
Külföldi folyóirat-figyelő

A térítéses szolgáltatások Angliában is orszá
gos vitát váltottak ki, a cikk az egyes szerveze
tek állásfoglalásait is röviden összefoglalja.

A Broomley-i példa arra szolgál tanulságul, 
hogy lehetséges egy bevételen alapuló szolgál
tatás bevezetése és fenntartása, amelyből mind 
a könyvtár, mind a használók egyaránt nyernek.

(Bátonyi Béláné)

VEZETÉS, IRÁNYÍTÁS

Munka- és rendszerszervezés, értékelés

94/237
LAMBERT, Jill: Managing CD-ROM services in 
academic libraries = J.Libr.Inf.Sci. 26.vol. 1994. 
1.no. 23-28.p. Bibliogr.

CD-ROM-szolgáltatások az egyetemi könyv
tárakban. Szemle

CD-ROM; Egyetemi könyvtár; Hatékonyság; 
Szolgáltatások

A CD-ROM-ok használatával kapcsolatos 
kezdeti kételyek alaptalannak bizonyultak. A sta
tisztikák azt mutatják, hogy 1988 és 1991 között 
piacuk 235%-kal nőtt, 1993-ban már közel 3600 
címet forgalmaztak. Népszerűségük az egyszerű 
és gyors használatnak, valamint a telekommu
nikációs hálózatoktól való függetlenségnek 
köszönhető. A könyvtárakba való betörésük 
azonban számos megoldandó kérdést hozott 
magával.

A CD-ROM szolgáltatások bevezetési és 
fenntartási költségei meglehetősen magasak és 
korábban nem jelentkeztek a költségvetésben. A 
felhasználók a nyomtatott katalógusok és refe-

rensz művek ingyenes használatához hasonlóan 
elvárják, hogy a CD-ROM szolgáltatások is in
gyenesek legyenek. Ha mégis díjhoz kötik a 
használatot, annak adminisztrálása személyzetet 
igényel. Megtakarítást lehet elérni a nyomtatott 
változat lemondásával és az online keresés 
csökkentésével, de csak akkor, ha biztosítható a 
CD-ROM előfizetések folytonossága.

Meg kell oldani a CD-ROM munkaállomások 
elhelyezését, a használói jogosultság és idő sza
bályozását, valamint a biztonsági kérdéseket. Az 
elhelyezés akkor kedvező, ha olyan nyílt térben 
történik, ahol a könyvtári személyzet jelen van, 
és segítséget tud nyújtani.

Ha kevés a munkaállomás és sok az érdeklő
dő, meg lehet szabni a keresési időt -  ez lehető
leg ne legyen kevesebb egy óránál.

A szétszórt egyetemi épületek, az egyidejű 
használat és a lemezek biztonsága hálózati 
használattal oldható meg. Ennek költségei ter
mészetesen magasabbak.

Gondot jelenthet a nem egyetemi felhaszná
lók növekvő érdeklődése, amire fel lehet készül
ni az előjegyzési rendszer bevezetésével, és a 
használói jogosultság ellenőrzésével.

Fel kell készíteni a referensz-szolgálatban 
dolgozókat a használatra mind technikai, mind 
tartalmi téren. Ismerniük kell a különböző képer
nyőformátumokat és keresési eljárásokat, hogy 
közvetlenül tudják segíteni a felhasználókat, és 
el tudják készíteni a megfelelő dokumentációkat.

A CD-ROM szolgáltatások bevezetése és 
népszerűsége hatással van a többi munkaterü
letre. Komoly terhet ró a referensz-könyvtáro- 
sokra; nem szünteti meg, de csökkenti az online 
adatbázisok használatát; növeli a könyvtárközi 
kölcsönzések számát és a könyvtárak saját fo
lyóirat-állományának használatát.

(Berke Barnabásné)

94/238
KRAUSS-LEICHERT, Ute: Netzplantechnik als 
be triebsw irtscha ftliche  P lanungsh ilfe  bei 
organisatorischen Umstrukturierungen. Umstellen 
einer Bibliothek auf EDV = Bibliothek. 17.vol. 
1993. 3.no. 392-398.p. Bibliogr.

Res. Angol és francia nyelven
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A hálótervezés alkalmazása a szervezeti áta
lakításban a könyvtár számítógépesítése so
rán

Gépi feldolgozás könyvtárban -általában; Rend
szerszervezés

Az intézmények szervezeti struktúrájának 
megváltoztatásához gyakran alkalmazzák az ún. 
hálótervezési technikákat. A cikk ezek egyikét, a 
„Metra-Potential-Method” (MPM) nevű módszert 
mutatja be és magyarázza el. Példaként egy 
könyvtári gyakorlatból vett fiktív esetet használ: 
egy könyvtár áttérését számítógépes munkafo
lyamatokra. A cikk kitér a szerkezeti tervezésre 
(beleértve a hálóterv elkészítését), és a módszer 
ütemezési kérdéseivel is foglalkozik.

(Autoref.)

94/239
POLL, Roswitha: Quality and performance 
measurement - a German view = Brit.J.Acad. 
Librariansh. 8.vol. 1993. 1.no. 35-47.p. Bibliogr. 
12 tétel.

A minőség és a teljesítmény mérése - német 
szemmel

Egyetemi könyvtár; Hatékonyság; Közműve
lődési könyvtár; Normatívák, mutatószámok

A gazdaságossági és irányítási vizsgálatok 
módszerei csak lassan jutottak el a német 
könyvtárakba, így a munkateljesítmény-mérés is 
csak az elmúlt években terjedt el. A cikk megkí
sérli elmagyarázni e késedelem okait, kitérve a 
könyvtártudomány fenti területeinek a fejlődésé
re. A minőségmérési vizsgálatok elszaporodását 
főleg a megfogyatkozott erőforrások váltották ki, 
de az az általános irányzat is közrejátszott, hogy 
minden közintézmény gazdaságosságát felül kell 
vizsgálni. Különféle külső körülmények nyomá
sára a közkönyvtárak valamivel előbb kezdtek 
hozzá a teljesítménymérési vizsgálatokhoz, mint 
az egyetemi könyvtárak. Az egyetemi könyvtárak 
számára az IFLA munkacsoportja adta meg a 
„lökést” a teljesítménymérések megkezdéséhez, 
mégpedig azzal, hogy megpróbált irányelveket 
kidolgozni a feladathoz, s ehhez jelentősen hoz

zájárultak az egyetemi és főiskolai könyvtárak. 
gyakorlati felmérési tapasztalatai.

(Autoref.)

94/240
VERRILL, Philip E.: Performance appraisal for 
the 1990s - managerial threat or professional 
right? = Brit.J.Acad.Librariansh. 8.vol. 1993.
2.no. 98-112.p. Bibliogr. 13 tétel.

Munkateljesítmény-értékelés: vezetési fenye
getés vagy szakmai jogosítvány?

Minősítés

A szerző a munkateljesítmény-értékelést az 
egyetemi könyvtárak változásával és a gazdasá
gosság, hatékonyság kimutatásának a szüksé
gességével kapcsolatban vizsgálja. Ebben az 
összefüggésben a teljesítményértékelést a sze
mélyzet fejlesztését és a könyvtári szolgáltatá
sok hatékonyságát előmozdító vezetési eszköz
nek tekinti. Megvizsgálja az értékelés természetét, 
a személyzet motivációjával való kapcsolatát, a 
módszereit és a bevezetésével összefüggő ve
zetési kérdéseket. Arra a következtetésre jut, 
hogy a vezetés által kezdeményezett teljesít
ményértékelést nem fenyegetésnek, hanem a 
szakkönyvtárosokat érintő személyzetfejlesztés 
szerves részének kell tekinteni.

(Autoref.)

Lásd még 209, 220

Pénzügyi és gazdasági kérdések

94/241
W OOLDRIDGE, Blue - ROSE CHERRY, 
Virginia: Improving the utility of public library 
budgets: Information used in public libraries in 
the Commonwealth of Virginia = Bottom Line. 
7.VOI. 1993. 2.no. 23-31.p. Bibliogr.

Hogyan használható a közkönyvtár költség- 
vetése döntéshozatalra? A virginiai köz
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könyvtárak költségvetésére vonatkozó ada
tok hasznosítása

Felmérés; Költségvetés; Közművelődési könyv
tár; Vezetők tájékoztatása

A közkönyvtári költségvetés különféle célokat 
szolgálhat, így pl. lehet szerződés, vezetési 
eszköz, kommunikációs mechanizmus, pénzügyi 
ellenőrző rendszer, ösztönzési eszköz, terv, poli
tikaformáló eszköz és a demokrácia eszköze. A 
jelen cikk egy olyan módszert ismertet, amelynek 
segítségével a közkönyvtárak igazgatói megálla
píthatják, hogy a költségvetés tartalmaz-e a dön
téshozatalukhoz szükséges információkat.

(Autoref.)

94/242
STRAUCH, Katina: Selling points: Shops in the 
library = Wilson Libr.Bull. 68.vol. 1994. 6.no. 
45-47.p.

Eladási pontok: üzletek a könyvtárban

Vállalkozás -könyvtárban

Egyre többször találkozhatunk a könyvtárak 
falain belül működő kiskereskedésekkel, bol
tocskákkal. Ha esetleg az Ön könyvtára is fontol
gatja egy ilyen beindítását, valószínűleg hasznát 
veszik majd az alábbi tanácsoknak, melyek a 
már működő üzletek vezetőitől származnak.

Először is ajánlatos piackutatást végezni: va
jon kik lesznek a potenciális vásárlók, és milyen 
árucikkek számíthatnak sikerre. Ez utóbbihoz jó 
forrás lehet a Múzeumi Boltok Szövetségének, 
valamint az ALA Könyvtárakban Kapható Keres
kedelmi Cikkek Bizottságának évente megrende
zett konferenciája, ahol kereskedelmi bemutatók 
is láthatók.

A bolt személyzete állhat önkéntes segítők
ből, vagy az állam által támogatott rehabilitációs 
és munkanélkülieket segítő programok résztve
vőiből. Ha azonban az induláskor elegendő pénz 
áll rendelkezésre, a legszerencsésebb az üzlet
hez értő, hivatásos eladót felvenni. Mindeneset
re arra számítanunk kell, hogy esetleg feszültség 
keletkezik a bolt személyzete és a könyvtár mun
katársai között. Ezt úgy tompíthatjuk, hogy a

könyvtárosokat megpróbáljuk minél jobban be
vonni az üzlet ügyeibe.

Hogy mit is árusítsunk? Elsősorban persze 
könyveket (újat vagy használtat), és más, ezzel 
kapcsolatos dolgokat, például papírt, floppy le
mezt, bélyeget. Ezen kívül tollat, ceruzát -  gon
dolva a feledékeny olvasókra - ,  üdvözlőkártyát, 
színes ceruzát, édességet és játékokat is árulha
tunk. Meg kell próbálni a környékbeli boltok áru
kínálatának hiányosságait felfedezni és ki
használni. Nagyon hatásos lehet a szokatlan 
dolgok árusítása. A Richland Megyei Közkönyv
tárban például egyedileg készített üvegpohara
kat lehet kapni, és ezek iránt igen nagy az érde
klődés.

Még egy tanács: legyünk türelmesek, míg a 
könyvtárlátogatók megbarátkoznak az új szolgál
tatással. És persze ne várjuk, hogy az üzlet 
beindulásával megoldódik könyvtárunk összes 
anyagi gondja -  legfeljebb egy kis kiegészítő for
ráshoz jutunk. De a boltnak még egy haszna 
lesz, erősíteni fogja a könyvtár kapcsolatát az ol
vasókkal, növeli népszerűségét közvetlen kör
nyezetében.

(Fazokas Eszter)

Lásd még 243

Gépesítési kérdések

94/243
DYER, Hilary: Have you got what it takes ... and 
are you using all you could? = EI.Libr. 12.vol. 
1994. 1.no. 37-48.p.

Kihasználjuk-e az információtechnológia le
hetőségeit?

Gazdaságosság -könyvtárban; Információtech
nológia

Az információtechnológiát a legtöbben idő- és 
papírtakarékos technológiaként üdvözölték. 
Mennyire igaz ez? Vajon ön maximálisan ki
használja-e az asztalán lévő mikroszámítógépet, 
vagy a bonyolult szoftverek használatát tanulva 
csak az idejét vesztegeti, és gazdaságosabb 
lenne az illető munkához szükséges szakér
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telmet megfizetni? A cikk a PC-használatnak né- 
hányak számára talán újnak tűnő módjait mutatja 
be, és rámutat azokra a területekre, ahol a szá
mítógép-használat gazdaságtalan lehet. A szer
ző szakkönyvtárakra koncentrál, de megállapítá
sai szélesebb körben is használhatóak.

(Autoref.)

Személyzet

94/244
ALTMAN, Ellen - PROMIS, Patrícia: Affirmative 
action: opportunity or obstacle = Coll.Res.Libr. 
55-vol. 1994.1.no. 11-24.p. Bibliogr.

Az egyenlő esély biztosítása a könyvtári fel
ső- és középvezetői állások pályázatában - 
lehetőség vagy akadály?

Felmérés [forma]; Jogszabály -más területről; 
Munkabér, alkalmazás; Személyzet; Vezetés

A cikk az amerikai egyetemi könyvtárak 
1990-ben megjelent, vezetőt kereső álláshirdeté
seit, valamint az ezekre jelentkezők mezőnyét 
elemzi. A tanulmány azt kívánja kideríteni, hogy 
a jelentkezők neme és nemzetisége milyen sze
repet játszik a válogatásban. Azt is vizsgálja, 
hogy az ideiglenesen megbízott helyi vezetőknek 
milyen esélyei vannak a külső pályázókhoz ké
pest.

(Autoref.)

94/245
CARMICHAEL, James V.Jr.: Gender issues in 
the workplace: male librarians tell their side = 
Am.Libr. 25.vol. 1994. 3.no. 227-230.p.

A nemi egyenlőség kérdései a munkahelyen: 
a férfiak nézőpontja

Felmérés; Női munkaerő; Személyzet

A hatvanas évek óta sokat foglalkozik a szak- 
irodalom a munkahelyen felmerülő nemi problé
mákkal női szempontból, ám a férfiak szemszö

géből nézve nem sok szó esik róluk. Ez indította 
a cikk szerzőjét, hogy országos felmérést készít
sen a férfi könyvtárosok körében. Ennek során 
kiderült például, hogy bár a megkérdezettek 
53%-a vezető beosztásban dolgozik, 45%-uk 
nem hiszi, hogy neme előnyt jelentett előmenete
le során.

A dologról az American Libraries megkérde
zett három, a témában jártas vezető beosztású 
könyvtárosnőt is. Ők elmondták, hogy az ALA 
Női Könyvtárosok Helyzetével Foglalkozó Bizott
ságának vizsgálata szerint az azonos képzettsé
gű, képességű és aktivitású férfiak és nők közül 
a nők kevésbé sikeresek az előmenetelben. így 
tehát nem látszik indokoltnak a férfiaknak az a 
keserű véleménye, mely szerint a nőkkel kifeje
zetten kivételeznek a kinevezéseknél; az ered
ményesség, versenyképesség, éleslátás helyett 
a gondoskodó magatartást, az érzékenységet és 
segítő készséget hangsúlyozva. A keserűséget 
valószínűleg a lehetőségnek a gazdasági re
cesszió miatti zsugorodása okozza. A nemi előí
téletek kölcsönös felerősödése mögött az embe
rileg érthető bűnbakkeresés húzódhat meg.

Charmichael vizsgálata szerint a férfiak fon
tos problémának tartják, hogy a könyvtárosság 
nőies pályaként él a köztudatban, ez pedig rontja 
a férfi munkatársak presztízsét. Szerintük pél
dául ez vonzza a homoszexuális férfiakat, ami 
hátrányos a „normális" férfikönyvtárosok megíté
lése szempontjából. A felmérés ugyan nem iga
zolta, hogy a homoszexuális férfiak aránya na
gyobb lenne, mint a lakosság egészében, mégis 
a három könyvtárosnő is úgy véli, többet kell fog
lalkozni ezzel a kérdéssel.

Szexuális zaklatást a megkérdezettek egyhe- 
tede szenvedett el férfitól és/vagy nőtől. Ennek 
megszüntetése érdekében a mindennapi munka 
során tudatosítani kell, hogy mindannyian egyen
lő partnerként dolgozunk ugyanazért a célért, és 
nincs helye a lealacsonyító szexuális zaklatás
nak és a nemi megkülönböztetésnek.

Charmichael szerint a nemi csapdákat úgy 
kerülhetjük el, ha a férfiak megértik a nők hely
zetét, és mindkét nem tagjai megtanulnak odafi
gyelni egymásra, adott esetben pedig változtat
nak megszokott magatartásukon is.

Az igazgatónők véleménye szerint a Női 
Könyvtárosok Helyzetével Foglalkozó Bizottság
nak és a Feminista Csoportnak folytatnia kell a 
nőkkel, férfiakkal és nemi kérdésekkel kapcsola
tos kutatásait. A problémákat először meg kell
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értenünk ahhoz, hogy megoldhassuk őket és 
megvalósíthassuk közös célunkat: az eredmé
nyes könyvtári szolgálatot.

(Fazokas Eszter)

94/246
FER C Z, J u lia n : O s y tu a c ji zaw odow e j 
bibliotekarzy akademickich = Prz.Bibl. 61.rocz. 
1993. 3/4.no. 193-201.p. Bibliogr.

Rés. angol nyelven

A felsőoktatási könyvtárak területén dolgozó 
könyvtárosok szakmai státusza

Felsőoktatási könyvtár; Könyvtáros -felsőfokú; 
Munkabér, alkalmazás

Lengyelország felsőoktatási könyvtárügyében 
a jelenleg egyetlen „szakkönyvtáros” státus elég
telennek bizonyult, s nem felel meg a könyv
tárosok valóságos munkájának. Ezért ezt a mun
kaköri beosztást el kell vetni, s helyette három 
kategóriát kell létrehozni, úm. tudományos dol
gozó, könyvtártechnikus és könyvtári segéderő. 
Az egyetemi könyvtáraknak e csoportosításnak 
megfelelően kell biztosítaniuk a státusokat és a 
feladatokat. A szerző állítja, hogy az egyetemi 
könyvtárakban számos munkafolyamat és fela
dat tudományos jellegű. A cikk végül felvázolja 
az elképzelt személyzeti reform lényegét, ugyan
akkor ismerteti egy ilyen reform lehetséges aka
dályait is.

(Autoref.)

Módszertani irányítás

94/247
SZYMANOVSZKI, Wojciech: Prawno-spoleczne 
uwarunkowanie dzia la lnosci instrukcyjno- 
metodycznej i nieco wniosków = Bibliotekarz. 
1994. 1.no. 3-7.p.

Az útbaigazító és módszertani munka jogi
társadalmi meghatározottsága és néhány kö
vetkeztetés

Módszertani munka

A cikk főként a vajdasági közművelődési 
könyvtárak módszertani munkájának jelenét és 
jövőjét tárgyalja. Tudni kell: ez a szakmai tevé
kenység a központosított, ezen belül hierarchi- 
zált állami berendezkedésnek köszönheti a létét. 
(Hasznos volta ettől független volt.) Ma, amikor 
az önkormányzati törvény a helyi önkormányza
tokra bízza a könyvtárfenntartást, a módszertani 
munka csak azáltal kapott létezésére haladékot, 
hogy amíg nem születik meg az új könyvtári tör
vény, az önkormányzati törvény hatályosnak je
lenti ki a régi előírásait. (Ennek ellenére a régi 
törvény hatályossága mind halványabb.)

A kérdés csak az, hogy a módszertani munka 
tekintetében mint foglal majd állást az új törvény. 
Az adott törvényi-jogszabályi helyzetben az lát
szik a leginkább kivihetőnek, ha a módszertani 
munka vajdasági könyvtári bázisai igénybevétel
re ajánlott lehetőségként maradnának fenn a 
községi és (kisebb mértékben) a járási könyv
tárak számára, noha ez utóbbiaknak a korábbi 
rendelkezések szerint saját maguknak is volná
nak némi módszertani kötelezettségeik (a cikk 
írója szerint ezek -  a gyenge személyzeti ellá
tottság miatt -  illuzórikusak, s nem is tartandók 
fenn).

Mindenesetre a fenti megoldás feltételeit is 
„ki kell harcolni” a vonatkozó gazdasági törvé
nyekben. Magának a módszertani munkának ré
szint fel kell készülnie a közművelődési könyv
tárügy színvonalban és szervezeti megoldásokban 
való differenciálódására, illetve az e körülmé
nyek között is segíteni tudó szellemi hozzáértés 
felhalmozására. (Ezért valószínű, hogy egy-egy 
terület állandó instruktorai mögött szakértői cso
portok létrejöttére kell törekedni, amelyek a se
gítséget a felmerült szükségletek jellegének 
megfelelően tudják majd megadni.)

(Futala Tibor)

94/248
MOORE, Caroline: Changes in IT advice centre 
for librarians = Libr.Assoc.Rec. (Techn.Suppl.). 
96.VOI. 1994. 2.no. 16.p;
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A brit könyvtárgépesítési tanácsadó központ 
bemutatása

Módszertani központ; Számítógépesítés

A brit Könyvtári Információtechnológiai Köz
pont (Library Information Technology Centre, 
LITC) célja a könyvtárosoknak és információs 
szakembereknek nyújtandó tanácsadás az új 
technológiák maximális hatékonyságú kihaszná
lására vonatkozóan. 1982-ben alapították az ak
kori Polytechnic of Central London (ma: Univer
sity of Westminster) szervezeti keretein belül. 
1991 júniusa óta a South Bank University köny
vári és oktatási eszköztári részlegében nyert el
helyezést. Működését sokáig a British Library 
kutatási és fejlesztési részlege finanszírozta, de 
ma már önfenntartásra törekszik. Fennállásának 
első évtizedében jelentős hírnévre tett szert tárgyi
lagos tanácsadási, rendszerbemutató-szervezé- 
si, oktatási és a publikációs tevékenysége révén.

Tanácsadási szolgáltatásai széles körűek: a 
kisebb, részletkérdésekre irányuló tanácsoktól 
kezdve, az integrált könyvtári rendszereken ke
resztül a CD-ROM hálózatokig sok mindenre ki
terjednek. Főbb projektjei: könyvtári rendszerek 
értékelése Olaszországban; a British Council 
könyvtáraiban az online katalógusok és a katalo
gizálási lehetőségek felmérése és értékelése; 
kommunikációs szoftverek tesztelése; adatbázis
építési lehetőség kifejlesztése folyórat- és újság
cikkek számára stb.

Főbb saját kiadványai a VINE (a könyvtár-au
tomatizálás egyik első folyóirata), a Library Tech
nology News, a Library and Information Briefings 
(népszerű témák szemléi), az Information UK 
2000 (a BL által finanszírozott kutatás) és ennek 
folytatása, az Information UK Outlooks, valamint 
két sorozat: Introductory Packs és LITC Reports. 
Az Ukolug-gal közös kiadványa a CD-ROM Net
working in Practice és a CD-ROM: a practical 
guide for information professionals.

Az elmúlt két évben a LITC számos szoftver
útmutatót is összeállított. Ilyenek pl. a European 
Directory o f Text Retrieval Software (több mint 
70 programcsomag ismertetése, hangsúllyal a 
brit és európai termékekre); az Európai Közössé
gek számára készített Library Systems in Europe: 
a directory and guide és a Library Systems: a 
buyer’s guide.

(Novák István)
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Marketing, közönségkapcsolatok

94/249
G ALVIN, V aro l K. - KEISER, B arb ie : A 
market-driven approach for the library/information 
center = FID News Bull. 44.vol. 1994.1 .no. 5-11 .p.

Sikeres marketing programok kifejlesztése a 
könyvtárak és tájékoztatási központok szá
mára

Marketing

A sikeres marketing programok alapja a szer
vezet lehetőségeinek a piac igényeihez való iga
zítása. A könyvtári és információs intézmények 
piacorientált vezetése érdekében az alábbi lépé
sek megtétele szükséges: a saját piacunk isme
rete, azaz az információs igények összegzése; a 
saját szervezetük alapos elemzése, azaz az in
formációs önvizsgálat (audit); a meglévő piaci le
hetőségek elemzése.

A cikk felsorolja az információs igények meg
állapításához megválaszolandó kérdéseket, 
amelyek eredményeként képet kaphatunk a fel
használók szokásairól, ill. a potenciális igények
ről. Minden marketing program kidolgozásához 
szükséges a célcsoport meghatározása. így 
meghatározhatóak az információs szolgáltatások 
átfedései is. Az igényelemzés alapján kidolgozott 
un. információs térkép nemcsak elősegíti az in
formációhoz való hozzáférés hatékonyságát, de 
a vezetés számára is eszközül szolgál a meglé
vő forrásokról és a hozzáférhetőségükről.

A könyvtári és információs szervezet belső 
működésének vizsgálata, az un. információs au
dit képet ad az intézmény céljairól, stratégiájáról 
és a valóságos működéséről. A célok és a műkö
dés összevetése a szervezet erős és gyenge 
pontjaira is fényt derít. Ha a cikkben felsorolt kér
désekre saját szervezetünk vizsgálatakor meg
keressük a kellően kritikus válaszainkat, akkor 
az eredmény nemcsak azt fogja kimutatni, hogy 
megfelelő forrásokat használunk-e, de azt is, 
hogy elég hatékonyan vesszük-e őket igénybe.

A szervezeti hatékonyság vizsgálathoz ha
sonlóan szükséges a piacon rendelkezésre álló 
termékek, termékcsoportok értékelése is. 
Mennyiben felel meg a felhasználók igényeinek,
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Külföldi folyóirat-figyelő

és milyen rejtett tartalékok vannak, valamint mi
lyen módosításra van szükség.

A gazdasági megfontolások miatt egyre in
kább előtérbe kerül a felhasználók azon szem
pontja, hogy a kapott információs termék megé- 
ri-e az árát.

A marketing terv és program a termék- 
fejlesztés folyamatát egészíti ki. A program és az 
intézmény céljainak megvalósítása között szoros 
kapcsolat van, mivel a marketing tevékenység 
mérhető és konkrét formában, rövid időinterval
lumban segíti elő az intézmény hosszútávú cél
jainak a megvalósulását.

A terv a marketing programban valósul meg, 
amely egy többrétegű döntéssorozatból áll a ter
mék, az ár, a terjesztés helye, formái, valamint a 
reklám, a promóciós tevékenység meghatározá
sával.

A marketing terv rövidtávú, írásos dokumen
tum, amelyet a program végrehajtása során ál
landóan értékelni kell, hogy meggyőződhessünk 
arról, hogy hol, miként és mennyiben tértünk el a 
benne foglaltaktól.

(Bátonyi Béláné)

94/250
KING, Carol - OPPENHEIM, Charles: Marketing 
of online and CDROM databases = Onlilne 
CDROM Rév. 18.vol. 1994. 1.no. 15-16.p.

Online és CD-ROM adatbázisok reklámozása

Dokumentum -gépi információhordozón; Marketing

A cikk egy, a brit elektronikus-információ szol
gáltató vállalatok körében végzett felmérés ered
ményeit mutatja be. A kutatók arra keresték a 
választ, hogy a marketing és a reklám milyen 
szerepet játszik ezen forgalmazók tevékenysé
gében. Egy mintán megvizsgálták a reklámanya
gok olvashatóságát, szerkezetét és információ- 
tartalmát. Ez az elemzés a szakmai lapokban 
közzétett hirdetésekre és a „direct mail” különfé
le formáira (szórólapok, prospektusok stb.) ter
jedt ki. Az eredmények arra mutatnak, hogy egy 
„átlagos” felnőttnek nem okozhat nehézséget 
ezen anyagok elolvasása és megértése. Az is ki
derült, hogy a reklámok főleg a termék vagy 
szolgáltatás jellemzőire, s nem a hasznára fekte

tik a hangsúlyt. A megkérdezett vállalatok egyön
tetűen kulcsfontosságúnak tartják a marketinget, 
és hisznek a nagyobb piaci verseny kialakulásá
ban. A cikk bemutatja a szóban lévő ipar favori
zált reklámtechnikáit.

(Autoref.)

Lásd még 242

FELHASZNÁLÓK ÉS HASZNÁLAT

Használat- és igényvizsgálat

94/251
CRIST, Margo - DAUB, Peggy - MacADAM, 
Barbara: User studies: reality check and future 
perfect = Wilson Libr.Bull. 68.vol. 1994. 6.no. 
38-41 .p.

Használói vizsgálatok: helyzetfelmérés a jövő 
szolgáltatásainak tökéletesítése céljából

Egyetemi könyvtár; Felmérés; Használó; Igény

A University of Michigan könyvtárosai úgy 
döntöttek, hogy megvizsgálják a használóiknak a 
könyvtárról alkotott véleményét, különös tekintet
tel az elmúlt három esztendőben a könyvtár 
rendszerében és szolgáltatásaiban bekövetke
zett jelentős változtatásokra. Ebben az időben 
vezették be a MIRLYN nevű integrált rendszert, 
a MEDLINE-t és az első teljes szövegű adatbázi
sokat. A nagyszabású gépesítési projektek miatt 
a könyvtár szervezeti felépítésében és személy
zetében is lényeges átcsoportosításokat kellett 
végrehajtani.
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