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KONFLIKTUSOK A TÁJÉKOZTATÓ SZOLGÁLATBAN

A Conflicts in reference services című tematikus folyóiratszám (The 
Reference Librarian. 1985. 12.sz.) cikkei alapján PRŐHLE Éva
szemléje.

Vajon szükséges velejárói-e a konfliktusok a könyvtári munkának, s ezzel együtt a 
tájékoztató könyvtáros munkájának, vagy lehetőleg kerülni kell őket? -  teszi fel a kérdést 
a The Reference Librarian 1985. évi 12. tematikus száma bevezetőjében R. Fraley. A 
konfliktusok megoldása alkotó kezdeményezést kíván, új gondolatokat hív életre és ez
által a könyvtáros hozzájárul szakmája fejlesztéséhez. A könyvtáros egyéni helytállása és 
problémamegoldó készsége konfliktushelyzetben képességeitől függ, s mindez alapul szol
gálhat munkája értékeléséhez. Konfliktusokra tehát szükség van, hisz ezek adnak ösztön
zést önvizsgálatra és új megoldások keresésére is.

Azokat a tapasztalatokat, amelyeket a The Reference Librarian közleményei ele
meznek, javarészt az Egyesült Államok felsőoktatási intézményeinek könyvtáraiban sze
rezték. (A huszonhét szerző között csupán egy angol van, s három olyan, aki nem egye
temi vagy főiskolai könyvtárban dolgozik.) A tanulságok azonban más típusú könyvtárak
ra nézve is sokatmondóak, s érvényük túllép az országhatáron is: a problémák zömével 
már a magyar könyvtárak is szembe találják magukat, és amivel még eddig nem, azzal a 
jövőben kell szembenézniük.

A tematikus szám az alábbi fejezetekre oszlik:
-  a könyvtárban észlelhető konfliktusok;
-  ingyenes vagy térítéses szolgáltatások;
-  a hallgatók, mint könyvtárhasználók képzése;
-  a szakképzett tájékoztató könyvtáros szerepe;
-  az információs források.
Részletesen ismertetem a könyvtárban észlelhető konfliktusokkal, valamint a szak

képzett tájékoztató könyvtáros szerepével kapcsolatos cikkeket, a többi fejezetre csak 
vázlatosan térek ki.

A könyvtárban észlelhető konfliktusok

Mi is a tájékoztató könyvtáros? Pedagógus, információs szakember, bibliográfus, 
olvasószolgálatos, tájékoztató szolgálatot teljesítő ügyeletes, telefonügyeletes, adminiszt
rátor, számítógépoperátor, szakreferens, a problémák megoldója. A különféle feladat
körök ellátásához szerteágazó ismeretanyagra és számos készségre van szüksége: forrásis
meret, kommunikációs és oktatási képesség, életerő, helyzetfelismerő készség, stressz-tű- 
rőképesség, a szubjektív elemek kikapcsolása az olvasókkal való foglalkozás során.
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Milyen konfliktusok adódnak a tájékoztató szolgálaton belül?
Szóljunk elöljáróban a tájékoztató munka értékelésének nehézségeiről. Léteznek-e 

egyáltalán objektív kritériumok a tájékoztató munka minőségének mérésére? A válasz 
sajnos, nem pozitív. Egy szempont lenne a feltett kérdések helyes megválaszolásának ará
nya, illetve az egyes kérdések megválaszolására fordított idő. Nagyban segítené a tájékoz
tató munka értékelését, ha minden könyvtár összeállítaná a tájékoztató szolgálatra vonat
kozó belső útmutatóját (reference policy manual), mely elméletileg is összefoglalná a tá
jékoztató munkával szemben támasztott követelményeket. Az értékelés során ezzel lehet
ne egybevetni a gyakorlatot. Sajnos, csak kevés könyvtár rendelkezik ilyen útmutatóval (a 
vizsgált 22 könyvtár közül csak 6). Az objektív értékelés hiánya elsősorban akkor idéz elő 
konfliktust, amikor a létszámbővítés szükségességét kellene indokolni a fenntartó szerv 
előtt.

Nyilvánvaló, hogy az előbbiekben körvonalazott szerteágazó követelményeknek a 
tájékoztató könyvtárosok eltérő színvonalon tudnak eleget tenni. Minden könyvtáros más 
területen mozog otthonosabban. Ez óhatatlanul konfliktusokat: idéz elő a tájékoztató 
szolgálaton belül. Minden tájékoztató könyvtárosnak nagy türelemre, a szolgálat alázatos 
vállalására és empátiára van szüksége. A jelen gazdasági helyzetben minden könyvtár bizo
nyos mértékben frusztrálja az olvasót -  a legkeresettebb könyvekből sosincs elég pél
dány —, ezt a jó tájékoztató munkával némileg ellensúlyozhatja a könyvtár.

Igen lényeges, a csúcsidőkben különösen, az idővel való gazdálkodás. Vannak 
könyvtárosok, akik nehezen bírják a szolgálatot a csúcsidőben. Mennyi időt fordítson a 
könyvtáros az egyes olvasókra, illetve a telefonon feltett kérdések megválaszolására? 
Konfliktust jelent a személyesen vagy telefonon feltett kérdések rangsorolása. Az előny a 
személyesen feltett kérdésé, a telefonra halasztó választ lehet adni.

Érdemes megfigyelni, mert jellemző, hogy az olvasók melyik tájékoztató könyvtá
roshoz fordulnak, ha egyidejűleg többen vannak szolgálatban. (A szolgálati pont kettős, 
vagy többszörös munkaerőellátottsága csúcsidőkben bevett gyakorlat az Egyesült Álla
mok könyvtáraiban.) Lényeges ugyanis, hogy a könyvtáros olyan légkört teremtsen maga 
körül, hogy merjenek kérdezni tőle.

Üj tájékoztató könyvtárosok felvételekor érdemes súlyt helyezni arra, hogy az ille
tőnek milyen a tárgyalási készsége, hogyan tud bánni az emberekkel.

Akkor ideális a tájékoztató szolgálat, ha minden munkatárs a maximális teljesít
ményt nyújtja. Igen tanulságos a tapasztalatok csoportos értékelése. Egy könyvtárban lét
rehozták a „fogas kérdések tanácsáét, mely a feltett kérdések megválaszolásának minősé
gét elemzi kötetlen beszélgetés formájában. Nem a gyengeség jele, ha a kollégák mernek 
egymástól kérdezni a kérdések megválaszolása kapcsán, hanem a jó hozzáállásé és munka
helyi légköré.

Az olvasó a tájékoztató szolgálat segítségével ismeri meg a könyvtárat, benyomásait 
a későbbiek során is döntően a vele kialakított kapcsolat alakítja. Egy felmérés tanulsága 
szerint kimutatható összefüggés van egy adott könyvtár tájékoztató szolgálatának minő
sége (a kérdések megválaszolásának színvonala) és a könyvtárról a fenntartó intézmény 
(egyetem, főiskola) ismertetőjében szereplő leírás között. Ez utóbbiban ugyanis az intéz
mény vezetőségének a könyvtárról alkotott véleménye tükröződik, amely jórészt a tájé
koztató szolgálat működésétől függ.
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Általános jelenség, hogy a könyvtárak egyre nehezebben tudják kielégíteni az olva
sók igényeit a jelenlegi létszám mellett. Ugyanakkor a vezetők feladata annak számbavé
tele, hogy az adott könyvtárosgárda megfelelően kihasználja-e idejét-erejét.

A könyvtárközi kölcsönzés is konfliktusok forrása. A könyvtárközi kölcsönzési ké
rések másolat útján történő kielégítése a szerzői jogi törvénybe ütközik. A vissza nem 
küldendő másolatok szolgáltatása -  az anyag kölcsönzése helyett -  az Egyesült Államok 
szerzői jogi törvénye értelmében a kiadók és szerzők érdekeit sérti. Az ő érdekük nyilván 
az, hogy minél több példány fogyjon az adott műből; a könyvtárosok viszont azt vallják, 
hogy az információhoz annak is joga van, aki nem tud fizetni érte. Bár az Amerikai 
Könyvtáros Egyesület (ALA) Könyvtárközi Kölcsönzési Szabályzata (Interlibrary Loan 
Code) a kölcsönzés díjmentességét tűzi ki célul, ez nem mindig megvalósítható. A posta- 
költségek jelenlegi szintje mellett a költségvetésből gazdálkodó könyvtárak kénytelenek 
a dokumentumok szállítási költségeinek egy részét az olvasókra hárítani, különösen, ha vi
szonylag gyorsan kívánnak szolgáltatni.

Minden könyvtár fenntartja magának a jogot, hogy bizonyos állományrészeit (pl. 
disszertációk, múzeális anyag, újságok) nem kölcsönzi. Előnyös, ha a könyvtárközi köl
csönzés ügyintézői ismerik azoknak a könyvtáraknak a gyakorlatát e téren, amelyekkel a 
legszorosabb a kapcsolatuk. Nem kevésbé fontos, hogy a tájékoztató könyvtáros tudjon 
tájékoztatást nyújtani a hozzáférhetőséggel kapcsolatos kérdésekre.

A tájékoztató könyvtáros feladata, hogy segítse az olvasót a katalógus használatá
ban. Számos felmérés bizonyítja, hogy az olvasók nagy része képtelen segítség nélkül el
igazodni a katalógusban. Ha nem találnak meg valamit benne, nem a saját keresési stra
tégiájukat okolják a kudarcért, hanem a könyvtár állományát. Az utóbbi évek során a ka
talógusok számítógépre vitelével kapcsolatosan számos új megoldás merül föl, ami még 
kuszábbá és kiismerhetetlenebbé tette a hagyományos katalógusokat. Tény, hogy a hagyo
mányos katalógus még jó ideig megmarad a gépesítés korában is, s nem hanyagolható el 
fejlesztése sem. Fontos, hogy a tájékoztató könyvtárosokat vonják be minden olyan dön
tésbe, amely kihat a katalógus használatára. Mind a címleírók, mind a tájékoztató könyv
tárosok legyenek nyitottak az új megoldásokra és kölcsönösen konzultáljanak a katalógus 
fejlesztéséről.

Gyakorlatilag a könyvtár valamennyi osztályának munkájáért az olvasó előtt a tájé
koztató könyvtáros felel, azaz kapja érte a jogos vagy jogtalan bírálatot, — néha az elis
merést. Ez konfliktusokhoz vezethet a más osztályokon dolgozó könyvtárosok és a tájé
koztató könyvtárosok között. Előbbiek nem szeretik, ha az utóbbiak továbbítják a bírá
latot, azért viszont irigylik, hogy ők kapják az elismerést helyettük.

A tájékoztató könyvtáros konfliktushelyzetben van a feladatait érintő különféle el
várások tekintetében: mást vár tőle a könyvtár vezetése, a könyvtár többi osztályai és az 
olvasó. Előfordul az is, hogy a közvetlen felettes és a könyvtár vezetése sem ért egyet a tá
jékoztató munka részleteit illetően. Nem növeli például a tájékoztató könyvtáros presztí
zsét az olvasó szemében, ha alkalmanként az ő feladata a másológép papírjának betöltése 
stb. A tájékoztató könyvtáros ritkán befolyásolhatja felettesei elképzeléseit, viszont az ol
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vasók elvárásait sem könnyebb alakítania. Mindenképpen törekednie kell az effajta szerep- 
konfliktusok és -bizonytalanságok megoldására, mert ellenkező esetben csökken a munká
val való elégedettség és a vezetőkbe vetett bizalom.

A szakképzett tájékoztató könyvtáros szerepéről

A könyvtár vezetése nehéz helyzetbe kerül, ha csökkenteni akarja a szakképzett 
könyvtárosok jelenléti idejét a tájékoztatásban. Ez az elképzelés háromféleképpen hajtha
tó végre:

— csökkenteni a tájékoztató szolgálat ügyeleti idejét (a könyvtár nyitvatartási ide
jének párhuzamos csökkentésével);

— csökkenteni az egyidejűleg szolgálatban lévő tájékoztató könyvtárosok számát;
— bizonyos tájékoztatási feladatokat áthárítani a szakképzetlen személyzetre.
Több felmérés tanulsága szerint a tájékoztató szolgálatnál feltett kérdések 50-80%-

a rutinkérdés, melyet a szakképzetlen munkatársak is megválaszolhatnak. E munkatársak 
tájékoztató munkába való bevonása ellen szól az az érv, hogy kellő képzettség és gyakorlat 
híján nem tudnak jó referensz-interjút készíteni. Ez azzal a veszéllyel járhat, hogy minden 
jószándékuk, sőt buzgalmuk ellenére sem tudják kideríteni az olvasók valódi igényeit, s 
így válaszaik félreinformálhatják az olvasókat. Ezt a problémát ki lehet küszöbölni, ha a 
bejáratnál a hivatása magaslatán álló felvilágosító irányítja az olvasókat a szakképzett vagy 
szakképzetlen munkatársakhoz — igényeiknek megfelelően. Nem jó, ha az olvasó számára 
nem szembetűnő, hogy melyik munkatárs szakképzett, illetve szakképzetlen. (Célszerű 
ezt -  a beosztást, a tudományos rangot stb. -  a ruhán viselt névtáblán feltüntetni.) Egy 
1981-ben az Emory Egyetemen (Georgia állam) végzett felmérés arra a következtetésre ju
tott, hogy a szakképzetlen munkaerő alkalmazása a tájékoztató szolgálat minőségének ro
vására megy, ugyanakkor vannak a mellett szóló érvek is, hogy célszerű szakképzetlen 
munkaerőt is bevonni a tájékoztató munkába (pl. gazdaságosság, sok triviális kérdés meg
válaszolása stb.). A probléma azonban nagyon összetett és minden könyvtárnak magának, 
saját körülményei szerint kell döntenie benne.

Ingyenes vagy térítéses szolgáltatások

Mint az egész világon, az Egyesült Államokban is vita folyik arról, hogy mennyiben 
lehet térítést kérni a könyvtári szolgáltatásokért. Az egész kérdés a közművelődési könyv
tári mozgalom gyökereihez nyúlik vissza, amely kezdettől fogva vallotta, minden állam
polgár joga, hogy ingyen juthasson hozzá a számára fontos információhoz. Arról is vitat
koztak már, hogy mennyiben lehet közpénzből fenntartott intézmény a közművelődési 
könyvtár. Tény, hogy nem mindenki használja a könyvtárat; nem lenne méltányosabb 
csak az olvasókra hárítani a költségeket és nem az egész lakosságra -  adó formájában. 
Persze, a könyvtárak eddig sem nyújtottak minden szolgáltatást ingyenesen, de egységes 
díjszabás eddig nem alakult ki.
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Az adatbázisokban való keresés, viszonylagosan magas költsége idézte fel újra és 
élezte ki a vitát. Hangsúlyozzuk a viszonylagos szót, ugyanis még mindig olcsóbb a leg
több adatbázisból való információkeresés, mint a hagyományos módon.

Milyen célból hárítjuk át az adatbázisban való keresés költségeit a felhasználóra?
— haszonszerzés a könyvtár számára;
— haszonszerzés a fenntartó számára;
— a rendszer fejlesztése;
— a szolgáltatás presztízsének emelése.
Van, ahol az óránkénti használati költséget, van, ahol a teljes költséget hárítják át a 

felhasználóra. Van, ahol a felhasználók köre szerint szabályozzák az adatbázisokhoz való 
ingyenes vagy térítéses hozzáférést. Az is előfordulhat, ha áthárítják a költségeket a fel
használókra, a fenntartó intézmény megszünteti a költségvetési támogatást.

A számítógépes információkeresés a tájékoztató szolgálat egyik tevékenységi köre, 
ezért bizonyos ésszerű határokon belül nem helyes díjat felszámolni érte. Nem is nagyon 
hosszú idő után el fogunk jutni oda, hogy minimálisra fognak csökkenni az adatbázisok
ban való keresés költségei; akkor már meg sem lehet kérdőjelezni a szolgáltatás ingyenes
ségét.

A hallgatók mint könyvtárhasználók képzése

Egyfelől az egyetemi-főiskolai könyvtárosok egyetemen-főiskolán belüli hely
zete, másfelől a könyvtárhasználati képzés -  amelyet a hallgatóknak nyújtanak - ,  ugyan
csak sok konfliktus forrása.

Ami a könyvtárosok helyzetét illeti: a legtöbb egyetemen, főiskolán csak a könyvtár 
vezetőjét illeti meg az ún. „oktatói státusz”, a beosztott könyvtárosokat nem. Sajnos, 
az oktatók jelentős része maga sem használja eléggé a könyvtárat, így aztán nem is érté
kelheti kellőképpen jelentőségét a hallgatók fejlődésében, nem ismerheti az ott folyó 
munkát. Vannak oktatók, akik kimondottan vetélytársat látnak a könyvtárosban, aki egy
felől a hallgatók rendelkezésére bocsáthat olyan irodalmat, amely megkérdőjelezheti az 
oktató által kifejtett nézeteket, másfelől könyvtárhasználati képzésben részesíti a hall
gatót, amely egyes oktatók szerint fölösleges, sőt gátolja a hallgatót az önálló munkamód
szer (!) elsajátításában. Az oktatók és a könyvtáros közti konfliktus a hallgatón csattan. 
A könyvtáros dilemmája: leplezze-e le a könyvtárat nem ismerő oktatót a hallgató előtt 
vagy hagyja a hallgatót magára, amíg majd magától rájön a dolgok nyitjára?

A könyvtárhasználati oktatás programját meg kell ismertetni a könyvtár fenntartó 
szervével és az oktatókkal, bár egyre nehezebben lehet költségeire fedezetet biztosítani a 
költségvetésben. A könyvtárosok ügyességén múlik, hogy mennyire tudják meggyőzni fe
letteseiket ezen oktatás szükségességéről és fontosságáról.

Az ideális helyzet az lenne, ha az oktatók és a könyvtárosok harmonikusan együtt
működve munkálkodnának azon, hogy a hallgatók mindkét féltől megkapják a szükséges 
ismereteket.
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Az információs forrásokról

Lehet konfliktus forrása a könyvtári gyűjtemény maga. Ez előfordulhat akkor, ha a 
könyvtár gyarapítási politikája nem elég körültekintő, de előfordulhat akkor is, ha nem 
megfelelően kezelt különgyűjtemények tartoznak a könyvtárhoz. Kérdés, hogy jó megol
dást jelent-e az az elképzelés, mely szerint a különgyűjteményeket mind a nemzeti könyv
tárak hatáskörébe utalnák.

Az egészségügyi információszolgáltatás is válhat konfliktus forrásává. A felsőokta
tási intézmények könyvtárai és a közművelődési könyvtárak állománya ezen a területen 
általában elég hiányos, a tájékoztató könyvtáros sem hozzáértő szakember. Ezért alaposan 
mérlegelnie kell, milyen információt ad. Orvosi tanácsot nem adhat, — ez az orvos felelős
sége —, ő csupán információt adhat a feltett kérdésre. A határ azonban nem mindig húz
ható meg könnyen. Egy azonban kétségtelen: az egészségügyi információ szolgáltatása, de 
a többi könyvtár is köteles — a lehetőségeihez mérten — egészségügyi információt adni, de 
legalábbis továbbirányítani az olvasót a szükséges információforráshoz.

Felmerülhetnek konfliktusok a statisztikai adatokra vonatkozó információszolgálta
tással kapcsolatban is. A statisztikai adatszolgáltatás nemzeti és nemzetközi szinten egy
aránt manipulált, nem egységes szempontok szerint „áll össze” . A tájékoztató könyvtáros 
feladata, hogy a statisztikai források alapos ismerete birtokában értelmezze az adatokat, 
és ennek módját a felhasználóval is megismertesse.

* *  * *

Néhány kérdés, amelyet nálunk is érdemes lenne továbbgondolni:
— Egalitáriánus vagy elitista beállítottságú tájékoztató szolgálatra törekszünk? Ter

mészetesen egalitáriánusra, de a gyakorlatban mégis, több okból, csak egy elit réteget 
szolgálunk ki. Lehet, hogy csupán azért, mert egyesek helyzeti hátrányaik miatt eleve kí
vül rekednek a felhasználók körén? De lehet, hogy azért is, mert a könyvtárban nem tud
ják magukat annyira otthon érezni, hogy elsajátítsák használatát. Nem lehet eléggé hang
súlyozni a felhasználók képzésének jelentőségét. Mikor fogunk eljutni odáig, hogy 
minden felsőoktatási intézmény tantervbe iktassa e képzést?

— Elég sokat foglalkoznak e cikkek azzal, hogy más osztályok munkatársai vállalja
nak szolgálatot a tájékoztatásban, — elsősorban a létszámhiány miatt, ez bevett gyakorlat 
hazai könyvtárakban is, de kétlem, hogy bárhol is nagy népszerűségnek örvend az érintett 
dolgozók körében. Pedig sok értékes tapasztalatot szerezhetnének, amelyet napi munká
jukban is hasznosíthatnának. Friss szemmel tekintve a szolgálatra, új ötletekkel, javasla
tokkal járulhatnának hozzá a tájékoztató munka megújításához.

— Az ingyenes kontra térítéses szolgáltatások kérdéséhez csak ennyit: a mi viszonya
inkat figyelembe véve egy kicsit később fog a minimálisra csökkenni a számítógépes keresé
sek költsége. Ám ettől eltekintve is sok vitatható pontja van annak, hogy meddig és kinek 
legyen ingyenes egy szolgáltatás és mitől kezdve és kinek nem.

* * * *
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