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Könyvtárak nyomtatott 
és elektronikus kiadványai
Beszámoló a vállalati könyvtárosok 
7. mûhelybeszélgetésérõl

2009. május 21-én az Országos Mezõgazdasá-
gi Könyvtár és Dokumentációs Központban
hetedik mûhelybeszélgetését tartotta meg a
Magyar Könyvtárosok Egyesülete Mûszaki
Könyvtáros Szekció.

A mûhelybeszélge-
tés 25 résztvevõje
17 vállalati, intéz-
ményi, felsõoktatási
könyvtárat képvi-
selt, tehát igazán
széleskörûen megis-
merhettük a külön-
bözõ fenntartói és

felhasználói környezetben kiadható informáci-
ós kiadványok palettáját.

Bevezetõjében vendéglátónk, Benczekovits
Beatrix fõigazgató-helyettes a nagy múltú ag-
rárszakmai folyóiratok között bemutatta az
Agrárkönyvtári Hírvilág címû kiadványukat,
amely elektronikusan is elérhetõ a könyvtár
nyilvános weblapjáról (www.omgk.hu).

Megismerkedhettünk a Központi Statisz-
tikai Hivatal Könyvtár statisztikai és bibliog-
ráfiai kiadványaival (http://konyvtar.ksh.hu), a
Richter könyvtárának elsõsorban elektronikus
oktató és tájékoztató anyagaival, hallhattunk
az NHH intranetes könyvtári hírlevelérõl és
láthattuk a Telekom Infotéka megoldását az
üzleti információs hírlevelek hatékony terjesz-
tésére. A hozzászólásokból képet alkothattunk
arról, hogy a jellemzõ kiadványok általában az
új beszerzésekrõl, az elõfizetett adatbázisok-
ban megjelenõ új reportokról szóló tájékozta-
tók, értesítõk, a rendszeresen megjelenõ tema-
tikus linkgyûjtemények, bibliográfiák.

A szakmai információs kiadványok mellett
sokféle megoldást láttunk a könyvtár megis-
mertetésére, népszerûsítésére: szórólapokat,
könyvjelzõket, egérpadot, rendezvénymeghí-
vókat stb. Valamennyinek az a célja, hogy a

felhasználóban azt a pozitív meggyõzõdést
erõsítse, hogy a könyvtárhoz fordulva minden
kérdésére pontos, hiteles és gyors választ talál.

Valamennyi résztvevõ egyetértett abban,
hogy a testre szabott tájékoztatás jobban eléri
a használókat, ezért célszerû különféle kom-
munikációs csatornákat használni. Az intra-
neten, interneten elhelyezett tájékoztatók elõ-
nye a szabad hozzáférés, de hogy valóban
megnézik-e, az csak az olvasókon múlik, így a
mai információdömpingben ennek hatékony-
sága kérdéses. Az e-mailen küldött tájékozta-
tás biztosabban célba talál, s hasznosulása job-
ban nyomon követhetõ. 

Ez utóbbit, vagyis tevékenységünk eredmé-
nyességének számszerû kimutatását egyre in-
kább igénylik a fenntartók. Bár ez nagyon sok
munkával jár, de számunkra sem haszontalan,
mert segít átlátni a folyamatokat, gazdaságo-
san felhasználni az erõforrásokat, kiszûrni a
kockázati tényezõket. Ezért a következõ 
mûhelybeszélgetés során, novemberben, a kü-
lönbözõ mutatórendszerek (BSC, KPI stb.) 
sajátosságait, a vállalati könyvtárak tevékeny-
ségére adaptálhatóságát járjuk majd körül. ■

✒✒  Kóródy Judit
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