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Érdekérvényesítés

Marketing

Lobby tevékenység

Közönség kapcsolatok

https://www.freepik.com

http://oica.org

https://amosullivanpr.ie



PUBLIC RELATIONS (PR) A PR azt a tevékenységet jelenti, 

ahol egy cég vagy szervezet 

meghatározza, hogyan 

kommunikáljon tudatosan 

környezetével.

https://www.thebizfoundry.org

https://www.matebalazs.hu/



MARKETING

Olyan tevékenység, ami a felhasználók igényeinek 

kielégítése érdekében elemzi a piacot, meghatározza az 

eladni kívánt szolgáltatásokat, megismerteti azokat a 

felhasználókkal, megszervezi az értékesítést/bevezetést 

és befolyásolja a felhasználókat. 

•Szűkebb értelemben a marketing egy körül 

határolható egy eszközrendszer

•Tágabb értelemben egy szemléletmód, 

amely a felhasználót helyezi központi 

szerepbe.https://marketing21.hu/2016/12/30/mit-jelent-marketing-2/



LOBBYING = LOBBY

TEVÉKENYSÉG
A lobby tevékenység magába foglalja a 

döntéshozókkal való kapcsolat kialakítást/építést a 

célok elérése érdekében: pl. a jogalkotási, a politikai 

döntéshozatali vagy költségvetési folyamatok 

tekintetében. 



ADVOCACY = 
ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS

Az érdekképviselet egy tervezett, 

szándékos, tartós folyamat  egy adott 

ügy/kérdés figyelem 

felhívása/tudatosítása céljából. A 

folyamat során a támogatás és a 

megértés építése a kiemelt feladat egy 

adott időszak alatt. 
Canadian Association of Public Libraries (2001) 

. 

Az érdekképviselet a marketing és 

a PR számos eszközét használja. 



AZ ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS FŐBB SZINTJEI ÉS TÍPUSAI

• globális

• regionális

• nemzeti

• intézményi

• személyes 

http://www.aias.org/



A KÖNYVTÁRI

ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS FŐBB

TERÜLETEI



A KÖNYVTÁRI ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS

✓ A könyvtárak – a tudás és kulturális örökség őrzői, a szellemi szabadság

szimbólumai

✓ Integráló szerepet játszanak a demokratikus társadalomban

✓ Sajnos sok esetben a könyvtárak „láthatósága” korlátozott, alacsony a

közösségi támogatás, a könyvtárak sokkal kevesebb köz- és média figyelmet

kapnak

✓ A döntéshozók nagyobb valószínűséggel tartják a könyvtári szolgáltatásokat

kevésbé alapvető fontosságúnak, mint más szolgáltatásokat.

✓ A kutatások azt mutatják, hogy bár a közvélemény elengedhetetlennek tartja a 

könyvtári szolgáltatásokat, a döntéshozók ezeket „puha szolgáltatásoknak” 

tekintik.

Ennek a helyzetnek meg kell változnia!! 

The time has come…..



A KÖNYVTÁRI ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS

Eljött az idő szándékos, szervezett és 

tartós erőfeszítésekre, amelyek célja a 

könyvtári tudatosság (awareness) 

növelése a potenciális támogatók 

körében!!!!
A könyvtárak nélkülözhetetlenek a 

modern kori társadalomban!!!!

A szavazókat, a döntéshozókat, a 

felhasználókat, a közösség más 

befolyásos csoportjait és tagjait 

mozgósítani kell a könyvtárak teljes 

támogatásának érdekében.



✓ hisz a könyvtár értékeiben

✓ támogatja az információhoz való egyenlő 

hozzáférést a demokratikus 

társadalomban

✓ együtt dolgozik másokkal, hogy eljuttassa 

az üzenetet a könyvtárak fontosságára 

tekintettel

✓ nem szükséges, hogy a könyvtár 

munkatársa legyen 

✓ szereti a könyvtárat és az általa nyújtott 

szolgáltatásokat

LIBRARY ADVOCAT –

KÖNYVTÁRI TÁMOGATÓ, PÁRTOLÓ, SZÓSZÓLÓ

“Be the change you want to see in the world.”
— Mahatma Gandhi

Ki lehet könyvtári támogató? 

✓ közösségi szervezetek

✓ szakmai szervezetek 

✓ könyvtári felhasználók

✓ könyvtári önkéntesek

✓ a könyvtár munkatársai

✓ Üzleti partnerek 

✓ választott politikusok, 

vezetők, döntéshozók

One of the main roles of an advocate is to 

“wake up” ourselves and others, and it is often 

through some form of betrayal that we receive 

such a wake-up call. 



http://cla.ca/wp-content/uploads/library_advocacy_now_workbook.pdf



• Advocacy/Politics –
érdekérvényesítés 

• Collaboration –
együttműködés 

• Communication/

• People Skills -
kommunikáció

• Creativity/Innovation
– kreativitás 

• Critical Thinking –
kritikus gondolkodás 

• Data Analysis –
statisztika, 
adatelemzés 

•Flexibility -
rugalmasság

•Leadership –
vezetői 
készségek

•Marketing –
marketing, 
reklám 

•Project 
Management –
projekt 
menedzsment 

•Technological
Expertise –
technológiai 
ismeretek

Forrás: https://www.libraryjournal.com/?detailStory=top-skills-for-

tomorrows-librarians-careers-2016

A JÖVŐ KÖNYVTÁROSAINAK TOP KÉSZSÉGEI



A KÖNYVTÁROS, MINT ÉRDEKÉRVÉNYESÍTŐ

✓ kutatást folytat 

✓ támogatja a 

jótékonyság, 

adománygyűjtő 

eseményeket

✓ sikertörténeteket oszt 

meg

✓ meséljen el egy 

könyvtári történetet a 

közösségi tagjainak 

✓ levelet írni a 

befolyással 

bíró/döntéshozó 

személynek 

✓ írjon egy cikket egy 

folyóirat számára, 

amelyet a döntéshozók 

olvasnak

✓ viseljen könyvtári érdekképviseletet üzenő kitűzőt

✓ könyvtári stand egy bevásárlóközpontban, egy 

strandon stb. 

✓ büszkén hordjon egy könyvtári táskát egy könyvtár 

üzenettel

✓ viseljen pólót könyvtár logóval vagy üzenettel 

munkában vagy szabadidőben



ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS FŐBB TERÜLETE

http://www.aias.org/

✓ partnerség, kapcsolatépítés

✓ kommunikáció 

✓ együttműködés – networking

✓ közösségi média alkalmazása

✓ statisztika

✓ csapatépítés 



PARTNERSÉG, KAPCSOLATÉPÍTÉS

A döntéshozók sokkal inkább fogékonyak az

érdekképviseleti erőfeszítések megtételére, ha ismerik az intézményt és 

meg van egymás iránti bizalom. 

Nagyon fontos befektetni az időt a személyes kapcsolat kialakításába a 

közösség tagjai és a döntéshozók között.

Azonban nem korlátozódhat a kapcsolattartás 

csak a magas szintű döntéshozókra. 

Mélyen be kell ágyazódni a közösségbe, elő kell segíteni a kapcsolatok 

elmélyítését a könyvtári személyzettel, az önkéntesekkel, a 

felhasználókkal, a partnerek és a teljes könyvtári közösség tagjaival. 



PARTNERSÉG, KAPCSOLATÉPÍTÉS –
ÖTLETEK, TIPPEK

Személyes formák:

✓ szervezzünk rendszeres megbeszéléseket a 

döntéshozókkal

✓ folyamatosan tájékoztassuk őket a könyvtári ügyekről

✓ ismerjük meg a döntéshozók stábját – kapcsolati tőke

✓ rövid, értékelő, konkrét, informatív, udvarias

Írásbeli kommunikáció főbb jellemzői: 

Írásbeli formák:

✓ informális, formális formák: email, levél



PARTNERSÉG, KAPCSOLATÉPÍTÉS –
ÖTLETEK, TIPPEK

✓ Készítsünk listát a jelenlegi és potenciális

partnerekről

✓ Mik a partnerek céljai? Hogyan tudunk

közös célokat megfogalmazni és együtt

dolgozni?

✓ Készítsünk listát arról, hogy mit tudunk

ajánlani számukra

✓ Hívjuk meg a partnereket rendezvényekre,

könyvtári eseményekre stb.

✓ alkossunk meg különböző

időintervallumra kampányokat: 5 perces

vagy kevesebb, 15 perces vagy kevesebb,

30 perces vagy kevesebb, 30 percnél több

időt igénylő

https://online.alvernia.edu



KOMMUNIKÁCIÓ – TIPPEK, ÖTLETEK

✓ Kommunikáció: mit szeretnénk elérni? hogyan szeretnénk elérni?

✓ Készítsünk kommunikációs tervet, amelyben vonjuk a könyvtári közösségünket,

döntéshozókat stb.

✓ Minél szélesebb körbe juttassuk el üzenetünket – a közösségi média szerepe kiemelten

fontos

✓ Készítsünk brosúrákat, képeslapokat, speciális kampányokat

✓ Nagyon fontos, hogy figyeljünk az üzenetünk befogadására

✓ Kérjünk visszajelzést, legyen utókövetés

✓ Ismerjük meg a célközönségünket – más kommunikációs nyelvet kell használni a

különböző célcsoportoknál

✓ Javasolt tevékenységek: kiemelt előadások; prezentációk; kerekasztal beszélgetések,

panelbeszélgetések; sajtótájékoztatók, üzleti reggeli, ebéd, vacsora stb.



KOMMUNIKÁCIÓ

1. Egy meggyőző üzenet kidolgozása – pl. megható,  érzelemkiváltó, 

2. A lelkesedéssel való közvetítés - mások izgatottakká és motiválttá 

váljanak 

3. A következetes használat – a minél többet átadott  üzenet, minél 

több embert fog elérni, és annál nagyobb hatással lesz -

történetek, példák használata stb. 

https://www.wsj.com



KOMMUNIKÁCIÓ – TIPPEK, ÖTLETEK

✓ Az üzenet legyen egyszerű – max. 10 kifejezés vagy szó

✓ A célközönségnek megfelelő 

✓ Személyes hangvétel és személyes történet fontossága

✓ Festessünk pozitív képet

✓ Használjunk statisztikákat, ám megfontoltan

✓ Teszteljük üzenetünket másokon

✓ Ne csak beszéljünk, figyeljünk és legyen értő és meghallgató 

fülünk - Listen, Don’t Just Talk





WEBES ESZKÖZÖK A KOMMUNIKÁCIÓBAN

✓ blogok

✓ hírlevelek, emailes tájékoztatás

✓ levelezőlisták 

✓ közösségi kommunikáció és 

közösségi média: facebook, 

twitter, messenger, viber, what’s

up stb. 

✓ wiki

✓ saját weboldalak

✓ videomegosztás, youtube

videók 

Személyes kommunikációs eszközök 

▪ szájról szájra

▪ megbeszélések: két fős, csoportos, 

nyilvános

▪ telefonbeszélgetés 

Tömegkommunikációs eszközök

• email

• levél

• fax

• marketing anyagok

• sajtóközlemények

• hirdetések

• névjegykártyák

• weboldalak

• közösségi média 



A KÖNYVTÁRI

ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS –

STRATÉGIA



Tekintsük át a 

rendelkezésre álló 

erőforrásokat

Azonosítsuk be és elemezzük  

a célközönségünket pl. 

igények, prioritások stb.  

Határozzuk meg a célokat 

(SMART)  

ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS

ÉS STRATÉGIA

Azonosítsuk be, hogy milyen 

kihívással állunk szemben

Készítsük el a tervet 

(advocacy plan) és 

határozzuk meg a 

tevékenységeket 

Értékeljük a kampányt és az 

eredményeket 



S = Nagyon jól meghatározott, körbeírt célok. 

M = Számszerűsíthetjük a célokat.

A = Milyen lépéseket tudnál megtenni 

ahhoz, hogy elérd a célodat. 

R = Legyen olyan a cél, ami elérhető.

T = Határidők 
https://www.megoldas-szentely.hu/smart-celok/



FELHASZNÁLT IRODALOM

Advocacy toolkit –

érdekérvényesítés külföldi elektronikus irodalma

✓ http://www.ala.org/yalsa/sites/ala.org.yalsa/files/content/2017%

20Advocacy%20Toolkit.pdf

✓ http://www.accessola.org/WEB/Documents/Advocacy/Advocacy

%20Toolkit%202019%20-%20Links.pdf

✓ https://www.ila.org/content/documents/ila-advocacy-toolkit-

013112.pdf

✓ https://www.research4life.org/wp-

content/uploads/2019/02/Research4Life-Advocacy-Toolkit.pdf

✓ http://cla.ca/wp-content/uploads/LibraryAdvocacyNow.pdf

http://www.ala.org/yalsa/sites/ala.org.yalsa/files/content/2017%20Advocacy%20Toolkit.pdf
http://www.ala.org/yalsa/sites/ala.org.yalsa/files/content/2017%20Advocacy%20Toolkit.pdf
http://www.ala.org/yalsa/sites/ala.org.yalsa/files/content/2017%20Advocacy%20Toolkit.pdf
http://www.accessola.org/WEB/Documents/Advocacy/Advocacy%20Toolkit%202019%20-%20Links.pdf
https://www.ila.org/content/documents/ila-advocacy-toolkit-013112.pdf
https://www.research4life.org/wp-content/uploads/2019/02/Research4Life-Advocacy-Toolkit.pdf


Köszönöm szépen 

megtisztelő 

figyelmüket és 

érdeklődésüket! 

mkefotitkar@gmail.com


