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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
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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
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proletár pártosság szellemében átalakították. Eh
hez azonban az egykori munkásnak mégiscsak 
olvasni kellett bizonyos történeti műveket (regé
nyeket és non fictiont). Ezzel szemben a mai 
munkás a helyi lapon kívül a Bild-Zeitungot ol
vassa, s a tévésorozatokat (pl. „Schwarzwald-kli- 
nik”) nézi.

Az olvasó munkás már régen elveszítette a 
realitását, s úgy tűnik, mind ideál-kép is kiszol
gált. Felmerül a gyanú, hogy azon szép pedagó
giai jelképek egyikéről van szó, amelynek segít
ségével a baloldali értelmiségiek saját speciális 
kultúrájukat és világképüket rá akarták erősza
kolni a munkásságra.

A könyvtől való elfordulás nem korlátozódik a 
munkásosztályra. A német professzorok szerint 
az olvasó egyetemi hallgató épp olyan mesebeli 
lény, mint az olvasó munkás. Peter Schneider 
szerint a fiatalok körében „olvasási fáradtság” 
terjed. Számukra már nem a könyv, hanem a 
képernyő a felnőtt világ kulcsa. Az USÁ-ban 60 
millió ember (a felnőtt népesség egyharmada) 
egyáltalán semmit, alig, vagy csak nagy erőfe
szítéssel tud olvasni. Egy átlagos észak-amerikai 
háztartásban naponta 7 óra hosszat működik a 
tévé, s a gyerekek csaknem 5000 órát töltenek a 
képernyő előtt, mielőtt iskolába mennek. Né
metországban is évek óta észlelhető az „új anal
fabétizmusnak” a terjedése. Az (egykori) NSZK- 
ban több mint 1 millió felnőtt egyáltalán nem tud 
olvasni. Ha viszont olvasásnak az olvasmány tar
talmának megértését tekintjük, akkor Christoph 
Thierstein szerint valójában a felnőttek 30%-a 
nem tud olvasni. Minden az olvasás társadalmi 
népszerűsítése után kiált. A képernyő előtt 
együtt ülnek manapság a munkások, polgárok, 
földművesek és értelmiségiek. S bár az ottho
nokban a vásárolt könyvek nagy mennyisége 
halmozódott föl, három megvásárolt könyvből 
csak egyet olvasnak el. Egyes kiadók kommerci
ális tömegtermelése is az olvasáskultúra ellen 
hat. Ami pedig az „elvont” olvasáskultúrával 
szemben „valóságszagúnak” mondott tömeg
kommunikációt illeti, az utóbbin átáramló infor
mációk mintegy 70%-át vállalatok, hatóságok, 
politikai. pártok és más társadalmi szervezetek 
PR-osztályai „szállítják” -  korántsem elfogulatla
nul. (Ezt a jelenséget nevezi Herbert Riel-Heyse 
„megrendelt igazságnak”). Az újabb vizsgálatok 
azt a tézist hangoztatják, hogy a „tudás-szaka
dék” állandóan növekszik az olvasó közép- és 
felső osztályok, valamint a nem olvasó, de egyre

többet tévéző „alsó” réteg között. A munkás- 
mozgalom kezdeti szakaszában tehát a politikai 
nagykorúságért küzdő réteg számára nem vélet
lenül vált ideállá az olvasó munkás, amely lénye
gében a citoyen-ideálkép átvétele volt. A társada
lomtudományok képviselői kórusban hangoztat
ják manapság, hogy az olvasás társadalmi 
lényege a demokratikus kompetencia elsajátítá
sában áll. A könyv ugyanis mindig ellene volt a 
konformista gondolkodásnak és magatartásnak, 
s azáltal, hogy fejleszti a személyiséget, gazda
gítja a valóságról szóló ismereteinket és teret 
hagy a fantáziának — s ezzel növeli többek kö
zött a színvonalas politizálás lehetőségét is.

„A szükséges dolgok közül — mondta Voltai
re -  a fölöslegesek a legfontosabbak”. Ilyen pl. 
az irodalom és az olvasás. S ha formálni akarjuk 
a jövőt, demokratizálni a társadalmat, átalakítani 
Európát és a világot, az olvasó munkás motívu
ma talán mégsem olyan nevetségesen anakro
nisztikus, mint az ember első látásra gondolná. 
Az olvasó munkás ugyan utópia, de szükséges 
utópia.

(Gereben Ferenc)
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A z adatb ázis  funkc ió in ak  bem utatása -  m ás
képpen

Gépi információkeresés; Használók képzése 
-felsőoktatásban

Az egyik legrémesebb feladat a könyvtárhasz
nálat oktatásában a szakkatalógus és a tárgyszó
katalógus felépítésének elmagyarázása. Még en
nél is bonyolultabb egy számítógépes adatbázis 
használatának bemutatása. A cikk szerzője ezért 
meglehetősen kétségbeesett, mikor felkérték, 
hogy egy műszaki főiskola előkészítő kurzusán 
bevezesse a hallgatókat a számítógépes adatbá
zisok rejtelmeibe.
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