
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.)
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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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Első lépésként egy bizottságot (User Study 
Committee) hoztak-létre, amelyik a felmérés kér
déseinek tárgyaként a következő területeket ha
tározta meg: állomány, személyzet, MIRLYN, fi
zikai körülmények, szolgáltatások és kommuni
káció.

Kétféle felmérési technikával dolgoztak: cso
portos interjúkkal és telefonos kérdőíves felmé
réssel. A könyvtárosok ajánlata nyomán a cso
portos beszélgetésekre 53 résztvevőt hívtak 
meg: 28 oktatót, valamint 19 posztgraduális és 
hat alsóéves hallgatót, akiket kilenc csoportra 
osztottak. A feltett nyitott kérdések pl. hogy mi
lyen szerepet játszik a könyvtár az illető tanul
mányaiban, meg van-e elégedve a könyvtár fi
gyelemfelkeltő propagandájával és szolgáltatá
saival stb. arra is rámutattak, hogy milyen 
témákat érdemes részletezi a következő sza
kasz, a telefonos felmérés során.

A telefonos felmérés elvégzésével egy mar
keting vállalatot bíztak meg. Hat hét alatt 351 
résztvevőt (159 alsóéves, 128 posztgraduális 
hallgató és 64 oktató) kérdeztek meg. 53 kérdés
re kellet válaszolni, az elégedettség fokát a „na
gyon elégedett"-től (5 pont) terjedően a „nagyon 
elégedetlen"-ig (1 pont) megadva. Következze
nek az eredmények.

Az általános benyomásokra és a használat 
fokára vonatkozóan igen jó eredmények szület
tek, pl. a telefonos felmérés résztvevőinek 87%- 
a volt „elégedett” vagy „nagyon elégedett” a 
könyvtárral.

Az állomány hasonlóan jól szerepelt. Bár az 
állományba veendő új dokumentumok megvá
lasztását a csoportos interjúkban erősen bírál
ták, a könyvállomány mégis 4,3-as, a folyóirat-ál
lomány pedig 4,1-es átlaggal végzett.

A fizikai körülményekre (hely, zaj) a csoport
interjúk során sokan panaszkodtak, de e pana
szokat a telefonos felmérés nem erősítette meg.

A személyzet szaktudását és segítőkészsé
gét a résztvevők nagyra értékelték, de az esti és 
hétvégi ügyeletek személyzetével kevésbé vol
tak megelégedve.

A szolgáltatásokkal kapcsolatban az derült ki, 
hogy a hallgatók keveslik a könyvtár nyitvatartási 
idejét, szeretnék késő éjjel is használni az olva
sótermeket (a panasz nyomán az alsóévesek 
könyvtárának nyitva tartását napi 21 órára emel
ték), csak kevéssé elégedettek a könyveknek a 
polcokon való megtalálhatóságával (3,3 pont), 
nagyon elégedettek viszont a MEDLINE-nal (4,7

pont). A MIRLYN igen népszerű (az olvasók 
több, mint 75%-a naponta használja), de éppen 
emiatt kevesellték a terminálok számát, a 
használók képzését, és még barátságosabb 
használói interfészt szerettek volna.

A legnagyobb bírálatot a könyvtári 
káció, nevezetesen a könyvtárnak a saját magá
ról, ill. szolgáltatásairól szóló híradása (híradók, 
szórólapok terjesztése) kapta, ezért e tevékeny
ségeket célszerű felülvizsgálni és hatékonyabbá 
tenni.

(Novák István)

94/252
DAVIES, Annette - KIRKPATRICK, lan: To 
measure service: Ask the lib ra ry  user = 
Libr.Assoc.Rec. 96.vol. 1994. 2.no. 88-89.p. 
Bibliogr. 8 tétel.

A könyvtári szolgáltatások értékelése: kér
dezzük meg a használót!

Felmérés; Hatékonyság; Szolgáltatások

A University of Wales College of Cardiff 
(UWCC) használói közvélemény-kutatást vég
zett a könyvtári szolgáltatások minőségének ér
tékelésére. A felmérés eredményei bebizonyítot
ták, hogy a használói vélemények nagy segítsé
get jelentenek a minőség javítására irányuló 
fejlesztés számára, s arra is rámutattak, hogy az 
egyes szolgáltatástípusokkal való elégedettség 
hogyan befolyásolja a használók általános véle
ményét.

A 160 alkalmazottal dolgozó UWCC decent
ralizált rendszerű: az egyetemi campus területén 
10 letéti könyvtár működik. Az egyetem különbö
ző területein dolgozó használókkal tartott meg
beszélések során tisztázták, hogy mik legyenek 
a felmérés kérdései. Végül 40 kérdés kristályo
sodott ki, amelyek közül a legfontosabbak: kör
nyezeti kérdések (világítás, zaj stb.); kölcsönzési 
szabályok és késedelmi díjak; nyitvatartási idő; a 
könyvtárról szóló tájékoztatás; a személyzet se
gítőkészsége; hatékonyság és szakértelem; a 
számítógépek megbízhatósága; adatbázisok; 
fénymásolás; állomány. Az utolsó, 41. kérdés
ként a könyvtár minőségét általában kellett érté
kelni. A résztvevők egy hétpontos skála segítsé
gével válaszolhattak, amelyben az alacsony (1-3)
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pontszámok a „nagyon gyenge", a magasak (5-7) 
pedig a „jó” és a „kitűnő” osztályzatot jelentették. 
A kérdőív a tematikus kérdéseken kívül a hasz
nálói csoportra (pl. személyzet, alsóéves ill. 
posztgraduális hallgató), a könyvtárhasználat 
időtartamára, a válaszadó nemére és esetleges 
fogyatékosságára is rákérdezett.

Ügyelve arra, hogy az egyes használói cso
portok lehetőség szerint egyenlő arányban sze
repeljenek, a kérdőívet 2976 személynek küldték 
ki, akik közül 1526 (51,7%) válaszolt.

A könyvtárvezetés számára a legbiztatóbb 
eredmény az volt, hogy a résztvevők 79%-a a 
könyvtári szolgáltatás minőségét jónak vagy kitű
nőnek minősítette. Ez nem jelenti azt, hogy szá
mos szolgáltatás nem kapott rossz osztályzatot. 
A bírálatok alapján kikristályosodott problémate
rületek pl. a környezeti kérdések, a fénymásolás, 
a rövid lejáratú kölcsönzés, a kevés olvasói ter
minál.

A felmérésnek az is célja volt, hegy megálla
pítsa egy egyetemi könyvtár szolgáltatásainak 
legfontosabb dimenzióit és azt, hogy ezek milyen 
hatással vannak a használók általános minőségi 
értékelésére. Az eredeti 40 kérdést ezért egy 
statisztikai technikával, az ún. tényezőelemzés
sel kilencre csökkentették (környezeti tényezők, 
személyzet, könyvtárhasználati szabályok, szá
mítógépes rendszer, fénymásolás, könyv- és fo
lyóirat-állomány, könyvtári tájékoztatás, állomány 
hozzáférhetősége és zaj) -  ezek képviselik a 
használók szemében az UWCC szolgáltatásai
nak alapvető dimenzióit. A következő lépésben -  
ún. többszörös regressziós elemzéssel -  megál
lapították, hogy az egyes dimenziók hogyan be
folyásolják az általános minőségre vonatkozó 
osztályzatokat. E „versenyben” az első három 
helyen a személyzet, az állomány, és a számító- 
gépes rendszer végzett. A személyzet első helye 
azt mutatja, hogy a használók számára még 
mindig a szolgáltatások emberi oldala a legfonto
sabb.

(Novák István)

Olvasáskutatás

94/253
GAUTHIER, Benoit - GRAVES, Frank: Lecture 
et société = Doc.Bibi. 39.vol. 1993. 4 .no. 
197-203.p.

Res. angol és spanyol nyelven.

Olvasás és társadalom

Olvasásvizsgálat

A Québec-ben, Kanadában és Franciaor
szágban végzett olvasáskutatási felmérések ál
talában negatív következtetéseket vonnak le az 
olvasásnak a modern társadalmakban betöltött 
szerepéről. A jelen cikk egy olyan tanulmány né
hány eredményét összegzi, amelyik bebizonyítja, 
hogy a korábbi feltételezések legtöbbje hamis. A 
szerzők azt vizsgálják, hogy az olvasás milyen 
szerepet játszik a kanadaiak és québeciek sza
badidejének eltöltésében, és ez hogyan változott 
1878 és 1991 között. Ismertetik, hogy milyen a 
tipikus kanadai és québeci olvasó, és hogy mi
lyen kiadványokat olvas. Befejezésül arra is ki
térnek, hogy milyen szerepet játszanak a köz
könyvtárak az olvasásban. Arra a következtetés
re jutnak, hogy annak ellenére, hogy sokan igen 
sötéten látják a kultúra helyzetét, az olvasás 
nem ment ki a divatból, s az elektronikus médiu
mok nem szorították ki azt a modem civilizáció
ból. Valójában a leírt szó ma, a posztindusztriális 
társadalmak korában is alapvető fontosságú.

(Autoref.)
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