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SZEMLE

WARNKEN, К.: The information brokers. How to start and 
operate your own fee-based information service. New York- 
London, Bowker. 1981. 154 p. (Information management 
series 2.)

Hogyan legyünk információs vállalkozók?

”Ez a könyv azt mondja el, hogy hogyan indítsuk be és üze
meltessük saját, díjazásra épülő információs szolgáltatásun
kat” -  foglalja össze könyve célját az első fejezetben a 
szerző, Kelly W am ken. A mű tehát elsősorban gyakorlati 
útmutató leendő információs vállalkozók számára, s mint 
ilyen, mindenekelőtt piaci gazdálkodásra épülő társadalmi 

környezetben hasznosítható, hiszen a szerző az USA-ban szerzett tapasztalatait teszi köz
kinccsé. De ha kételkedünk is abban, hogy a hazai könyvtári és információs szolgáltatások 
mellett egy magyar ’’information broker”-nek is lehet keresnivalója^ — bár a kisvállalko
zások korát éljük -  egy ilyen vállalkozást túl kockázatosnak vagy eleve értelmetlennek 
minősítünk, még akkor is tekinthetjük úgy Kelly Warnken könyvét, mint érdekes ismeret- 
terjesztő olvasmányt, amelynek tanításait a könyvtárügy más területein hasznosíthatjuk.

”Mi is szeretne Ön lenni tulajdonképpen?” — teszi fel potenciális követőinek a kér
dést a szerző az első fejezet címeként, nem utolsósorban a szakma zavaros terminológiá
jára célozva. Meghatározása során ő maga egy ’’díjazásra épülő információs szolgáltatás” 
leglényegesebb kritériumának azt tekinti — természetesen azon kívül, hogy pénzért nyúj
tandó^— hogy a szolgálat több forrás felhasználásával történjen. Egy ’’szabadúszó” kata
logizálót is a szóban levő szakma képviselői közé sorolhatunk, ha a megrendelő igényei
nek megfelelően többféle produktumot, illetve rendszert használ fel.

A ’’díjazásra épülő információs szolgáltatás”-nak négy típusát különbözteti meg:
1. könyvtári vagy információs konzultáns (library or information consultant): 

tanácsot ad, megoldásokat ajánl, de ő maga nem hajtja végre a feladatot ;
2. információs vállalkozó (information broker): a szolgáltatások széles skáláján 

(a referálástól a rendszerszervezésig a szerző 50 féle szolgáltatást sorol fel) kérés
re, kutatás alapján szolgáltat információt, időelszámolásos vagy szerződéses 
alapon;

3. ’’szabadúszó” könyvtáros (freelance librarian): rövid ideig tartó feladatokat lát el 
különféle információs gyűjteményekkel, a megrendelő feltételei szerint;

4. egy-egy funkcióra épülő szolgálat (single function service): indexelés, katalogi
zálás stb.
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Mi a különbség a könyvtárak és az információs vállalkozók között? A különbség 
nagy, olyannyira, hogy a két szolgáltatási típus békésen megférhet egymás mellett. Egy 
könyvtárhoz forduló felhasználó már akkor is jól kiszolgáltnak érezheti magát, ha a 
könyvtáros rámutat egy megfelelő katalógusra, ha könyvtárközi kölcsönzés útján meg
szerez neki egy könyvet, ha tanácsot ad, hogy további információkért hová forduljon. 
Az információs vállalkozóhoz fordulónak ez kevés. Ő akkor érzi magát jól kiszolgáltnak, 
ha kérésére a témáját mélyen feltáró kutatási jelentést vagy kimerítő annotált bibliográ
fiát kap kézhez.

A következő, a mű ’’tárgyalássát jelentő fejezetek (Mielőtt elkezdjük, A kezdet, 
Hogyan szerezzünk ügyfeleket, Szolgáltatások, Az üzletvezetés rejtelmei, Továbbképzés, 
Kapcsolatok) valódi gyakorlati kézikönyvként tudnivalókkal, tanácsokkal szolgálnak a 
leendő vagy kezdő vállalkozóknak. Miután minden fejezet kérdés-felelet formájában 
összefoglalja a tárgyalt részterületeket, kövessük mi is ezeket az összefoglalókat, kiválaszt
va a legérdekesebb kérdéseket.

— Mi a legelső teendő, amikor elhatározzuk, hogy díjazásos információs vállalkozásba 
fogunk?

Meg kell ismerkedni területünk összes információforrásával, a könyvtárosok 
neveivel, nyilvántartást kell nyitni információs gyűjteményekről, kapcsolatba 
kell lépni szakkönyvtárakkal. ( ’’Terület” alatt a szerző a vállalkozó által ellátan
dó földrajzi területet érti, amely az USA esetében több államra is kiterjedhet.)

— Müyen szaktudásra van szüksége az információs vállalkozónak?
Bármilyen könyvtári, Ш. információs szakértelem megfelelő, amely főiskolán, 
tanfolyamokon vagy a munkahelyen megszerezhető.

— Ki az a szakember, akit vállalkozásunk kezdetekor nem nélkülözhetünk?
Egy jogász vagy könyvvizsgáló. A jogi és adózási problémák megoldását nem 
vállalhatjuk magunkra.

— Milyen berendezések szükségesek?
Telefon, telefon-válaszoló gép vagy szolgálat, írógép, magnetofonok, hozzáférési 
lehetőség gyorsmásoló berendezésekhez és adatbázisokhoz.

— Mi a leghatásosabb figyelemfelkeltő eszköz?
Egy jól tervezett brosúra, prospektus szolgálatásainkról.

— Milyen módszerek vannak a vevőkör kiépítésére?
Beszéljünk tevékenységünkről ’’fűnek-fának”, lépjünk be olyan szervezetekbe, 
ahol esetleges ügyfeleket tételezünk fel, állítsunk ki konferenciákon, hirdessünk, 
küldjünk szét prospektusokat minél szélesebb körben, vegyünk fel közvetlen 
kapcsolatot ’’előre kiszemelt” potenciális ügyfelekkel stb.

— Hol szerezhet az információs vállalkozó új ismereteket, ül. frissítheti fel a régieket?
Egyetemek, főiskolák kereteiben működő könyvtáros iskolákban, rövid tanfo- 
lyamokon-gyakorlatokon, üzleti (business) iskolákban és egyesületekben, folyó
iratokból.

— Hogyan ismerkedhet meg a kereskedelemben hozzáférhető adatbázisokkal?
Pl. a DIALOG adatbázis-szolgáltató vállalat fél- és egynapos szemináriumai útján.
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Könyve két utolsó fejezetében a szerző már ’’befutott” információs vállalkozókat 
szólaltat meg, nevezetesen azt kérdezi meg tőlük, hogy mit ajánlanak azoknak, akik díja
zásra épülő információs szolgáltatást szeretnének indítani, illetve, hogy hogyan látják a 
szakma jövőjét. A kérdés-feleletek sorában utolsóként maga a szerző mint tapasztalt in
formációs vállalkozó válaszol a saját maga által feltett kérdésekre. Befejezésül idézzük őt, 
Kelly Warnkent, az Information Alternative tulajdonosát-igazgatóját.^

-  Mi a legfontosabb tanácsa azoknak a könyvtárszakos hallgatóknak, akik információs 
vállalkozók szeretnének lenni?

Ha a könyvtáros iskola nem szolgál információs vállalkozói tanfolyammal, a 
hallgató folytasson az iskolától függetlenül ilyen tanulmányokat. De ne a szakma 
történetével és jövőjével foglalkozzon, s ne küldjön szét kérdőíveket információs 
vállalkozóknak azt kérdezve, hogy ők hogyan kezdték, kik az ügyfeleik, hogyan 
dolgoznak stb. Ehelyett végezzen piackutatást saját területén, azaz saját üzletére 
koncentráljon. A könyvtáros iskolában adódó szabad idejét vállalkozása előkészí
tésére, a felkészülésre használja. Mivel az üyen kutatásokra fordított háttér-időt 
a későbbi díjazásos szolgáltatásai során nem fogják megfizetni, ez az idő legalább 
egy diplomát eredményez!

-  Hogyan látja a díjazásra épülő információs szolgáltatások jövőjét?
A következő néhány évben a nagyobb vállalatok is egyre inkább bekapcsolódnak 
majd az információs vállalkozásokba. Ezek személytelen, középszerű szolgáltatá
sokat fognak nyújtani, magas áron, elsősorban az üzleti világ számára. E vállala
tok, pozitív szerepükkel megszilárdítva az információs vállalkozás hírnevét, 
hozzájárulnak a kisvállalkozások sikeréhez is, nevezetesen ahhoz, hogy ez utób
biak reális árak mellett, személyre szabott és kiváló minőségű szolgáltatásokat 
tudjanak nyújtani.

NOVÁK ISTVÁN
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