
Sokat hallunk a könyvtárak megváltozott
helyzetérõl: csökkenõ pénzügyi források,
változó információs igények. Az intéz-
ményeknek számolniuk kell a követ-
kezményekkel, amelyek lehetnek össze-
vonások, rövidített nyitva tartás stb. 
A megoldáshoz a kulcsszó az alkalmaz-
kodás. A gyõri Széchenyi István Egye-
tem (SZE) Egyetemi Könyvtár egy téríté-
ses információszolgáltatás, az infor-
mációbróker-szolgáltatás bevezetésével 
válaszol korunk kihívásaira.

Elõadásunk célja bemutatni, hogy mi-
lyen feltételekkel jött létre és hogyan mû-
ködik ez a szolgáltatás.

A térítéses információszolgáltatások
létjogosultságáról, az információ áráról
számtalan szakcikk jelent meg. Elõadá-
sunknak nem célja választ adni az e té-
mákban felmerült kérdésekre, a téma
szempontjából viszont fontosnak tartjuk
hangsúlyozni saját álláspontunkat. A mi
filozófiánk, hogy a megbízó nem az in-
formációt, hanem a szakértelmet, a szol-
gáltatásra fordított idõt fizeti meg.

A „fizetõs” szolgáltatásokat hagyomá-
nyosan a felsõoktatási, állami vagy más
nonprofit kutatóintézeti könyvtárakhoz
kapcsolják. Ezek voltak azok, amelyek
elsõként fordultak a belsõ felhasználók-
tól a külsõ ügyfelek felé. Egy térítéses
szolgáltatás bevezetésekor fontos átgon-

dolni, hogy milyen szolgáltatásért tudunk
pénzt kérni, és melyik lehet a potenciális
célcsoportunk.

Infobróker, ibróker, IB 
– kísérlet a fogalom meghatározására

A bróker pénzügyi, tõzsdei területen ke-
reskedik, az információbróker informáci-
óval. Angol nyelvterületen „independent
information professional” a neve, azaz
„független információs szakember”, né-
metül „Informationsbroker” azaz infor-
mációbróker.

Az információbrókerség ernyõfoga-
lom, tehát több tevékenységet is magába
foglalhat, például sajtófigyelés, tudásme-
nedzsment, adatbányászat, versenytársfi-
gyelés, trendfigyelés stb. Lényege: az
ügyfél számára testre szabott információ-
csomag, térítésért.

Az információbróker-szolgáltatás az
1960-as években indult el az Egyesült
Államokból, elsõként könyvtárosok ûz-
ték ezt a szakmát. A külföldi egyetemi
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könyvtárak közül lényeges kiemelni a
Hertfordshire Egyetemi Könyvtár Hertis
nevû szolgáltatását, a Washingtoni Álla-
mi Egyetem Research Express szolgálta-
tását, vagy akár a Calgary Egyetemet.

Hazánkban a kilencvenes évek köze-
péig intenzív érdeklõdés mutatkozott az
információbrókerség iránt, szórványos
próbálkozások jelentek meg (például a
veszprémi Eötvös Károly Megyei
Könyvtárban). Napjainkig kialakulóban
van a szakma, nincs pontos adat a lét-
számról, mivel sokan végeznek hasonló
munkát, de nem nevezik magukat infor-
mációbrókernek.

A MIBE (Magyar Információbrókerek
Egyesülete) célja, hogy összefogja az or-
szág információbrókereit, hálózattá szer-
vezze õket, elfogadtassa és megismertes-
se a szakmát stb.

Információbróker-szolgáltatás beveze-
tése a gyõri Széchenyi Egyetemen

A Széchenyi Egyetem könyvtára felis-
merte a legújabb könyvtári és informá-
ciós tendenciákat, a felhasználók meg-
változott igényeit, és egy értéknövelt
szolgáltatás létrehozásában gondolko-
dott. A szükséges pénzügyi és humán
erõforrás azonban nem volt biztosított.

Az egyetemen 2009-ben jött létre a
Tudásmenedzsment Központ, amely –
ahogy a neve is mutatja – tudást mene-
dzselõ szolgáltatások bevezetésére, 
menedzselésére vállalkozott, köztük az
információbróker-szolgáltatás feltételei-
nek megteremtésére is. A szakmai tudás
azonban nem volt adott az iroda részérõl.
Idõközben új munkatársakként, szakkép-
zett információbrókerekként érkeztünk a
könyvtár csapatába.

A két szervezeti egység együttmû-
ködésben állapodott meg, és 2011 tava-
szától az INNO-Share épületben, 2012
januárjától az Információbróker irodában
várjuk ügyfeleinket.

Célunk valós igényekre alapuló szol-
gáltatás létrehozása volt, ezért mind az
egyetem, mind a vállalkozói szféra terü-
letére kiterjedõ igényfelmérést végez-
tünk. A vizsgálatokból az elinduláshoz
lényeges információkat szereztünk, ame-
lyeket jelenleg is hasznosítani tudunk
munkánk során.

Hazánkban kevéssé ismert tevékeny-
ség révén nagy hangsúlyt kell helyez-
nünk a szolgáltatás megismertetésére,
népszerûsítésére. Terveztünk és készítet-
tünk szórólapot, ill. a Tudásmenedzs-
ment Központ szóróanyagain is szerepel
az információbrókerség. Az egyetemi
könyvtár (http://lib.sze.hu) és a Tudásme-
nedzsment Központ (http://tmk.sze.hu)
honlapján megtalálhatók vagyunk, ahol
lehetõséget nyújtunk online ajánlatkérés-
re egy ûrlapon keresztül. Egyetemi és
nem egyetemi rendezvényeken is részt
veszünk (Nyitott kapuk napja, III. Nyu-
gat-dunántúli Regionális Innovációs Ki-
állítás és Találmányi Vásár stb.), valamint
az elektronikus sajtóban, a helyi tévében
szintén népszerûsítettük az információ-
brókerséget.

Szolgáltatásunk keretei világosak.
Munkánkat egyetemi környezetben, csak
legálisan beszerzett információk felhasz-
nálásával végezzük, a vonatkozó szemé-
lyiségi jogi és szerzõi jogi lehetõségeken
belül. A Magyar Információbrókerek
Egyesülete (MIBE) tagjaként elfogadtuk
a szervezet etikai kódexét, amivel na-
gyobb megbízhatóságot kínálunk meg-
rendelõinknek. Projektektõl függõen 
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együttmûködünk egyetemi oktatókkal,
kutatókkal, könyvtárosokkal vagy más
szakemberekkel. A SZE Egyetemi
Könyvtárának szakmai adatbázisait hasz-
nálva hozzáférünk a legmagasabb szín-
vonalú és a legújabb tanulmányokhoz,
szakcikkekhez.

Rendelkezésünkre állnak a legmoder-
nebb eszközök és szoftverek, amik segí-
tik a gyors, pontos és friss adatszolgálta-
tást. Különbözõ szakmai tapasztalatokkal
rendelkezünk, melyek felhasználásával
tökéletesítjük szolgáltatásunkat.

Szolgáltatásunkat úgy indítjuk, hogy
elõször igényfelmérés alapján felkeres-
sük azokat a cégeket, amelyek igényüket
jelezték erre az információs szolgáltatás-
ra. A felmérésben szerepelt folyamatos
és eseti információgyûjtés számos téma-
körben. Egy kapcsolattartó kolléga felve-
szi a kapcsolatot az érintett cégekkel, és
személyes találkozás keretében bemutat-
juk profilunkat. Fontos számunkra a sze-
mélyes partneri kapcsolat kiépítése. 
A megrendelõ igényeinek a lehetõ leg-
pontosabban megfelelõ információgyûj-

téshez fontosnak tartjuk, hogy mindkét
fél jobban megismerje a másik tevékeny-
ségét és információs szükségét.

Személyes egyeztetés keretében fel-
térképezzük a megrendelõ célját és 
igényeit. Próbakeresést végzünk, majd
ajánlatot adunk az információgyûjtõ
szolgáltatás elvégzésére. Megegyezés
után szerzõdést kötünk. A szerzõdés ér-
telmében dokumentált módon elvégez-
zük a keresést, szükség szerint menet
közben is konzultálunk az ügyféllel. Az
ügyfél elvárásainak megfelelõ formában
prezentáljuk az információs csomagot. 
A teljesítést követõen ügyfél-elégedettsé-
gi vizsgálatot végzünk.

Szolgáltatásaink: technológiai, mû-
szaki információ; az ügyfél termékeinek,
szolgáltatásainak piacára vonatkozó in-
formáció; sajtófigyelés; versenytársfi-
gyelés; témafigyelés és irodalomkutatás;
partnerkeresés és -közvetítés.

Áraink testre szabottak, a megbízás
jellegétõl és a felhasznált erõforrásoktól
függnek. Szerzõdéskötést megelõzõen
árajánlatot küldünk.

Célunk az egyetem és a könyvtár tá-
mogató környezetében olyan minõségi
információ nyújtása, pályázatokban való
részvétel, amivel hozzájárulunk a vállal-
kozások fejlesztéséhez. Információ =
pénz + tudás + hatalom.

A Széchenyi István Egyetem Egyete-
mi Könyvtár új épülete ad otthont az In-
formációbrókeri Irodának, ahol minden
érdeklõdõt várunk ügyfélfogadási idõ-
ben, kedden és csütörtökön. Idõpont
egyeztetésére is lehetõség van. Ez idõben
iparjogvédelmi tájékoztatást is nyújtunk
kutatóknak, feltalálóknak, amihez a Szel-
lemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában kép-
zésben részesültünk. ■
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