővé teszik, hogy a tervezők pontosabban tud
ják megfogalmazni a jövőképet, s jobban meg tud
ják határozni azt is, hogyan jussanak el oda. Az a 
tervezési eljárás a leghatékonyabb, amely olyan jö

vőkép kialakítását teszi lehetővé, amely izgalmas és 
racionális is egyben.

Ezután a sikeres tervezést segítő néhány általános 
elvet ismertet a cikk.

Először is a személyzet megnyerése a legfontosabb, 
s ennek legjobb módja, hogy bevonjuk őket a terve
zés folyamatába. Tudatosítani kell, hogy a változá
sok nem egy-két nap alatt végrehajthatók, hanem 
bevezetésük hosszabb időt, pénzt, és személyi válto
zásokat is igényel. Figyelni kell a flexibilitás elvé
nek érvényesülésére, hiszen a napjainkban olyan 
gyorsan változó körülményeket a tervezésnek is kö
vetnie kell.

A tervezési eljárás egyik fontos lépése az alkalma
zott módszer meghatározása. Sok jó módszer lehet
séges, de az a legjobb, amely magában foglalja az 
alábbi hat szempontot:

1. A tervezési folyamat tiszteletben tartja a múl
tat, ismeri a jelent, mielőtt a jövőre összpontosí
tana. Vagyis ha a szervezet nem hajlandó tanul
ni a hibáiból, nem tudja felmérni, hol tart 
most, akkor nehezen találja meg az előrehala
dás módját.

2. Az eljárásnak magában kellene foglalnia a szer
vezet igazi mikrokozmoszát, vagyis a személy
zet minden szintje -  az igazgatótól a legújabb 
kölcsönző könyvtárosig -  képviselve legyen a 
tervezés folyamatában.

3. El kell kerülni mind a „fentről-le”, mind a „lent- 
ről-föl” egyoldalúan kialakított jövőképet. A 
nagyszerűt álmodó vezető látomása sem valósít
ható meg a személyzet segítsége nélkül! Vagyis 
olyan stratégia szükséges, amely a szervezet 
minden szintjén támogatást kap.
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4. Az eljárásba be kell vonni a szakértő személyze
tet. A könyvtárosok tudása nagyobb, mint feltéte
lezzük, s megfelelő információ birtokában meg 
fogják találni a legjobb megoldást. A tapasztalat 
azt mutatja, hogy a személyzettől kapott megol
dások sokkal jobbak, mint a külső szakértőké.

5. Nem lehet és nem is kell mindent egyszerre be
vezetni, prioritásokat kell meghatározni. Tudo
másul kell venni, hogy a régi és új dolgok egy 
darabig párhuzamosan működnek.

6. Az eljárásnak a szervezet egészét át kell fognia, 
nem vizsgálhat egyes feladatokat izoláltan.

A cikk végén ismét néhány csapdára hívja fel a fi
gyelmet a szerző: pl. ha a terv nem kapja meg a sze
mélyzet támogatását, vagy túl nagyra törő; esetleg 
csak a technológiára koncentrál és elhagyja a szol
gáltatás emberi oldalát; a tervezés túlterheli a dol
gozókat ; túl mereven ragaszkodik a leírt eljárások
hoz, holott a változások rugalmasságot igényelné
nek.
A cikk tartalmazza még az Ann Arbor District 
Library konkrét tervezési eljárását.

(Szénászky Mária)

Munka- és rendszer- 
szervezés, értékelés

0 2 /3 6 6
BRO PHY, Peter: Assessing the performance of elec
tronic library services: the EQ U IN O X project = New 
Rev.Acad.Librariansh. 7.vol. 2001. 3-17.p. Bibliogr.

Az elektronikus könyvtári szolgáltatások teljesít
ményének értékelése: az EQUINOX projekt és 
eredményei

Elektronikus könyvtár; Hatékonyság; Normatívák, 
mutatószámok; Szolgáltatások

A hagyományos szolgáltatások teljesítménymutató
it ki kell bővíteni és át kell dolgozni az elektroni

kus és hibrid könyvtári szolgáltatások számára. Az 
Európai Unió negyedik keretprogramja keretében 
ezzel foglalkozott az EQUINOX projekt, amely az 
ISO 11620 teljesítménymutatóira és az ISO 2789 de
finícióira támaszkodott. A munkálatok nehézségei 
egyrészt abból adódtak, hogy a szolgáltatások még 
kialakulóban vannak, másrészt újfajta mérési egy
ségeket kellett találni, és módosítani kellett a sta
tisztikához gyűjtendő adatok körét.
A 2000 novemberében lezárult EQUINOX projekt 
keretében a következő teljesítménymutatókat defi
niálták:

-  a lakosság hány százaléka számára elérhetőek 
az elektronikus könyvtári szolgáltatások;

-  az egyes elektronikus könyvtári szolgáltatásokat 
a célközönség egy-egy tagja hány alkalommal 
használja;

-  hány alkalommal használja távoli eléréssel;

-  egy-egy alkalommal hány dokumentumot vagy 
rekordot tekintenek meg;

-  a használat egy-egy alkalommal mennyibe ke
rül;

-  a használat során egy-egy dokumentum vagy re
kord megtekintése mennyibe kerül;

-  az információkérések hány százaléka érkezik be 
elektronikus úton;

-  mennyire vannak kihasználva a könyvtári számí
tógépes munkaállomások;

-  a könyvtári számítógépes terminálok az ellátan
dó lakosság egy-egy tagjának hány óráig állnak 
rendelkezésére;

-  a sikertelen próbálkozások aránya az összes 
megkísérelt kapcsolatteremtéshez viszonyítva;

-  az elektronikus könyvtári szolgáltatások beszer
zési költségei a teljes gyarapítási kerethez viszo
nyítva;

-  az ellátandó lakosság egy-egy tagja hány alka
lommal vett részt formális elektronikus könyvtá
ri képzésben (órák száma);
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-  az elektronikus könyvtári szolgáltatások (fejlesz
tés, menedzselés, használók képzése) területén 
dolgozó személyzet létszáma a teljes könyvtári 
személyzethez viszonyítva;

-  az elektronikus könyvtári szolgáltatásokkal való 
elégedettség.

A cikk függelékben közli az elfogadott fogalom
meghatározásokat és azokat az adatokat, amelye
ket az ajánlásokban szereplő teljesítménymutatók 
kiszámításához a könyvtáraknak rendszeresen gyűj- 
teniük kell.

(Hegyközi Ilona)

02/367
A R E N A S  FRA N CO , Maria Luisa -  CO V A RR U B IA S 
ES C O B A R , Viena Grecia -  ANANIA GARIB, Gustavo 
Adolfo: Estudio comparativo entre bibliotecas universi- 
tarias lationoamericanas y estadounidenses = Rev. 
Esp.Doc.Cient. 25.vol. 2002. 2.no. 162-181.p. Bibliogr. 

10 tétel.

Res. angol nyelven

Összehasonlító tanulmány latin-amerikai és egye
sült államokbeli egyetemi könyvtárakról

Egyetemi könyvtár; Hatékonyság; Normatívák, muta
tószámok; Összehasonlító könyvtártudomány

A chilei katolikus egyetem könyvtáraiban mutató
kat dolgoztak ki annak érdekében, hogy az egyete
mi könyvtárak összehasonlíthatók legyenek, hogy 
az egyes könyvtárak megállapíthassák saját helyü
ket akár az országos, akár a latin-amerikai, vagy a 
nemzetközi rangsorban.
Három témakörben -  költségvetés (a könyvtári és 
az összes egyetemi költségvetés arányai, a könyvtá
ri költségvetés megoszlása a források fajtái között, 
illetve a szak- és segédszemélyzet bérei tekinteté
ben stb.); a költségvetés illetve a források és a hall
gatók és oktatók számának összefüggései (a teljes 
költségvetés illetve a gyarapítási keret egy oktató- 
ra-hallgatóra eső mértéke, az állomány, a személy

zet és az oktatók-hallgatók arányai stb.); hatékony
ság (a személyzet összetétele, a költségek megoszlá
sa a beszerzések, a működtetés és a szolgáltatások 
között, a könyvtárközi kapcsolatok stb.) -  össze
sen 19 mutatót dolgoztak ki. A mutatókat különbö
ző szempontok alapján kiválasztott kétszer öt 
USA-beli, egy-egy brazil és mexikói valamint négy 
chilei egyetemi könyvtár adatain (melyeket rész
ben közvetlenül az intézményektől, részben az 
ARL-nek az interneten elérhető adataiból szereztek 
meg) próbálták ki.
A részletesen bemutatott adatok alapján látható, 
hogy az amerikai könyvtárak minden szempontból 
jobban ellátottak. Érdekes ugyanakkor, hogy Chilé
ben nagyobb a könyvtári szakszemélyzet aránya, vi
szont a hallgatókat könyvtári segéderőként alig al
kalmazzák (szemben az amerikai gyakorlattal, ahol 
a teljes személyzet 25%-át teszik ki). Ugyancsak 
meglepő, hogy két chilei könyvtárban nagyobb a 
kurrens folyóiratokra fordított költségvetésnek a 
teljes beszerzési kerethez viszonyított aránya, mint 
az amerikai egyetemeken.
Konklúzió: a mutatók beváltak, lényeges és valódi 
adatokat, irányokat mutattak, amelyekből minden 
könyvtár vezetése levonhatja a megfelelő következ
tetéseket. A „benchmarking” a fejlesztés hasznos 
eszköze, melyet a jól kidolgozott és megválasztott 
mutatók használata tesz igazán értékessé.

(Mohor Jenő)

Lásd még 349, 388
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Pénzügyi és 
gazdasági kérdések

02 /368
M ERAZ, Gloria: The essentials of financial strength 
through sound lobbying fundamentals = Bottom Line. 

15.V0I. 2002. 2.no. 64-69.p.

A pénzügyi helyzet megerősítése erőteljes lobbi
zással: a legfontosabb tudnivalók

Fenntartó szerv; Támogatás -pénzügyi -általában

Ahhoz, hogy az anyagi erőforrásokat menedzselhes
sük, előbb meg is kell szerezni őket. A könyvtár- 
igazgatók meglehetősen járatosak, a könyvtáraik 
képviseletében, védelmezésében, ismerik a kommu
nikáció különböző lehetőségeit és formáit, de keve
sebbet tudnak a lobbizás technikájáról. A lobbizás 
alapvetően arról szól, hogy rávegyünk valakit, hogy 
a mi érdekünkben járjon el egy bizonyos ügyben. E 
cikk a lobbizás három területén ad gyakorlatias tip
peket.

Hogyan lehet valakiből hatékony lobbizó?

Először is szilárd tárgyismerettel kell megnyerni a 
döntéshozók bizalmát. Tisztában kell lennie annak 
a környezetnek, szervezetnek a „klímájával”, amely
ben a könyvtár működik. Konkrét ismeretekkel 
kell rendelkezni a használókról. Igyekezz egyetértő 
közhangulatot kialakítani álláspontod körül, hasz
náld fel mások lelkesedését és elkötelezettségét. 
Nem lehet egyszerre túl sok témát egyenlő erővel 
képviselni: fel kell tenni a kérdést, mire van legin
kább szüksége a könyvtárnak. Légy, vagy legalább
is látszódj racionálisnak, amikor a döntéshozók ar
ról beszélnek, miért nem támogatják állásponto
dat. Szerezz partnereket, fejleszd kapcsolataidat: 
hasznosabb, ha olyasvalaki szól a könyvtár érdeké
ben, aki kívülálló. A döntéshozókat nem a statiszti
kai adatok győzik meg, inkább a kézzelfogható 
eredmények, az, hogy milyen haszonnal jár a

könyvtár a használók számára. Légy jó kommuni
kációs kapcsolatban szervezeted és irányító testüle
ted minden tagjával és szintjével. Ne tételezd fel, 
hogy a döntéshozók elolvassák minden jelentése
det, kérelmedet, s intuitíve felfogják annak fontos
ságát, amit kérsz; időt kell találnod arra is, hogy 
személyesen terjeszd elő ügyedet.

A lobbizó megbeszélés

Ha támogatást kérsz, tedd meg hivatalosan is; nem 
elegendő ilyen esetekben a társadalmi, informális 
érintkezés. Minden baráti viszony kikapcsolásával, 
a szervezet hivatali rendjének megfelelően kell elő
terjeszteni a kérést. A találkozót, a megbeszélést 
időben kell megtartani, s nem akkor, amikor már 
késő (pl. a költségvetést illető döntéseket már meg
hozták). Tudni kell azt, hogy kikkel kell tárgyalni, s 
ismerni kell azokat, akikkel tárgyalunk. Ne feledd, 
olyanokkal is tárgyalni kell, akik nem szimpatizál
nak ügyeddel! Ugyanakkor abból kell kiindulni, 
hogy a főnökök, a politikai vezetők is meggyőződé
sük szerint a legjobbra törekszenek. Ha azt tétele
zed föl, nem törődnek a könyvtárral, ez nem csak 
sértő, hanem ellenhatású is. Légy célratörő, s ne en
gedd, hogy a megbeszélés során eltereljenek célod
tól, de te se térj mellékvágányra. A könyvtárosok 
hajlamosak a szószátyárságra: ne tarts előadást a 
könyvtári munkáról. Az eredményeket említsd, ne 
a statisztikai adatokat, s próbálj másokat rávenni 
arra, hogy érveljenek melletted.

A lobbizás, támogatásszerzés porondja

A lobbizásban az a téma győz, amely kríziselhárí
tásról szól. A könyvtárak egyre szűkösebb eszkö
zökkel, dupla erőfeszítéssel kerülik el a krízist. Ho
lott itt van: az analfabetizmus növekvő veszélye! 
Ennek elhárításához kell kérni növekvő forrásokat. 
A támogatások megszerzése állandó feladat, csak
úgy, mint a kölcsönzés. Ne feledjük: mindenről le
het tárgyalni, a merev álláspontnak nincs jövője, s 
nehogy kiszorulj a tárgyalóasztal mellől!

(Papp István)
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02/369
PA R KER , Sandra -  RAY, Kathryn [et a lj: The bidding 
culture in the UK public library -  a case study ap
proach = Libr.Manage. 22.vol. 2002. 8/9.no. 404-410.p. 

Bibliogr.

Pályázatok a brit közkönyvtárakban

Közművelődési könyvtár; Támogatás -pénzügyi -álla
mi, hatósági; Vezetés

A konzervatív kormányzat alatt 1979-től 1997-ig a 
közkiadások csökkentése érdekében a közszolgálat
ok egyre növekvő mértékben kényszerültek arra, 
hogy külső forrásokból fedezzék működési költsé
geiket és beruházásaikat. A közkönyvtárakat is ke
ményen sújtotta ez a trend. Másfelől azonban 
mind több alaphoz nyújthatták be pályázataikat 
nemcsak az országon belül, hanem az Európai 
Unió fórumaihoz is.
Az egyes szervezetek különböző sikereket értek el 
ebben az új versenyben. A közkönyvtári menedzse
reknek is meg kellett tanulniuk az új játék szabálya
it. A jelen cikk azt vizsgálta, hogy 1997 és 2000 kö
zött mekkora és milyen sikeres volt a közkönyvtá
rak pályázati tevékenysége, s ez milyen hatással 
volt a szolgálatra.
A könyvtárak túlnyomó többsége pályázik külső 
forrásokra, s a pályázatok száma növekvő trendet 
mutat. Ez részben a gyakorlatnak, részben szükség
nek tudható be. A pályázatok egyszerűen nélkülöz
hetetlenekké váltak akár a szolgáltatások fenntartá
sa, akár fejlesztése szempontjából. A probléma az, 
hogy egy pályázat voltaképpen szerencsejáték, ahol 
a tétet a munkaidő-ráfordítás jelenti. Ugyanis a pá
lyázatoknak csak 40%-a volt sikeres.
A pályázó könyvtárak körében nem figyelhető meg 
általánosnak mondható stratégia. A pályázatok 
négy fő csoportba sorolhatók: célorientált (csak ak
kor pályázik az intézmény, ha a kiírás beleillik cél
rendszerébe), pénzorientált (mindegy, mire), me
nedzsment-orientált (a fenntartó célrendszere által 
meghatározottan) és projektorientált (csak ha fel

merült egy projekttel megvalósítható cél gondola
ta). A legsikeresebbek azok a pályázó intézmények, 
amelyek stratégiai terveikbe illesztik be pályázatai
kat, s tevékenységüket mind az országos politika el
képzeléseivel, mind pedig fenntartó szervük törek
véseivel összhangba tudják hozni.
Célszerű, ha a projektek innovatívak, mégis ellent
mondás van az innováció és a folyamatos szolgálta
tások fenntartása között. A pályázat időzítése is 
rendkívüli fontossággal bír.
A pályázat sikeressége nagyon gyakran a könyvtár- 
igazgató menedzseri és kapcsolatszervező képessé
gén múlik. Egyfelől vállalkozó kedvű menedzserre 
van szükség, másfelől azonban megfelelő és felké
szült személyzetre, ha sikeresen akarnak pályázni 
külső forrás támogatásáért. Ezért célszerű a tovább
képzési tervbe is beilleszteni a pályázáshoz szüksé
ges készségek fejlesztését.
A támogatás elnyerésének egyre inkább az a feltéte
le, hogy egy intézmény mennyire képes együttmű
ködni más szervezetekkel. A közkönyvtáraknak is 
a partnerek széles körével kell számolniuk pályáza
taik benyújtásakor, s növekvő mértékben a nemzet
közi színtérrel is. Az eseti partnerszerzés nem ve
zet tartós eredményre; a kooperációnak a tevékeny
ség állandó jellegzetességévé kell válnia. A könyvtá
ra, múzeumok és levéltárak intézményközi együtt
működésének fejlesztését célszerű megvizsgálni és 
hasznosítani, félretéve a szakmai rivalizálást. Túl 
kell lépni a helyi szinten, s regionális méretekben 
kell gondolkodni.
A pályázatoknak gondosan ki kell mutatniuk, mi
lyen haszonnal fog járni az elnyert támogatás, a 
projektnek milyen szélesebb összefüggései vannak, 
hogyan illeszkedik az általános célkitűzésekhez, s 
milyen módon lesz menedzselve.

(Papp István)
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A LB A N ESE , Andrew Richard: Foundations for the fu

ture = Libr.J. 127.VOI. 2002. 8.no. 4 0 4 3 .p.

A könyvtárbarátok körétől a professzionális pénz
szerzésig

Támogatás -pénzügyi -társadalmi

A könyvtárak mellett létesített alapítványok ko
moly hozzájárulást jelentenek a költségvetéshez, de 
ugyanakkor mobilizálják és hasznosítják a társadal
mi környezetet is. A cikk általános tapasztalatok 
alapján, s néhány közkönyvtár (Des Moines, 
Topeka, Shawnee County, Philadalphia, Seattle, 
Oakland) példáján foglalkozik ezzel a témával.
A számok imponálóak. Van, ahol az alapítvány előt
ti időkben nyert támogatás három év alatt 30 ezer
ről 350 ezer dollárra nőtt. Egyre több könyvtár 
nyúl ehhez az eszközhöz, s most már nem a baráti 
körök tagjaira és a lelkes felügyelő bizottságokra 
bízza ezt a feladatot, hanem hozzáértő profikat al
kalmaz.
Kétségek merültek fel azt illetően, vajon a magán
szférából érkező támogatások nem ássák-e alá a 
közpénzekből fenntartott közkönyvtár koncepció
ját, nem vezetnek-e a költségvetés csökkentéséhez. 
Az ellenkezője történt: a jól működő alapítványok 
erősítették a könyvtár imázsát és növelték hatókör
ét. Annál is inkább, hiszen magát a közkönyvtári 
mozgalmat 1870-ben filantrópok indították útjára. 
Egy külső cég megvalósíthatósági tanulmánya azt 
állapította meg, hogy Topekában mintegy 3,5 mil
lió dollárt lehetne az alapítvány céljára gyűjteni; 
2001-ben 4,3 milliónál tartottak. A tanulság az, ha 
a könyvtár bizalommal fordul közösségéhez, a kö
zösség pozitívan válaszol. Az emberek szeretik 
könyvtárukat, s mindenkinek jó emlékei vannak 
róla.
A korai 1990-es években pénzügyi nehézségek je
lentkeztek a városokban. A könyvtár kettő közül vá
laszthatott: vagy a nehézségeket növeli, vagy a meg
oldásukban vállal részt.

A támogatók szívesebben adnak pénzt a funkciók 
gazdagítására, semmint egy intézmény megmenté
sére a pusztulástól. A magánszektortól célszerűbb 
innovációs programokra kérni pénzt, s nem az 
alapfeladatok ellátására. S ha e programok sikere
sek, akkor előbb-utóbb a város veszi át finanszíro
zásukat.
Míg általában a postán megszólítottak 0,5-1,5%-a 
válaszol a megkeresésre, a könyvtár esetében 12% 
volt a pozitív támogatók aránya. Ez mutatja, hogy 
a könyvtárnak különösen jó a kapcsolata közössé
gével.
Az alapítványok profi kezelésére nem azért van 
szükség, mintha a könyvtárosok nem értenének ah
hoz, hogyan szerezzenek támogatást, de a főfoglal
kozású, hozzáértő személyzet elősegíti az adomá
nyozók és a könyvtárosok közötti kapcsolatot. A 
könyvtárosok több időt és több pénzt nyernek ah
hoz, hogy tényleg könyvtárosok lehessenek. Egyéb
ként a támogatási összegek 5%-a származik vállala
toktól, 11%-a más alapítványoktól, 8%-a hagyaté
kokból, -  a többi magánszemélyektől.
Kétségtelen nagy segítséget jelent egy olyan jelen
tős hagyaték, amelyet Des Moines kapott (1,25 mil
lió dollár). Ezt azonban nem költötték el, hanem tő
kének tekintve s egyéb támogatásokkal növelve, 
csak a kamatai használják fel. Most egy hatalmas 
kampányba vágtak, amely 48 millió dollár felhajtá
sát célozza a könyvtári rendszer megújítására: új 
központi könyvtár, egy új fiókkönyvtár, s minden 
fiókkönyvtár felújítása a cél. Az önkormányzat 20 
milliót adott erre, s 14 hónap alatt további 21 milli
ót szereztek hozzá.

(Papp István)

02/371
F R E U D E N B E R G , Tim: Bibliotheken profitieren. 
Freundeskreise und Fördervereine für Bibliotheken: 
eine Übersicht = BuB. 54.Jg. 2002. 5.no. 312-316.p.

Res. angol és francia nyelven
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Könyvtárbarátok köre és más könyvtártámogátó 
szervezetek Németországban -  egy felmérés ered
ményei

Felmérés; Könyvtárbarátok köre; Közművelődési 
könyvtár; Támogatás -pénzügyi -társadalmi; Tudo
mányos és szakkönyvtárak

2001 februárjában a Német Könyvtáros Egyesület 
felmérést végzett tagkönyvtárai körében a könyvtá
rakat támogató csoportokról (könyvtárbarátok 
köre) és egyesületekről. A felmérés célja a társadal
mi támogatás szintjének és az új egyesületek fejlő
dési irányvonalának megállapítása volt. Az egy 
vagy több támogató szervezettel rendelkező közmű
velődési és felsőoktatási könyvtárak esetében azt ta
lálták, hogy a szolgáltatási körzet lakosainak száma 
egyenes arányban áll a támogató szervezetek szá
mával. Ami az új támogató szervezetek alapítását il
leti, itt minden könyvtár tekintetében az 1990-es 
évek jelentették a csúcsot: 71 százalékuk ebben az 
időszakban jött létre. A legtöbb támogató csoport 
(11%) 1998-ban alakult. A tanulmány kimutatta, 
hogy a közkönyvtáraknak közel ugyanannyi hasz
not jelentenek a könyvtárbarát szervezetek, mint a 
tudományos könyvtáraknak. Ami a tevékenységü
ket illeti, csak kevés önkéntes vállal feladatokat a 
mindennapi könyvtári munkában.

(Autoref.)

02/372
JA C O B S , Leslie -  S T R O U S E , Roger: What is your 
budget saying about your library? = inf. Outlook. 6.vol. 
2002. 6.no. 6-17.p.

Mit lehet megtudni egy vállalati szakkönyvtárról a 
költségvetése alapján?

Költségvetés; Normatívák, mutatószámok; Statiszti
ka; Üzemi szakkönyvtár

akarják csökkenteni. Mivel a felső vezetés -  szá
mos esetben -  leginkább a költségvetés révén kerül 
kapcsolatba a könyvtárral, nem mindegy, hogy a 
könyvtári költségvetés mit mond a könyvtár műkö
déséről. Nem mindegy, hogy a könyvtári költségve
tés hol helyezkedik el a vállalati összköltségvetésen 
belül, hogy az egyes részlegeknek van-e költségke
rete a könyvtári szolgáltatások igénybevételére, 
vagy a könyvtár megterhelheti-e az egyes részlege
ket, vagy az egyes projekteket szolgáltatásai ellenér
tékével, és ezt milyen módon (tranzakciónként, 
„órabérben”, szolgáltatástípusonként átlagáron 
stb.) teszi.

Fontos lenne megmutatni a könyvtárra fordított 
„beruházások” megtérülését, ám a felmérések sze
rint az amerikai magánvállalati könyvtárak 60%-a 
készít ad hoc interjúkat olvasóival és támogatóival, 
50%-a gyűjti és adja közre használói statisztikáit, 
45%-a végez igényvizsgálatokat. 30%-a adja közre 
költség-megtakarítási statisztikáit és 25%-a végez 
kvantitatív vizsgálatokat az olvasók elégedettségé
ről, mindössze 7-11% végzett (2000-ben ill. 2001- 
ben) formális, kvantitatív vizsgálatokat az értékek
ről és a ráfordítások megtérüléséről.

Internet és intranet: a könyvtár jól teszi, ha saját 
honlapján „eladja” (de legalább reklámozza) cégét, 
ugyanakkor a cég belső hálózatán saját magát kell 
„eladnia”, az elektronikus információ-hozzáférés 
közhellyé válása idején sem válhat láthatatlanná sa
ját vállalatán belül. Meg kell magyaráznia a vezető
ségnek, hogy a könyvtár mit csinál azzal a sok 
pénzzel -  amihez persze a könyvtárnak biztosnak 
kell lennie abban, hogy a megfelelő dolgokra költ. 
Végül, mind saját magunk, mind a vállalatvezetés 
számára hasznos az összehasonlítás, milyen a költ
ségvetésünk más cégek információs költségvetésé
vel összevetve.

Kétségtelen, hogy a vállalati könyvtáraknak igen- (Mohor Jenő)
csak a körmére néznek 2002-ben. A vállalatveze
tést a költségek végösszege érdekli leginkább, ezt Lásd még 325, 328, 333, 341
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02/373
SULIN , Hannu: Mistä uusia osaajia kuntien kirjas- 

toihin? = Kirjastolehti. 95.vsk. 2002. 4.no. 22.p.

Lesz-e utánpóltása a szakképzett könyvtárosoknak 
a közkönyvtárakban?

Közművelődési könyvtár; Személyzet

Nagy gondot jelent Finnországban, hogy a követke
ző tíz év folyamán a felsőfokú könyvtárosképzés
ben részesült könyvtárosok 44%-a nyugdíjba vo
nul. Nincs még ugyanis a megfelelő utánpótlás, 
amit az is mutat, hogy az 1965 után született felső
fokú végzettségűek közül mindössze 103 fő dolgo
zik közművelődési könyvtárban az egész ország
ban. Ennek fő oka a más területekhez képest gyen
gén fejlődő bérezés, de oka az is, hogy különösen 
az egyetemi könyvtárosképzés struktúrája annyira 
központosított, hogy nem minden szempontból fe
lel meg a közkönyvtári igényeknek.
A könyvtárak személyi ellátottságának romlása kü
lönösen a gyermek- és ifjúsági, valamint a zenei 
részlegek működését gyengíti. A kistelepüléseken 
tovább nehezítik a könyvtáros munkáját az olyan 
takarékossági intézkedések, amikor egyéb feladato
kat (pl. a művelődési terület) is a könyvtárra 
(könyvtárosra) testálnak, ám az ezekre fordítható 
munkaidő nincs pontosan meghatározva. S mind
ez akkor történik, amikor a könyvtári és informáci
ós szolgáltatásokkal szemben támasztott igények 
egyre növekszenek, s egyre nagyobb felkészültséget 
kívánnak meg a könyvtárosoktól is.
A tartományi önkormányzatok megvizsgálták a te
lepülések könyvtári tevékenységét és az ezzel kap
csolatos személyi kiadásokat, és az elemző jelentés 
összegezésében a következő ajánlásokat fogalmaz
ták meg a könyvtári munka támogatása érdekében:

-  a felsőfokú könyvtárosképzés bővítése: a könyv
tárosok kiegészítő képzésének megindítása a ve

zetés, a pedagógia és az új típusú regionális, va
lamint helyi együttműködés területén szükséges 
ismeretek elsajátíttatása érdekében;

-  a könyvtárak és az iskolák közti együttműködés 
fejlesztése és a gyermekkönyvtári munka súlyá
nak növelése;

-  a regionális együttműködés bővítése a speciális 
szakértelmet megkövetelő feladatok megoldásá
ban;

-  a helyi viszonyokhoz és szükségletekhez alkal
mazkodó területi/kistérségi könyvtárak létreho
zása a szolgáltatásokhoz való hozzájutás egyen
lőségének megvalósulása érdekében.

(Sz. Nagy Lajos)

02/374
JO N E S , Elizabeth -  O PPEN H EIM , Charles: G lass ceil
ing issues in the UK library profession = J. Librariansh. 

Inf.Sci. 34.V0I. 2002. 2.no. 103-115.p. Bibliogr.

A női könyvtárosok előmenetelének korlátái (az 
üvegplafon-effektus) az Egyesült Királyságban

Munkabér; alkalmazás; Női munkaerő; Vezetés

A cikk egy vizsgálat eredményeit ismerteti, amely
nek nyomán meg akarták állapítani: létezik-e a brit 
könyvtáros szakmában a nők hátrányos megkülön
böztetése a vezető munkakörökben. Különös figyel
met fordítottak az ún. „üvegplafon” (glass ceiling) 
jelenségnek, amely szerint a női dolgozók, akik kb. 
40 éves korukig aránylag sikeres pályát futnak be, 
ezután különféle akadályokba ütköznek a további 
előmenetel tekintetében. A cikk megvizsgálja a szó
ba jöhető okokat: megfelelő végzettség hiánya, fize
tésbeli különbségek, földrajzi mobilitás hiánya, csa
ládi kötelezettségek, női mintaképek hiánya, men
torok szükségessége, ambíció hiánya. A brit 
Könyvtárosegyesület véletlenszerűen kiválasztott 
tagjai körében végzett felmérés eredményei azt mu
tatták, hogy a jelenség sok női dolgozót érint a 
szakmában. A megfelelő végzettség hiánya nem bi
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zonyult valós oknak; a fő akadályt az otthoni, csalá
di kötelezettségek jelentik, különösen, amikor a 
nők kénytelenek egy időre megszakítani pályájukat 
gyerekszülés és -nevelés miatt. Arra a következte
tésre jut, hogy a legtöbb nő saját maga állítja fel 
magának az „üvegplafont”. A legtöbb nő ugyanis a 
család érdekeit teszi az első helyre a saját karrierjé
vel szemben. Az idősebb nők legtöbbje úgy nyilat
kozott, hogy választania kellett a gyermeknevelés 
és a saját sikeres pályája között.

(Autoref. alapján)

Marketing, közönség- 
kapcsolatok

02/375
SU T T E R , Éric: A  la conquete de nouveaux usagers 
des services d’information = Documentaliste. 39.vol. 

2002. 1-2.no. 34-40.p.

Res. angol, német és spanyol nyelven

Hogyan szerezzünk új használókat a szakkönyvtár 
számára?

Hatékonyság; Szakkönyvtár; Szolgáltatások; Vezetés

Szakterületétől függetlenül minden szakkönyvtár
nak feladata, hogy igyekezzen megnyerni a lehetsé
ges használóit. A PR-tevékenység nem mindig ele
gendő; sokszor hatásosabb, ha a használók bizal
mát olyan, a szolgáltatások minőségét bizonyító do
kumentumokkal-oklevelekkel próbáljuk megnyer
ni, amelyek megkülönböztetik könyvtárunkat más 
könyvtáraktól. A jelen cikk ismertet néhány ilyen 
„bizalomgerjesztő” dokumentumot: szabványok be
tartásának igazolása külső felülvizsgáló által, minő
ség-garancia igazolás, minőségdíjak és jutalmak, 
egyéni oklevelek, etikai szabályzat, publikált minő
ség-irányelvek, szabványos informatív címkék, ter- 
mékek-szolgáltatások minőség-igazolásai, összeha
sonlító vizsgálatok eredményeinek publikálása.

(Autoref.)

Általános kérdéseit

02/376
HAW KINS, Margaret -  M O RRIS, Anne [et al.]: Socio
economic features of UK public library users = Libr. 

Manage. 22.vol. 2002. 6/7.no. 258-265.p. Bibliogr.

Az angol közkönyvtárak használóinak társadalmi- 
gazdasági jellemzői

Használó; Hatékonyság; Közművelődési könyvtár

A korábbi vizsgálódások alapján a Loughboroughi 
Egyetem Információtudományi intézetének kutatói 
arra kerestek választ, milyen értéket jelent a köz
könyvtár használóinak és a társadalom egészének.

KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2002. 4. 825


