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Könyvtártudományi szakirodalom kiadása: a 
GR AND -FAIR  kiadói csoport tapasztalatai

Könyvkiadás; Könyvtártudományi szakirodalomA könyvkiadóknak és -terjesztőknek Oroszországban is piaci versenyben kell helyt állniuk. Ugyanakkor keresik az előnyös együttműködési lehetőségeket, például a könyvtárügy területén. Az eredmények magukért beszélnek. A GRAND-FAIR kiadói csoport folyamatosan fejlődő vállalat, sajátos holding, könyvkiadással és -terjesztéssel foglalkozik, emellett a könyvtárak állománygyarapításával, és a könyvek nyomtatásához szükséges, kisméretű berendezések előállításával. Oroszország harminc legnagyobb kiadója között foglal helyet, ismert külföldi és hazai szerzők népszerű-tudományos könyveit adja ki. Együttműködik a legnagyobb angliai, amerikai és német kiadókkal.2003-ban a GRAND-FAIR kiadói csoport meghirdette a könyvtáraknak szóló speciális kiadói projektjét. A 20. századi fejleményekkel foglalkozó első kötetet a krími konferencián mutatták be. A bemutató óta eltelt 11 hónap alatt újabb 12 kötet látott napvilágot, és még kilenc szerkesztési szakaszban volt. Ezek nagyon eltérnek egymástól témájuk, műfajuk, kivitelezésük tekintetében, de mindegyik megfelel a korszerű könyvtári szakmai követelmé

nyeknek, és mindegyiket a könyvtárakkal szoros együttműködésben állították össze.Bármely tudományterületet vizsgáljuk, a szakiroda- lom kiadása soha sem volt nyereséges vállalkozás, ezért vagy állami költségvetésből finanszírozzák, vagy olyan kis példányszámban adják ki egy-egy projekt keretében, hogy nem érhető el a kívülállók számára. Az okok világosak: nagy tudású szerkesztőkre van szükség, kicsi a piac stb. Az a kiadó, amely a szakirodalom kiadására vállalkozik, sokat kockáztat. Ezért ezt a tevékenységet teljes joggal befektetésnek is lehet tekinteni.A speciális kiadói projekt ötletét a könyvtárosokkal folytatott munka adta. A könyvtárosoknak szóló szakirodalom elemzése arra a felismerésre vezetett, hogy ezen a téren nagyon kevés az igazi szakmai kiadvány. A könyvtárügy területén működő Libereá kiadó és a Bibliotéka c. folyóirat vezető helyet foglal ugyan el, de elsősorban időszaki kiadványok előállításával foglakoznak. A szakmai kiadványok között megtalálhatók a Paskov dóm és a Professiá kiadó termékei is, és a könyvtárak maguk is adnak ki könyveket kis példányszámban. De ezek együtt véve sem töltenék meg egy könyvesbolt egy polcát. Ugyanakkor a könyvtárakban tehetséges emberek dolgoznak, alkotó és intellektuális potenciáljuk rendkívül magas, és minden kétséget kizáróan széles körben hasznosítható. Ez a felismerés adta az ötletet a GRAND-FAIR kiadónak a speciális könyvtári projekt indításához.A projekt alapját a következő tevékenységek képezik:-  ágazati szakirodalom kiadása (a könyvtárosok készek megosztani tapasztalataikat, de sokszor
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nem jutnak el odáig, hogy kézirataikat egy kiadónak megküldjék);-  a legjobb és legfrissebb könyvtári szakirodalom kiadása (a külföldi kiadókkal együttműködve);-  olyan tájékoztató jellegű kiadványok, kézikönyvek közreadása, amelyeket a könyvtárak elsősorban saját olvasóiknak készítettek, de sokaknak hasznos;-  segítségnyújtás a könyvtáraknak abban, hogy jó minőségű nyomdatechnikával tudjanak könyveket, gyűjteményes kiadványokat, konferenciákról és egyéb rendezvényekről szóló füzeteket kiadni. Ezen a részterületen az UNESCO „ Informá
ciót mindenkinek” programja keretében összeállított kiadványokkal már megkezdődött a munka.A projekt finanszírozását úgy tervezik, hogy a kiadó és a könyvtárak egyenlő jogú résztvevőként anyagi lehetőségeiknek megfelelően együtt viselik a költségeket.
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