
PR az információszolgáltatásokban

Az idén nyolcadik alkalommal rendezte meg konferenciáját* a 2001-ben ala-
kult Magyar Információbrókerek Egyesülete (MIBE), amelyen igen jelent´́os szám-
ban képviseltették magukat a hazai könyvtárak munkatársai.1 A program szakmai
támogatója a Magyar Public Relations Szövetség (MPRSZ) volt. Az el´́oadók rész-
ben elméleti, részben pedig gyakorlati szempontból vizsgálták meg a PR-mód-
szerek alkalmazásának lehet´́oségeit, létjogosultságát, els´́osorban a térítéses infor-
mációszolgáltatások területén. Egyöntet´́uen a bizalomkeltés és fenntartás eszkö-
zeként értelmezték; a megrendel´́o és a szolgáltató, illetve a fenntartó közötti
bizalmi kapcsolat nélkül elképzelhetetlen bármilyen együttm´́uködés és közös
munka. 

A nyitóel´́oadásban Kiszl Péter, az ELTE BTK Informatikai és Könyvtártudomá-
nyi Intézetének egyetemi adjunktusa, a MIBE alelnöke a PR és az információszol-
gáltatás kapcsolódási pontjait világította meg.2 Bár els´́osorban nem az elméleti is-
meretek rendszerezésére vállalkozott, mégis fontosnak tartotta a PR-nak mint kom-
munikációs eszköznek a pontos definiálását, a szervezeten belüli, illetve az azon
kívüli kapcsolatszervezés és a marketing egymáshoz való viszonyának meghatáro-
zását. Nádor Éva Az üzleti tanácsadás marketingje3 cím´́u könyvében elemzett fel-
mérés eredményeire hivatkozva a hallgatóság megismerhette a tanácsadó-választás
f´́obb szempontjait: az ajánlat szakmai tartalma mellett a személyes benyomás, a
bizalom, a tanácsadó személye, a cég referenciái, a vállalási ár, a határid´́o és a cég
imázsa játszik szerepet. Az el´́oadó külön kitért a bizalmi viszony fontosságára: a
személyre szabott információs szolgáltatás eleve feltételez bizonyos diszkréciót.
Ezekben az esetekben az agresszív reklámmódszerek alkalmazása a meglév´́o és a
potenciális ügyfelekben is bizalmatlanságot kelthet. El´́ofordulhat azonban, hogy a
célcsoport nem ismeri a független információs tanácsadó kompetenciáit, ezért haté-
kony lehet a szakmai tevékenység rövid bemutatása. Alapvet´́o elvárás a megrendel´́o
alapos megismerése, az ügyfelek által preferált fórumokon való részvétel, a pro-
fesszionális megjelenés. Sokat segíthet a közös érdekl´́odési kör, ismer´́osök, kollé-
gák keresése. A kapcsolattartás nem korlátozódhat a projekt id´́otartamára, lényeges
a konkrét megbízás utáni folyamatos, de tapintatos jelenlét. 

A megrendel´́ok, az ügyfelek felé irányuló PR mellett Kiszl Péter beszélt az
információforrások kiaknázására irányuló hatékony módszerekr´́ol, eszközökr´́ol is:
a felkészülés, a szakterminológia ismerete, a pontosan kidolgozott forgatókönyv
az elutasítás lehet´́oségét csökkenti. Sarkalatos pont a kompenzáció, a viszonzás
kérdésköre.

A versenytársak számontartása és tisztelete, tevékenységük elemzése, a velük
való együttm´́uködés képessége, részvétel szakmai szervezetekben, egymás kap-
csolati hálóinak használata végs´́o soron az ügyfélkapcsolatok fejlesztésének újabb

* A konferenciát 2008. június 3-án rendezték meg a Trófea Grill Étteremben.
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eszközeiként is felfoghatók. „El´́ore nem tudjuk, ki mikor válik megrendel´́ové, part-
nerré vagy konkurenssé” – emlékeztetett Kiszl Péter.

A nonprofit PR kapcsán a könyvtári információszolgáltatással összefügg´́o prob-
lémákat fogalmazta meg az el´́oadó. Van-e létjogosultsága a hagyományos könyv-
tári szolgáltatások mellett a térítéses információszolgáltatásnak? Mekkora igény
mutatkozik iránta? Sikerül-e fontosságát bizonyítani a fenntartónak? A csökken´́o
költségvetési források mellett bevonhatóak-e küls´́o támogatók, és ha igen, hogyan
lehet ´́oket megnyerni? A PR mellett alkalmazhatóak-e a reklámeszközök a könyv-
tárakban? Az új szerepvállalás milyen szemléletváltást feltételez a könyvtárosok
részér´́ol? 

Egy közkönyvtár gyakorlatának tapasztalatait felhasználva Czupi Gyula, a nagy-
kanizsai Halis István Városi Könyvtár igazgatója reflektált4 a felvetett kérdésekre.
Sajátos módon csoportosította az intézmény által nyújtott szolgáltatásokat: az els´́o
kategóriába azokat sorolta, amelyekért természetes módon fizet a használó (ilyen
például a beiratkozási díj, a késedelmi díj, a fénymásolás, nyomtatás, a leselejtezett
dokumentum, a könyv bérlése); a másodikba, amelyekre kevésbé szívesen költenek
(például a kávézó szolgáltatásai, a könyvtárközi kölcsönzés, a színes másolat, a
hosszabb nyitvatartási id´́o). Végül a tájékoztatás külön csoportba került; véleménye
szerint ez az, amiért az olvasók biztosan nem fizetnének, talán azért, mert a könyvtár
alapfeladatának tekintik. A felhasználóban nem mindig tudatosul, hogy az informá-
ció feldolgozása során keletkezett értéktöbblet a szolgáltatások min´́oségét (árát) is
növeli. A folyamat szerepl´́oi közül látszólag egyiknek sem érdeke a változtatás: a
könyvtáros nem akar eladni (idegen t´́ole az alku, az árajánlat), az olvasó nem akar
vásárolni, a fenntartó pedig nem teszi érdekeltté az intézményt a bevételek növelé-
sében. Számára ismeretlen a hosszabb távú befektetés és megtérülés fogalma, az
állagmegóvás, a korszer´́usítés; kizárólag a költségvetés csökkentésének lehet´́oségét
látja benne. Napjainkban azonban az információs vagy tudásalapú társadalomként
is emlegetett közeg jelent´́os mértékben megváltoztatta a könyvtárakkal, illetve a
könyvtári szolgáltatásokkal szemben megfogalmazott igényeket: „… a dokumen-
tum-központú szemléletet fel kell váltania az információt el´́otérbe helyez´́o, multi-
funkciós könyvtárképnek. A magyarországi (nemzeti, szak- és köz-) könyvtárakat
– ahol ez még nem történt meg – miel´́obb be kell kapcsolni az üzleti szféra igényei-
nek kielégítését szolgáló vérkeringésbe, ugyanis ma a világon egyetlen fejlett állam
sem nélkülözheti a vállalkozói kört is kiszolgáló, korszer´́uen m´́uköd´́o, nemzeti adott-
ságokra specializálódó, ugyanakkor a kompatibilitást és hozzáférhet´́oséget is szem
el´́ott tartó modern könyvtári hálózatokat.”5

Füleki Dániel, a Budapesti Corvinus Egyetem adjunktusa el´́oadásában6 arra pró-
bált meg választ adni, miért nem éri meg egy vállalkozásnak, hogy maga kutasson
fel információkat, és miért kifizet´́od´́o, ha ezzel a munkával egy információbrókert
bíz meg. Miért fontos a figyelem? Milyen cselekvési korlátokat teremt a figyelem
mint sz´́ukös er´́oforrás? Mi köze mindennek az információbrókerséghez? Meghatá-
rozta a figyelemgazdaság fogalmát, elemezte a figyelem, és a vele analóg mérték-
egységnek tekinthet´́o id´́o és pénz tényez´́ojének összefüggéseit. A fájlcserél´́okb´́ol és
a fájlkezel´́okb´́ol ismert fogalmak, a rekesz (slot) és a nyél (handle) új értelmezést
kaptak el´́oadásában: minimális küszöbértékeket vagy sz´́uk keresztmetszeteket je-
lölnek, utalnak arra, hogy az egyidej´́uleg végezhet´́o tevékenység száma alulról és
felülr´́ol is behatárolt, jelölik az eredmények számának korlátosságát. A rekesz az
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egyén által összességében kezelhet´́o feladatok mennyiségét mutatja, a nyél pedig a
jelenben elvégezhet´́o feladatok maximális számát jelenti. Végül az információbró-
ker és a potenciális ügyfél találkozásának körülményeit elemezve egy figyelempia-
ci paradoxonra mutatott rá, és ismertette a feloldásra alkalmas módszereket is. 

Ferling József ügyvezet´́o, kommunikációs tanácsadó, ügynökségvezet´́o (Fer-
ling PR) az információbrókerek ismertségét, magyarországi elfogadottságát vizs-
gálta.7 A szakma – bár nem el´́ozmények nélküli – nem rendelkezik nagy hagyo-
mányokkal. Az 1960-as években a technikai fejl´́odés, a technikai eszközök tö-
megméret´́u használata teremette meg a feltételeit els´́oként Amerikában az új
tevékenység számára. Hazánkban a professzionális infobrókerek száma még min-
dig viszonylag alacsony, bár a szolgáltatásaik iránti igény egyre határozottabban
fogalmazódik meg a döntéshozók részér´́ol. A szakma presztízse, a bizalmi folyó-
számla egyenlege a tájékoztatás–tudatosítás–megértés–elfogadás–bizalom–támo-
gatás lépcs´́ofokain haladva növekedhet.

A magyar és a nemzetközi sajtó hasábjain is gyakran szerepel a web 2.0 kifeje-
zés. Az elnevezés egy 2004-es konferencián született meg, amikor Tim O’Reilly és
Dale Dougherty egy vita alkalmával a web fontosságát hangsúlyozták: meglep´́o
gyorsasággal születtek oldalak, és ezekkel párhuzamosan újabb és újabb technoló-
giák jelentek meg. Éppen ezek a változások jelölték ki a világhálón azt az irányvo-
nalat, mely életre hívta a web 2.0 fogalmát. Siska Mátyás,8 üzleti kommunikátor,
on-line kommunikációs tanácsadó, az Inuit Network marketingvezet´́oje a jelenség
értelmezésével, az információ áramlására, min´́oségére és mennyiségére gyakorolt
hatásával foglalkozott. Az információs csatornák bizalmi indexe egy id´́o után spon-
tán módon elkezd csökkenni, ugyanakkor megjelennek a manipulációs technikák
is, amelyek dönt´́o hatást gyakorolnak az információ min´́oségére. A hiteles, autenti-
kus információ iránti igény a felhasználókat arra készteti, hogy új módszereket fe-
dezzenek fel a hatékonyabb tudásmegosztás érdekében. Az el´́oadó megfogalmazá-
sa szerint a web 2.0 a kialakult igényekre adott iparági válasz, amely kisebb-na-
gyobb hatásfokkal nyitja meg az utat a használók önszervez´́odése el´́ott. Ha aktív
alkotói lehetnek a szolgáltatott tartalomnak, akkor felvet´́odik a manipulálhatóság
kérdése: alapvet´́oen a web 2.0 nem tesz különbséget az információ min´́osége és a
hatásfoka alapján. Ezért is indokolt az on-line PR lehet´́oségeit és létjogosultságát
vizsgálni a web 2.0 világában, amelynek eredménye a hiteles, az aktuális felhaszná-
lói igény szerint térben és id´́oben differenciált információ lehet.

A záróel´́oadásban Mikulás Gábor,9 a GM Consulting vezet´́oje és a MIBE el-
nöke, az információs tanácsadók ügyfeleinek szemszögéb´́ol vizsgálta azokat a
képességeket, tulajdonságokat, amelyek dönt´́oen befolyásolják a megrendel´́ok vá-
lasztásait. Meglep´́o módon a használók és a szolgáltatók szerint eltér´́oek a prio-
ritások: a szolgáltatók szerint az ár a legfontosabb tényez´́o, míg a használók csak
a harmadik helyen említették az ügyfélszolgálat és a min´́oség után. Megállapításai
egy széles kör´́u nemzetközi (svéd, izlandi, dán, kanadai, magyar) vizsgálat ered-
ményét tükrözik, amelybe olyan neves szakemberek is bekapcsolódtak, mint a
Dániában él´́o, magyar származású Irene Wormell; hazánkból pedig a MIBE tá-
mogatta a kutatást. Az els´́o kérdéscsoport az információs szakember választásának
miértjére vonatkozott. A válaszok között olvashatók olyanok, amelyek jogi eljárás
lefolytatásához reméltek támogatást, mások az interneten való keresési techniká-
juk elégtelensége miatt fordultak segítséghez, de voltak olyan ügyfelek is, akik
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innovatív stratégiai ötleteket vártak. A legtöbb ügyfél ismer´́os vagy más üzletfél
javaslatára választ szolgáltatót, emellett fontos a szakmai fórumokon (pl. konfe-
renciákon) való találkozás lehet´́osége is. Mikulás Gábor elemezte az együttm´́u-
ködés során szerzett tapasztalatokat, tanulságokat. Az elvárások korrektebb meg-
fogalmazására, a koncepció megértetésére, a folyamatok egyszer´́usítésére fordí-
tanának a legtöbben jelent´́osebb energiát. A tanulmány készít´́oi összegy´́ujtötték
azokat a legfontosabb képességeket, amelyekkel a szolgáltatónak rendelkeznie
kell. Ezek közé tartozik a szakmaiság, a kommunikációs képesség, a céltudatosság
és a leleményesség, a problémamegoldási képesség, a késlekedés nélküli kommu-
nikáció és a vállalások betartása. 

A konferencia apropóján elgondolkozva a könyvtárak jelenlegi helyzetér´́ol, több
kérdés is relevánsnak t´́unik. A kialakult versenyhelyzetben képesek lesznek-e az
információ meg´́orzésében és közvetítésében továbbra is meghatározó szerepet ját-
szani? Mennyire gyorsan és rugalmasan reagálnak a megváltozott körülményekre?
A könyvtárak szervezeti struktúrája alkalmas-e a megváltozott igények hatékony
kielégítésére? Humán er´́oforrásaik mennyire felkészültek a témában? Képesek-e
belátni, hogy mára már a személyre szabott információszolgáltatásra kell koncent-
rálni? Csak a hiteles, naprakész, gyors, min´́oségében is megbízható szolgáltatás
adható el, amelynek már a felhasználó szerint is – természetes módon – értéke, ára
van…
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