
ben szenvedők, a nagyothallók, a dyslexiások. Ez 
Svédországban csaknem félmillió embert érint.

Évente mintegy 2500 hangos könyv készül 
Svédországban. A könyvek 25%-a hangoskönyv
ként jelenik meg, egyenlő arányban a szépiroda
lom és az ismeretterjesztő irodalom. A könyvek 
eíöáiiítása más-más módon történik a szellemi 
fogyatékosok, a dyslexiások, afáziások stb. szá
mára, ugyanis ők rendszerint nem a megszokott, 
normális sebességű, semleges hangú felolva
sást igénylik. Dyslexiás gyermekek olvasási kész
ségük fejlesztése érdekében kölcsönöznek han
gos könyveket, melyek hallgatása és a nyomta
tott szöveg figyelemmel kísérése nagy segítséget 
jelent e fogyatékosság legyőzésében. A svéd 
nyelvű könyveken kívül -  a bevándorlókra gon
dolva — számtalan más, főként finn nyelvű 
anyaggal rendelkezik a TPB.

Ma már nem szabad nagy különbségnek len
nie a hangos vagy a nyomtatott könyvek köl
csönzése között. A kölcsönzési rendszer decent
ralizált: a legkisebb fiók- vagy mozgókönyvtárból 
is kölcsönözhető ilyen anyag; ha ott sincs meg a 
keresett cím, egy nagyobb állományú főkönyv
tárhoz kell fordulni, majd a megyei könyvtárhoz 
és végül a 30 ezres állományú TPB-hez, mely 
nemcsak kölcsönöz minden típusú könyvtár szá
mára, hanem letéti állományt is küld számukra.

A hangos könyvek és kölcsönzőik integrálása 
a könyvtárba azt jelenti, hogy a hangos könyvek 
nem zárt ajtók mögött, hanem szabadpolcon 
vannak; a gyermekeknek készült könyvek a gyer
mekkönyvtárba kerülnek; a könyvtárosok ugyan
olyan szolgáltatást nyújtanak a hangos könyvek 
kölcsönzői számára, mint más olvasóknak; a 
hátrányos helyzetűeket és gyengénlátókat szíve
sen fogadják a könyvtárban és a személyzet min
den tagja képes segítséget nyújtani számukra. A 
hangos könyv természetes és jól ismert eleme 
kell, hogy legyen a könyvtárnak.

A TPB egyik részlege tankönyv-előállítással is 
foglalkozik. A vak, gyengénlátó, vagy más, hátrá
nyos helyzetű egyetemi hallgatók jegyzetei han
gos könyv vagy Braille-könyv formájában hozzá
férhetők. A TPB évente 10-szer gyarapodási 
jegyzéket ad közre. Ajánló jegyzékeket is készít a 
gyermekek és felnőttek számára kiadott hangos 
könyvekről. Negyedévente megjelenő tájékozta
tójukat főként könyvtáraknak szánják.

(Feimer Ágnes)

Lásd még 118

TÁJÉKOZTATÁSI RENDSZEREK

H álózatok, reg ionális  rend szerek

Lásd  102

K özérdekű  tá jékozta tás
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FAIRER-WESSELS, Felicité A.: Community infor- 
mation in the school média centre = South 
Afr.J.Libr.Inf.Sci. 58.vol. 1990. 3.no. 287-294.p. 
Bibliogr. 31 tétel.

A z iskolai eszköztár m int a közhasznú tá jé 
koztatás színtere

Eszköztár; Iskolai könyvtár; Közérdekű tájékoz
tatás

Amióta a hatvanas években a közhasznú in
formáció fogalma az Egyesült Államokból kiindul
va elterjedt, általában csak a felnőtt lakosság 
szempontjából foglalkoztak vele. Az ebbe a kör
be sorolható információkra már iskoláskorban 
jócskán szükség van, elsősorban azoknak, akik
nek a felnőttek nem képesek megfelelő védőhá
lót biztosítani.

A cikk definiálja és számba veszi a közhasznú 
információ típusait, az azokhoz való hozzájutás 
módozatait és eszközeit, majd felsorolja a 
közhasznú tájékoztatást nyújtó intézmények faj
táit (közművelődési, iskolai, kettős funkciójú 
könyvtárak, komplex művelődési intézmények, 
tanácsadó központok). Végezetül külön tárgyalja 
az iskolai eszköztárak kezdeményező szerepét a 
közhasznú tájékoztatásban, az információszerzé
si képesség elsajátíttatásában.
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Külföldi folyóirat-figyelő

VEZETÉS, IRÁNYÍTÁS

M u n ka- és rendszerszervezés, értékelés

Lásd 117,167

Pénzügyi és gazdaság i kérdések * 1
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SRIDHAR, M.S.: Is cost benefit analysis ap- 
plicable to journal use in special libraries? = 
Ser.Libr. 15.vol. 1988. 1/2.no. 137-153.p. 
Bibliogr.

A lka lm azható -e  a költség-haszon e lem zés a 
fo lyó irat-á llom ány értékelésére?

Folyóirat-előfizetés; Gazdaságosság -könyvtár
ban

Az Indiai Űrkutatási Szervezet szakkönyvtárá
ban 485 szakfolyóirat két évfolyamának haszná
lati megfigyelése alapján végeztek költség-ha
szon elemzést. Az előfizetési díj egy használati 
alkalomra eső hányada jó mutatószámnak bizo
nyult a folyóiratok értékelésére. így a folyóiratok 
négy csoportját lehet megkülönböztetni:

1. Az alacsony költségű és alacsony haszná
latú folyóiratokkal nem kell különösebben törőd
ni; jó, ha megvannak, amíg tárolásuk nem kerül 
túl sokba.

2. Az alacsony költségű, gyakran használt fo
lyóirat az ideális.

3. A magas költségű, ám magas használtsá- 
gú folyóiratokra szükség van; legfeljebb az igen 
drágák esetében érdemes meggondolni az előfi
zetés felváltását a szükséges cikkek másolatai
nak beszerzésével.

4. Magas költség és alacsony használat ese
tén is igen gondosan kell mérlegelni az esetleges

lemondást; lehet, hogy csak néhány, de fontos 
használónak van szüksége az adott folyóiratra.

A költség-haszon elemzés eredménye önma
gában nem elégséges az „előfizetni vagy lemon
dani” kérdés megválaszolására. Jelentős segít
séget ad a folyóiratok értékeléséhez, a végső 
döntéshez azonban számos nem gazdasági jelle
gű megfontolást és használói véleményt keli 
nagy súllyal figyelembe venni.

(Mohor Jenő)
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PUDOV, V.: Metódom prob i oSibok = Biblio
téka^. Moskva. 1990. 7.no. 34-38.p.

A térítéses szo lgáltatások b evezetésének első  
tapaszta lata i a Szovjetún ióban

Térítéses szolgáltatás

1987-ben a SZU Kulturális Minisztériuma 13 
könyvtárban kísérletet végzett a térítéses szolgál
tatások bevezetésére; elkezdték az állományból 
kivont könyvek lakossági értékesítését; új gazdál
kodási keretek és módszerek kezdtek kialakulni.

A maradékelvű finanszírozás (az állami költ
ségvetés 1-1,5%-a jutott a kultúrára) a szovjet 
könyvtárakat lehetetlen helyzetbe hozta: 2,5 ezer 
könyvtárépület balesetveszélyes, 11 ezer szorul 
teljes felújításra, rossz a felszereltségük, hiányzik 
a megfelelő technikai apparátus, és rendkívül 
alacsonyak a könyvtárosi fizetések. A kulturális 
létesítmények fenntartására évente csak 9 kopej
ka jut lakosonként. A helyi finanszírozásba és a 
vállalatok támogatásába vetett remények sem 
igazolódtak.A könyvtáraknak meg kellett adni a 
térítéses szolgáltatások révén való önálló jövede
lemszerzés lehetőségét, ami viszont ellentétben 
van a könyvtári ellátás esélyegyenlőséget bizto
sító ingyenességének elvével.

1987 elején a minisztérium kiadott egy 27 té
teles listát a térítéses szolgáltatások köréről.Az 
alkalmazás során néhány szolgáltatásfajtát eb
ből kiiktattak, ill. a helyi körülményeknek megfe
lelően újabbakat vettek fel rá, sőt a korábbi 
ellenérvek ellenére néhány helyen még a hagyo
mányos alapszolgáltatásokért (pl. könyvkölcsön
zés) is díjat kezdtek kérni. Ennek elharapózását 
igyekezett megakadályozni egy másik lista, ame
lyik a kötelezően ingyenes szolgáltatásokat so
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rolja fel (pl. könyvtárlátogatás, a kézikönyvtár 
használata, kölcsönzés). Csak azok a nem ha
gyományos, kiegészítő szolgáltatások lehetnek 
térítésesek, amelyek nem sértik a könyvtári szol
gáltatások ingyenességének elvét.

A kezdeti időszak egyik legfontosabb felada
ta a térítéses szolgáltatások anyagi bázisának 
(felszerelés, technikai eszközök) megteremtése. 
A legelőrelátóbbak ennek érdekében a beruhá
zást, új technikát nem igénylő szolgáltatásokkal 
kezdik, és a befolyt pénzt használják fel a fejlesz
tésre (tatarozásra, új eszközök, gépek, nem ha
gyományos dokumentumok beszerzésére).

A könyvtárak érdekeltsége a térítéses szolgál
tatások bevezetésében ott a legnagyobb, ahol a 
bevétel egy részét bérfejlesztésre ill. premizálás
ra fordíthatják. Egy sor könyvtárban sikerült már 
ezúton a bérek 20-40%-os emelését elérni.

A szkeptikus előrejelzések ellenére a térítéses 
szolgáltatások is megtalálták használóikat. Az új 
szolgáltatási formák bevezetése az egész olvasó
szolgálat színvonalát emelte. A legnépszerűbb 
szolgáltatások: a könyvek házhozszállítása, má
solatszolgáltatás, egyedi irodalomkutatások ké
szítése, könyvkötészeti szolgáltatások, a tagsági 
ill. részvételi díjat bekérő klubok, tanfolyamok, 
szakkörök, videoszalonok, irodalmi kávéház, já
téktermek, stb. működtetése.

A kísérletben résztvevő könyvtárak a térítéses 
szolgáltatásokból nagyon eltérő bevételekhez ju
tottak. 1988-ban a szolgáltatások rentabilitása 
meghaladta a 60%-ot, és növekvő tendenciát 
mutat.

A legtöbb bevételt a másolatszolgáltatás hoz
za, rentabilitása eléri a 200-400%-ot. A különbö
ző rendezvények rentabilitása 200%-os, a tech
nikai eszközöket nem igénylő foglalkozásoké 20- 
30%-os. Kb. 20%-os nyereséget hoz a házhoz 
szállítás és a felszerelés bérbeadása, és 2-10% 
között mozog a bibliográfiai-információs szolgál
tatások nyereségessége.

A fizetőképes használók között első helyen a 
vállalatok, szövetkezetek és szervezetek állnak, 
ezek közül kerülnek ki a könyvtárak szponzorai is.

A kísérlet során problémák és hibák is adód
tak. Leggyakoribb volt az előzetes igényvizsgálat 
hiánya, és hogy nem készült prognózis a várható 
nyereségről. A másik általános hiba a dokumen
táció helytelen vezetése. Ez részben magyaráz
ható a normatívák, pénzügyi előírások, tovább
képzés hiányával. Neuralgikus pont a térítéses 
szolgáltatásokból befolyt nyereség elosztása a

könyvtárosok között. Rontja a munkahelyi lég
kört, ha csak azok a munkatársak részesülnek a 
prémiumban, akik effektíve a szolgáltatásokat 
végzik. Újabb tipikus hiba, hogy a térítéses szol
gáltatást a meglévő ingyenes szolgáltatás he
lyett akarták sok helyen bevezetni. Sok esetben a 
fenti hibák a módszertani központok mulasztása 
nyomán keletkeztek.

A kísérlet eredményeképpen létrejött a téríté
ses szolgáltatások bevezetésének normatív bázi
sa: 1989-ben módszertani útmutatók, minta-ár
jegyzékek jelentek meg.

(Rácz Ágnes)

Lásd még 113,116

G épesítési kérdések
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KUSACK, James M.: The light at the end of the 
carpal tűnnél = Libr.J. 115.vol. 1990. 12.no. 56- 
59. p. Bibliogr.

M ikroszám ítógép -használa t okozta  izom - és 
csontsérü lések, és javas la tok  m egelőzésükre

Ergonómia; Kisszámítógép

Vonzó tulajdonságai ellenére a mikroszámító
gépnek az egészségre káros hatásai is vannak. A 
rengeteg adatbeviteli munka során a számító
gép-billentyűzet hosszadalmas, megszakítás 
nélküli használata felelős például az ismétlődő, 
megerőltetés okozta sérülések közé tartozó tü
netcsoportért, amely ujj- és kézfeji fájdalmakban 
nyilvánul meg, s csak hosszadalmas kezeléssel, 
néhány esetben sebészeti beavatkozással lehet 
segíteni rajta. Néhány adat: 1987-ben az Egye
sült Államokban az esetek száma elérte a 73 ez
ret; egy újabb tanulmány szerint egyetlen ilyen 
tünetcsoport kezelése 15-20 ezer dollárba kerül.

A legtöbb esetet a nagy hírügynökségek és 
telefonvállalatok alkalmazottainál regisztrálták, 
de egy 1990 februárjában végzett felmérés azt bi
zonyítja, hogy a betegség a könyvtári dolgozókat 
sem kíméli. 58 nagy közművelődési könyvtár
nak küldtek ki kérdőíveket. A válaszoló 38 
könyvtár (65,5%) közül 17-ben (a válaszolók

356 Kvt. Figy. 1. (37.) 1991/2.
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44,7%-a) észleltek ilyen tüneteket, öszesen 49 
esetben. A jelzett esetek egy részéért nem lehet 
a számítógép-billentyűzetet okolni (pl. könyvkö
tők, könyvjavítók, kölcsönzők), de az tény, hogy 
a 49-ből 13-an a munkaidejük több, mint felét, 
hat esetben több, mint 75%-át töltik a számító
gép mellett.

A 17 könyvtár közül 11 jelezte, hogy már tett 
lépéseket a tünetcsoport megelőzésére, pl. állít
ható, munkavédelmi szempontból előnyösebb 
székeket, asztalokat és gépeket szereztek be, 
több szünetet engedélyeztek a gép mellett dolgo
zók számára stb. A szerző -  összefoglaláskép
pen -  a következő tippeket adja a könyvtári dol
gozók, ili. vezetőik számára a betegség megelő
zésére:

-  légy tudatában a problémának, és tégy ró
la, hogy a vezetők is tudjanak a veszélyről;

-  minél hamarabb végy tudomást a tünetek
ről, mert ezek kezdetben sokkal könnyebben és 
rövidebb idő alatt kikezelhetők;

-  vásárolj jó minőségű, állítható bútorokat a 
munkaállomásokhoz;

-  tanítsd meg a személyzetnek, hogy hogyan 
kell ezeket a bútorokat helyesen használni;

-  tanítsd be a személyzetet a különféle meg
előzési stratégiák alkalmazására (pl. helyzetvál
toztatás, gyakori szünetek, a munkaköri felada
tok felváltva való végzése stb.);

-  változtass a munkavégzési politikán (rotá
ciós munkavégzés, kiegészítő feladatok stb.);

-  végezz, ill. végeztess rendszeresen torna- 
gyakoriatokat;

-  a tünetek kezdeti stádiumában alkalmazz 
speciális adaptív módszereket, pl. párnák a csuk
ló alátámasztására, csuklószorítók, speciális, kö
zépen tetőszerűen megemelhető billentyűzet.

A vállalati tapasztalatok azt igazolják, hogy a 
munkavédelmi berendezések beszerzése, a kép
zés és a személyzeti politika megváltoztatása 
megtérül az intézmény számára.

(Novák István)

M ódszertan i irányítás

9 1 /1 5 5
RUZEKOVÁ, Elena: Nővé poslanie a postavenie 
metodiky = Öitatel’. 39.ro5.1990.9.no. 308-309.p.

A m ódszertan  új kü ldetése és helyzete

Módszertani munka

A rendszerváltás Csehszlovákiában -  köze
lebbről: Szlovákiában -  is arra készteti a mód
szertani tevékenységet, hogy feladait újra gon
dolja át, illetve az új, de még folyvást alakuló 
helyzetnek megfelelően fogalmazza meg. Ehhez 
a kiindulás: „A könyvtárak céljainak, funkcióinak 
atomizált meghatározásával, a központi doku
mentumoknak a helyi körülményekre való pasz- 
szív lebontásával kapcsolatos korszak végkép
pen a múlté. A jövőben semmiféle központi 
szerv nem fogja meghatározni a könyvtárügy re
gionális és ágazati alrendszereinek, sőt az egyes 
könyvtártípusoknak a feladatait. A könyvtárról és 
a könyvtárügyről maguk a könyvtárosok hozzák 
meg a döntéseket, és ezekért teljes felelősség
gel fognak tartozni. A központi szervek, akár az 
államigazgatásiak, akár a módszertaniak, csupán 
a könyvtárügy alapvető, stratégiai fejlődési irá
nyait fogják meghatározni, illetve a könyvtárak 
tevékenységét fogják koordinálni.”

A módszertani tevékenységnek jelenleg min
denekelőtt a regionális és ágazati alrendszerek 
önkéntes, rugalmas és nem hierarchizáló kialakí
tásához szükséges felmérések-vizsgálódások el
végzése kínál teret. Fel kell deríteni a reális, 
minden lakkozástól és számszerűségi megalo- 
mániától mentes igényeket, elemezni kell őket, s 
ezek alapján meghatározni a kívánatos szolgálta
tásokat. Különösen a regionális „csomópont”- 
könyvtárak és információs központok további 
munkájának megszervezése szempontjából van 
erre szükség, ui. a gazdasági krízis várhatóan 
számos falusi könyvtárat hoz — remélhetőleg: 
átmenetileg — nehéz helyzetbe.

Nem kevésbé fontosak azok a vizsgálatok, 
amelyek elősegíthetik az egyes könyvtárak, kü
lönösen a differenciáltabb belső munkamegosz
tással dolgozók, racionális szervezetének kialakí
tását és a munka ésszerűbb szervezését.

A Matica slovenská-Nemzeti Könyvtár mód
szertani részlegének az elmondottak realizálása 
érdekében kezdeményezőként kell fellépnie, ám 
a módszertanosok közösségében nem lehet 
más, mint „primus inter pares”.

(Futala Tibor)
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KEANE, Maureen: Marketing and librarianship; 
Yin and Yang, or uneasy bedfellows? = Austr. 
Libr.J. 39.vol. 1990. 2.no. 116-126.p. Bibliogr.

A m arketing és a könyvtárak. (Szakirodalm i 
szem le.)

Marketing

Hogy miért érdekelné a marketing a könyvtá
rosokat? A társadalomban egyre nő a számon
kérés igénye, ennek következtében terjed a ma
gáncégek alkalmazása; a művelődési intézmé
nyek, köztük a könyvtárak értékelésében is egyre 
inkább a haszonra törekvés kritériumai érvénye
sülnek. Ezért a könyvtárosoknak érdemes meg
vizsgálniuk az üzleti életnek azokat az elvi és 
gyakorlati kérdéseit, amelyek a könyvtárügy el
méletével és gyakorlatával összeegyeztethetők. 
Ez a szemlecikk a könyvtári marketing irodalmá
nak egy részét tekinti át a jelenlegi marketing
elméletek tükrében. A következő kérdéseket 
vizsgálja: a) összeegyeztethetők illetve össz
hangban vannak-e a marketing és a könyvtárügy 
funkciói, b) hogyan használják a könyvtárosok a 
marketingtechnikákat, c) a marketing elméleté
nek bővülésével párhuzamosan gazdagodik-e a 
könyvtári elmélet. A cikk arra a következtetésre 
jut, hogy a könyvtárosok alkalmazzák a marke
ting megoldásait, ha nem is mindig ismerik fel a 
marketing terminológiáját. A Moliére-féle Jour- 
dain úrhoz hasonlítanak, aki örömmel értesült ró
la, hogy egész életében prózában beszélt, anél
kül, hogy tudott volna róla.

(Autoref.)

FELHASZNÁLÓK ÉS 
HASZNÁLAT

O lvasáskutatás

9 1 /1 5 7
STRASSER, Johano: Vöm lesenden Arbeiter und 
von anderen Fabelwesen = Bibliothekar. 44.Jg. 
1990. 9.no. 523-531.p. Bibliogr.

A z o lvasó m unkásró l és m ás m esebeli lények
ről

Munkásolvasó; Olvasási szokások

A szerző Günter Grass 1974-ben elhangzott 
kijelentését idézi, mely szerint az olvasó munkás 
„fantom és vágyálom”. De nemcsak most, ami
kor helyette a 20-30 programot fogó televízió ke
rült föl a piedesztálra. A szerző úgy véli, hogy az 
olvasó munkás lényegében mindig is fantom 
volt, egy szép értelmiségi álomkép. Mme de Sta- 
él a múlt század elején így ír lipcsei élményeiről: 
„A munkások minden rétege könyvet vesz a ke
zébe, amikor munkájukat kipihenik. Franciaor
szágban az ember nem is tudja elképzelni, hogy 
Németországban milyen magas szintű a művelt
ség.” A szerző szerint Mme De Staél kissé túl
zásba viszi elragadtatását, de az tény, hogy a 
múlt században léteztek Németországban mun
kás-önképzőkörök, s ezek többé-kevésbé bevál
tak. A munkások egy része 10-12 órai munka 
után Goethét, Schillert, Kleistet, Dickenst, Tolsz
tojt és Zolát olvasott, valamint szakirodalmat, po
litikai írásokat (egy kevés Marxot és Engelst, 
gyakrabban Bebel: A nő a szocializmusban c. 
könyvét). „A tudás hatalom” — mondta Francis 
Baconhoz csatlakozva Liebknecht. A munkás- 
osztály számára, amely hatalomra tört, a könyv- 
olvasás kvázi kötelesség volt. Az osztályöntuda
tot polgári értékekkel formálták, de ezt először a

358 Kvt. Figy. 1. (37.) 1991/2.


