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Tessék mosolyogni!
A könyvtár esete a pr-rel

A könyvtárral kapcsolatban nem az a fontos, hogy
népszerû legyen, nem ezt kell megcélozniuk az ott
dolgozóknak, hanem értéket kell elõállítani, a hasz-
nálókra kell hogy több fény essen – mondta feb-
ruár 7-én a Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár-
ban tartott elõadáson (címe: A könyvtár esete a
pr-rel /public relation/) a kecskeméti Mikulás
Gábor információs bróker megyei szakemberek,
könyvtárosok elõtt.

A kívülállónak persze könnyebb, mint azok-
nak, akiknek a bõrét égetik a gondok, ám ennek
ellenére is azt kell megállapítanunk, hogy egy
könyvtár megítélése ott kezdõdik, hogy milyen az
épülete, a kerítése, az udvara, a terasza, hogyan
szólnak a telefonba, amikor valaki az intézmény
számát tárcsázza. Tudunk-e mosolyogni a telefon-
ba? A Mikulás Gábor által feltett kérdésre már-
már bólintana a szakember, amikor sok minden
visszafogja a fejmozdulatot.

Ahol tehát a könyvtár kezdõdik: a kerítés, az
épület, a bejárat, a telefonba szólás. A tények
összessége nem feltétlenül adja ki a teljes igazsá-
got, a könyvtárak vezetõinek szükségük van rá-
menõsségre és szívósságra, kitartó erõfeszítésre.
Miközben az intézmények hasznosságát, szüksé-
gességét emlegetjük, arról sem feledkezhetünk
meg, hogy a társadalmi érdekeltség azt diktálja,
hogy több pénz jusson a könyvtáraknak. A pénz
természetesen a legfontosabb, ám egyre inkább
elõkerül annak a hangsúlyozása – Mikulás Gábor
érintette –, hogy mielõbb túl kell lépni azon a
helyzeten, amikor a kommunikáció súlypontja a
fenntartóval való kapcsolatra esik, pénzek meg-
szerzésére, a jó kép mutatására. A követendõ irány:
elmozdulni a használók felé, a könyvtári piacon
értéket, információt adni, és olyan szakemberek-
kel, akik a lehetõ legjobb szolgáltatást nyújtják az
intézménybe betérõnek.

Világos, hogy csapatmunkáról van szó, arról
is, milyen képet sugároz a csapat tagja a könyv-
tárról, a városról, milyen képet alakít ki az intéz-
mény, anélkül, hogy dolgozói naponta hangsúlyoz-
nák, hogy a könyvtár az olvasót szolgálja, hogy
hetente vizsgálnák a piaci tényezõket, havonta kér-

dezgetnék a betérõt, hogyan vélekedik a munká-
ról. Talán az is fontos: a könyvtár hogyan tud
lépést tartani az örökké változó olvasóval. A ve-
zetésnek természetesen döntenie kell az arculat-
ról, azután pedig állandóan törekedni kell arra,
hogy az imázst megalapozzák. Nem tanítóbácsi-
intelem a mûhelybeszélgetésen a kommunikáció
minõségérõl való szólás, az olvasó megtartásának
emlegetése, a pr-kulcsfogalmak (üzenet, bizalom,
meggyõzés) sorolása, annak a jelzése, hogy a pr
nem egyenlõ a marketinggel, nem reklám, nem
propaganda, hogy célja az olvasó bizalmának a
megszerzése.

Tudunk-e mosolyogni a telefonba? A kérdés
jócskán túlmutat a pr tevékenységi körein, a mû-
helybeszélgetés témáján, s elvisz egészen addig,
hogy az intézmény miként tudja a leghasznosab-
ban menedzselni a könyvtárhasználók céljait, ér-
vényesíteni az olvasók érdekeit. Elhangzott: hosszú
távon az önfényezés kevésbé hasznos út, viszont a
belsõ pr (bizalmi kapcsolat) fontos, akárcsak a
nagyobb közösségekkel való együttmûködés, a
lobbizás, adott esetben a válságkommunikáció.

Ha most azzal folytatnánk a gondolatmenetün-
ket, hogy Mikulás Gábor elõadását nem könyvtá-
rosoknak is hallaniuk kellett volna, akkor azt
mondhatnánk ki, a mai gyakorlatban még mindig
téves kép él a könyvtárakról, a könyvtárosokról.
Az is tény, a fiatalok tanulmányaik végén meg-
feledkeznek a könyvtárról. A feladatok, a munka-
tervben leírt célok akkor reálisak, ha megfogal-
mazóik azt is társítják hozzájuk, hogyan lehetsé-
ges a teljesítés. És amikor elõtûnik a hogyan, nem
válik mellékessé a ráfordítás, az elkölthetõ pénz
új könyvek, lapok, hangzó dokumentumok beszer-
zésére, fejlesztésekre.

Sokasodnak a jelei annak, hogy felértékelõdik
a saját közösség, egyre többször kerül elõ a kér-
dés: vonzó-e a könyvtárunk? Ott, ahol az eredmé-
nyeket és a gondokat együtt látják, ott gyakran
kerül szóba a tartós bizalmi kapcsolat. És semmi
sem teheti mulandóvá az információs bróker által
elmondottakat, semmi azt a felismerést, hogy a
sikerek az olvasókkal való kommunikációra ala-
pozódnak. Ha már címbe került a könyvtárosok-
nak jegyzett fölszólítás, tegyük a végére, újra ide:
Tessék mosolyogni! Tudjunk mosolyogni a tele-
fonba is. Pénzbe sem kerül. (J. J.)


