
Előzetes áttekintés

Kitekintés

Dokumentumok a 
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újabb irodalmából

Kövendi Dénes

Hogy az alábbiakban halmozódó adatok, ro
vatok, szempontok, mutatók kásahegyén jobb 
szájízzel keresztül tudja rágni magát az olvasó, 
megpróbáljuk felvázolni a fő rendező elveket, 
amelyeket végül is meg lehet sejteni mögöttük.

A statisztika fő funkciója: a viszonyítás

A könyvtárstatisztika módszereivel foglalko
zó újabb tanulmányokból, valamint a statisztikai 
kimutatásokhoz fűzött bevezetőkből, magyaráza
tokból, a statisztika fontosságát indokoló kijelen
téseikből, illetve maguknak a táblázatoknak a ro
vataiból az tűnik ki, hogy a mennyiséget firtató 
statisztikai szemlélet helyett az arány, a viszony 
kimutatása válik egyre fontosabbá. Nem az az 
igazán tanulságos, hogy önmagában véve mek
kora az állománya egy könyvtárnak, bármilyen 
impozáns mennyiségről legyen is szó, hanem az, 
hogy mekkora ez az állomány más, hasonló funk
ciójú könyvtárakéhoz képest, kivált pedig a tény
leges és a potenciális használók számához ké
pest, hogy milyen az összetétele, milyen mértékű 
a használata (megint csak nem a kölcsönzések 
abszolút száma a lényeg, hanem ennek aránya 
egyrészt az állományhoz, másrészt a használók 
számához képest) stb. S az egész országos ki
mutatás a központi irányítás szempontjából sem 
azért fontos elsősorban, hogy elmondhassa: 
ennyit költöttünk, ennyivel gyarapodtunk, ennyink 
van összesen, hanem hogy összehasonlíthassa 
egyrészt az országos adatokat az előző évek 
adataival, képet kapjon a fejlődés irányáról (fejlő
dés vagy visszafejlődés folyik-e, milyen új infor
mációhordozók, új szolgáltatások válnak lénye
gessé a könyvtárak életében stb.), másrészt ösz- 
szehasonlíthassa az egyes régiók helyzetét, hol 
van szükség segítségre. (Távolabbi lehetőség: a 
nemzetközi összehasonlítás.)

S egyáltalán nem csak az országos vezetés
nek van szüksége az összképre; az egyes könyv
tárak is ennek az alapján hasonlíthatják össze 
saját teljesítményüket a többiekével, így ál
lapíthatják meg, méltányos-e az az összeg, ame
lyet fenntartójuk a könyvtárra szán, nem kell-e az
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asztalra ütniük, az országos statisztika tanulsá
gaira, bölcsebb önkormányzatok példájára hivat
kozva. (Ezért érdekes az is, hogy milyen arány
ban részesül a közművelődési könyvtár az illető 
önkormányzat kulturális költségvetéséből, illetve 
az egyetemi könyvtár az egyetem költségvetésé
ből -  más könyvtárakhoz képest.) És nemcsak a 
fenntartók felelőssége mutatkozik meg; az is ki
derül, hogy mennyi pénzből hoznak ki ugyan
olyan eredményt az egyes könyvtárak, hogyan 
tudnak gazdálkodni erőforrásaikkal.

Mindezt persze eddig is tudtuk voltaképpen, 
de épp a volt szocialista országokban hatott igen 
erősen a nagy számok, az abszolút számok bű
völete, nem árt tehát külön odafigyelnünk erre a 
szempontra, amely Nyugaton is mostanában vá
lik egyre fontosabbá.

Az időbeli viszonyítás: a „longitudinális” statisztika

A fentiek alapján kap tehát nagy jelentőséget 
a longitudinális statisztika, amely a friss eredmé
nyeket mindjárt az előző évek (és nem csupán az 
előző év) teljesítményeivel összevetve mutatja 
be. Angliában a 80-as évek közepe óta dolgoz ki 
ilyen könyvtárstatisztikát évről évre a loughbo- 
roughi egyetemen működő Library and Informa
tion Statistical Unit (LISU). (Külön névvel nem je
lölik az ilyen fajta statisztikát, csak „trendelem- 
zésről” beszélnek -  de voltaképpen „longitudiná
lis” vagy „diakronikus” statisztikai vizsgálatról van 
szó.) Itt a tárgyévvel együtt közük külön-külön az 
előző 10 év megfelelő adatait is, majd %-ban a 
tárgyévi adat arányát a) az előző évi adathoz, b) 
az előző 5 év átlagához, az előző 10 év át
lagához képest.

Az alábbiakban igyekszünk tolmácsolni né
hány kiadvány, illetve cikk elvileg tanulságos 
mondanivalóit. Mivel a könyvtárstatisztika szer
kezetének kialakítása (és a nemzetközi szabvá
nyokhoz illesztése) hazánkban is időszerű fela
dat, a bibliográfiai adatok mellett feltüntetjük a do
kumentumok jelzetét is a KMK Könyvtártudomá
nyi Szakkönyvtárában, egyszerűsítendő azok 
dolgát, akik valamelyiket részletesen, eredetiben 
is tanulmányozni akarják. -  Módszertanilag leg
több tanulsággal HANRATTY et al. nemzetközi 
összehasonlító tanulmánya (9. sz. dokumentu

munk) szolgál, annak is különösen a 3.a.- 3.e. al- 
fejezete (133-149.p.), a könyvtárpolitika számára 
pedig az Európa Bizottságnak az EU-országok 
könyvtárügyének 1981-1990 közötti fejlődésére 
vonatkozó longitudinális statisztikája (8. sz. doku
mentumunk).

Országos, illetve hálózati könyvtárstatisztika

SUMSIOIM, John et al.: A  LISU 1996. 
évi statisztikája, az Egyesült Király
ság közművelődési és felsőoktatási 
könyvtáraira vonatkozó 1985-1995. 
évi trendelemzéssel1

Tíz évre visszamenőleg ad képet a fonto
sabb mutatók alakulásáról. Ez nemcsak a trende
ket árulja el, hanem a tévedéseket, félreértéseket 
is, ha ti. ugyanazon hálózat különböző évi je
lentései között durva különbségek mutatkoznak. 
-  Évről évre jelzik, illetve beszámítják az inflációs 
rátát, hogy az időbeli összevetés reális legyen; 
ugyanezért a könyv- és folyóiratárak évi indexeit 
is közük.

A közművelődési könyvtárak adatait hat köz- 
igazgatási alapkategória szerint mutatják be a 
táblák, mégpedig 39 angliai, 41 skóciai, 13 walesi 
és 5 észak-írországi megye, valamint 33 londoni 
kerület és 36 egyéb nagyvárosi hálózát szerint 
(amint ez a hálózatok adatait egyenként is feltün
tető 2.33-2.35 táblából kitűnik). -  Az egyetemi 
könyvtárakra vonatkozó összesítő adatok mellett 
bizonyos szempontokból külön-külön is összesí
tik a „régi” és az „új” egyetemi könyvtárak adatait; 
az utóbbi csoportot a volt politechnikumok alkot
ják. (Az egyetemi könyvtárak adatait is megtalál
juk egyenkénti felsorolásban.)

A közművelődési és az egyetemi könyvtá
raknak közös sajátságuk a használat növekedé
se, a számítógépesítés, a nem nyomtatott doku
mentumok arányának növekedése. Különbség: a 
folyóiratok aránya nagyobb az egyetemi könyv
tárakban; a közművelődési könyvtárakat inkább a 
kölcsönzés, mint a helyi használat jellemzi.

Az egyes egységek között természetesen 
nagyságrendi különbségek is vannak, de a ha
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sonló méretűek között tág tere nyílik az összeha
sonlításnak. -  Az adatok elemzése a helyi (rész
letesebb) statisztikák készítéséhez is szempon
tokat szolgáltat.

A könyvtárosok egyre fontosabbnak tartják az 
outputnak, mennyiségi és minőségi teljesítményük
nek a számbavételét; ez további alapos felmérése
ket és elemzéseket kíván a statisztikusoktól.

Az egyetemi könyvtárak világában nagy vál
tozás, hogy az új egyetemek a régiekkel azonos 
finanszírozási rendszerbe kerültek; az új rend
szerbe illeszkedő statisztikák mellett néhány évig 
a régi, párhuzamos kimutatásokat is folytatni fog
ják, az időbeli összefüggések érzékeltetésére. -  
Az esedékes közigazgatási átszervezés a köz- 
művelődési könyvtárak körében nagy változáso
kat hozhat. -  A költségvetési, számviteli rendszer 
állandóan változik (ott is! K.D.), ez nemcsak az 
időbeli összevetést nehezíti, hanem a mindenkori 
adatszolgáltatást is. A kimondottan költ
ségek (bérköltség és gyarapítás) kimutatása 
megbízhatóbb.

Az összefoglaló táblákhoz fűzött megjegyzé
sek, szempontok többek között;

Közművelődési könyvtárak. Hogyan követi 
az inflációs rátát a költségvetés, ezen belül a gya
rapítási keret és a bérköltség, hogyan a számító- 
gépesítés és az AV anyag beszerzése. A bevétel
ben mely tényezőnek nő a szerepe. -  A kölcsön
zés melyik dokumentumkategóriában (felnőtt 
szépirodalom -  felnőtt ismeretterjesztő -  gyerek
könyv, ezeket minden táblában megkülönbözte
tik) hogyan alakul. A személyzeten belül hogyan 
alakul a diplomás (professional) könyvtárosok, a 
többi könyvtáros és az adminisztrátorok aránya.

Egyetemi könyvtárak. A „régi” egyetemi 
könyvtárakban 1985-ben még 265,1994-ben már 
420 hallgató és oktató jutott 1 diplomás (profes
sional) könyvtárosra (az utóbbiak száma 1989-ig 
folyton csökkent, azóta emelkedik, de most is 
csak az 1986. évi szintet éri el). -  1989-ig egyre 
csökkent a könyvtár részesedése az egyetem 
költségvetéséből (3,23 - 2,92%), azóta stagnált, 
1995-ben emelkedett ismét 3,09%-ra. 1989-ben 
kezdett megugrani a hallgatók száma, azóta me
redeken csökken az 1 hallgatórajutó könyvtári ki
adás. Az 1 hallgatórajutó gyarapítási költség 10 
év alatt nominálisan alig emelkedett, reálérték
ben majdnem felére csökkent (az utolsó 2 évben 
nominálisan a gyarapítási keret is megugrott).

British Library. A BL költségvetéséből 
1985/86-ban 43,8% volt a bérköltség és 14,1% a 
gyarapítás, 1994/95-ben pedig 43,0%, illetve 
13,8% (nem számítva az új épülettel kapcsolatos 
beruházásokat; a beruházást minden kimutatás
ban szigorúan elkülönítik a folyó kiadásoktól). Ál
lománya 1995-ben 11,9 millió könyv és periodi- 
kum (ehhez jön a Document Supply Center 3,2 
millió kötete), személyzete 2339 fő.

Szakkönyvtárak. Róluk nincs egységes sta
tisztika, igen heterogén jellegük és hovatartozá
suk miatt. A található statisztikák összegezése és 
részben becslések alapján róluk is részletes ké
pet igyekszik adni a LISU. A számba vehető 569 
ipari-kereskedelmi szakkönyvtárat fenntartóik 
szerint 9 üzleti, illetve termelési ágba csoportosít
ja, ágazatok szerint adja meg a könyvtárak szá
mát, személyzetük létszámát, könyv- és kurrens 
periodikumállományukat, valamint online adatbá
zisaik, host-előfizetéseik és CD-ROM-címeik 
számát. Külön-külön táblákon közli az egészség- 
ügyi hálózat, illetve a minisztériumok könyvtárai
nak statisztikáját.

A z  Association of Research Libraries 
(USA) 1993-94. évi statisztikája2

Az ARL Észak-Amerika legnagyobb általá
nos tudományos könyvtárait fogja össze; 119 tag
jának (ebből 15 kanadai) nagy többsége, 108, 
egyetemi könyvtár (ebből 13 kanadai). -  Azt 
mondhatnánk, hogy ez a világ legtekintélyesebb 
könyvtárhálózata, a tagkönyvtárak állományának 
nagysága és minősége alapján. Azt is elmond
hatjuk viszont, hogy statisztikája rendkívül kon
zervatív, a nagy számok bűvölete hatja át. Kevés 
benne a viszonyszám, a legtöbb helyet a könyv
táraknak az abszolút számban kifejezett mutatók 
szerinti rangsor-listái foglalják el: miben ki a na
gyobb? (A minőségi, hatékonyság szerinti össze
hasonlításnak talán az egyetemi autonómiának 
különösen magas foka miatt van itt kisebb szere
pe: nincs semmiféle központi szerv, amely fel
ügyelne ezekre a nagy tekintélyű intézményekre, 
ellenőrizné, megdicsérné vagy megróná őket, az 
egyes államokon belül is erős az autonómiájuk az 
állami egyetemeknek is, anyagilag sem kizárólag 
az államra támaszkodnak -  viszont abszolút 
számadataikkal „reklámozzák” magukat.)
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Néhány összesítő tábla 8 évre visszamenő
leg mutatja be az adatokat (%-ban jelezve az át
lagos évenkénti változást), az alábbi mutatók 
szerint:

1. Dokumentumbeszerzés: folyóiratok átlag
ára; folyóirat-gyarapítási költség; monográfiák át
lagára; monográfiagyarapítási költség; előfizetett 
folyóiratok száma; vásárolt monográfiák száma.

2. Szolgáltatás és igények: könyvtárközi ka
pott kölcsönzés; könyvtárközi küldött kölcsönzés; 
felsőéves hallgatók száma; oktatók száma; hall
gatók összesen; vásárolt folyóirat; vásárolt mo
nográfia. (Jellemző, hogy az USA-ban a könyv
tárközi kölcsönzést már akkor is a gyarapítással 
együtt tartották számon mint annak lényeges ki
egészítését, illetve alternatíváját.)

3. A hallgatók létszámához képest (hálózati 
összesítésben): könyvtárközi kapott kölcsönzés; 
állomány; gyarapodás összesen; személyzet; vá
sárolt folyóirat; vásárolt monográfia.

4. Bérköltségek: a személyzet 1 tagjára; 1 
diplomás (professional) könyvtárosra; a segéd- 
személyzet 1 tagjára; kisegítő hallgatóra; diplo
másokra összesen; segédszemélyzetre össze
sen; kisegítő hallgatókra összesen; a diplomá
sok, a segédszemélyzet és a kisegítő hallgatók 
létszáma külön-külön.

Az egyes könyvtárak adatait bemutató táblá
zatok csak a mennyiségi mutatókat tartalmazzák, 
a 3. adatcsoport kivételével nem is közölnek 
arányszámokat. Az egyes könyvtárak adatain túl 
csak a) az összesítést közük, valamint a medián- 
ját b) az összes könyvtárnak, c) az átlagon felüli
eknek, d) az átlagon aluliaknak.

1. Állomány. -  Kötetszám; bruttó gyarapodás 
kötetben; nettó gyarapodás kötetben; vásárolt 
monográfiák; vásárolt kurrens időszaki kiadvá
nyok; nem vásárlás (előfizetés) útján beszerzett 
időszaki kiadványok; időszaki kiadványok össze
sen.

2. Kiadások (gyarapítási költség dokumen
tumtípusok szerint, bérköltségek stb.).

3. Könyvtárközi kölcsönzés és személyzet. -  
Itt az egyes könyvtárak adatai, az összesítés és a 
mediánok mellett néhány arányszám is szerepel, 
de ezek sem a minőségre, a hatékonyságra vo
natkoznak. -  1. Diplomás könyvtárosok/sze- 
mélyzet, 2. segédszemélyzet/személyzet, 3. ki
segítő hallgatók/személyzet, 4. diplomások/se- 
gédszemélyzet, 5. könyvtárközi kölcsönzésben

küldött/kapott tételek, 6. periodikumgyarapítási 
költség/összes gyarapítási költség, 7. gyarapítási 
költség/összes működési költség, 8. szerződéses 
köttetés/összes működési költség, 9. bérkölt- 
ség/összes működési költség, 10. egyéb műkö
dési költség/összes működési költség, 11. monog
ráfiák egységnyi költsége, kötetenként, 12. idő
szaki kiadványok egységnyi költsége, címenként.

4. A Ph.D. diplomák, az oktatók, a hallgatók 
száma. (Csak az egyetemenkénti abszolút számok.)

5. Ä (betűrendben felsorolt) könyvtárak rang
sora 18 kategóriában (az állomány kötetszámától 
a személyzet teljes munkaidő-egyenértékben 
számított létszámáig). Ezt a rangsor-táblázatot 
megismétli a mutatók szerinti 18 külön-külön táb
lázatban, amelyek már nagyságrendjükben sorol
ják fel a könyvtárakat, megadva az illető mutató 
abszolút értékét.

SUMSION, John -  CREASER, Claire:
Az Egyesült Királyság közművelődési 
könyvtáraira vonatkozó ClPFA-sta- 
tisztika vizsgálata3

A CIPFA (Chartered Institute of Public Fi
nance and Accountancy) felkérésére vizsgálták 
utóbbinak a közművelődési könyvtárakra vonat
kozó statisztikáját. Nemzetközi összehasonlítást 
is végeztek (Hanratty -  Sumsion: International 
comparison of public library statistics -  ismerte
tését lásd alább).

A statisztika támpontul szolgál a) összeha
sonlításhoz más könyvtárakkal, b) összehason
lításhoz előző évekkel és a költségvetéssel, je
lentések szerkesztéséhez a már rendszerezett 
adatok alapján.

Az országos statisztika vágjon egybe a belső 
vezetést szolgáló adatkészlettel (törődjön az al
sóbb szintű, de a helyi vezetés számára fontos 
adatokkal is). Legyen friss, alkalmazkodjék a 
szolgáltatások és az információtechnológiai esz
közök változásához. Hasznosítsa a vezetéstudo
mányban felmerült új szempontokat. Tüntessen 
fel minél szélesebb rétegeket érdeklő adatokat, 
hogy a kiadvány kapósabb (tehát kiadása gazda
ságosabb) legyen, és vonzóbb formában mutas
sa be őket (diagramok stb.). Szabaduljon meg az 
elavult tételektől. Legyen összhangban az egyéb 
hazai és a nemzetközi szabványokkal.
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A CIPFA kimutatásaiban szereplő tételeket 
(rovatokat) 7 fokozatban minősíti a LISU: I. vál
tozatlan marad, 2. a meghatározás módosítandó 
(világosabbá teendő), 3. azonnali változtatás kell,
4. egy évvel előre történő figyelmeztetés után kell 
változtatni rajta, 5. kísérleti időszak után beveze
tendő változtatás, 6. törlendő, 7. hosszú távú 
kísérlet keretében kialakítandó új mutató.

Kísérleti vizsgálat tárgyává teendők a LISU 
szerint:

Aktív kölcsönzők; házhoz kötött használók; 
súlyozott nyitvatartási idő; könyvgyarapítás (cí
mek); AV-dokumentumok gyarapítása. (A „súlyo
zott nyitvatartási időt” úgy számítják ki, hogy a 
hálózat egységeinek állományát, 1000 kötetben, 
megszorozzák a nyitvatartási idő heti óraszámá
val, a szorzatokat összeadják, végül elosztják az 
állományok összegével.) -  A kérések kielégítésé
nek %-aránya: a) a megyén (városon) belüli ké
rések, b) külső kérések. -  Állomány a nemzetisé
gek nyelvén; öregbetűs állomány. -  Gyarapítási 
kiadás kategóriánként: 1. a) felnőtt szépirodalom,
b) felnőtt szak-, ismeretterjesztő irodaiom, c) 
gyermekkönyv, d)kézikönyv; 2. CD-ROM, b) 
multimédia (a hálózattól külön), online adatbázi
sok. -  Bevétel az elektronikus szolgáltatásokból.

További kutatás tárgyai lehetnek:
A közvetlen kölcsönzésen, tájékoztatáson 

túlmenő szolgáltatások felmérése a) színhelyük 
szerint, b) a használók/látogatások száma sze
rint, c)a felhasznált eszközök szerint, -  A nem 
helybeliek könyvtárhasználatának elemzése: a) 
helyben dolgozók vagy tanulók, b) teljesen kívül
állók. -  A „vegyes bevételek” elemzése. -  A 
használat számbavétele: a) multimédia, b) CD- 
ROM, c) hálózati információ (különféle). -  Lehe
tőségek a szabadpolcos anyag helyi használatá
nak mérésére (a visszaosztás számlálása; ugyan
ez részletezve, elektronikus adatrögzítéssel; hasz
nálók megfigyelése mintavétellel; ugyanez elektro
nikus adatrögzítéssel; használóknak távozáskor 
kérdőív stb.).

A megyei (városi) hálózatok tájékoztatására 
a statisztikai összesítésben célszerű megadni az 
egyes hálózatoknak az országos sorrendben el
foglalt helyét az alábbi mutatóknál: 1. a könyvtári 
költségvetés aránya az önkormányzat egész költ
ségvetésében, 2. Nettó költség/lakos, 3. Bérkölt- 
ség/lakos, 4. A személyzet létszáma/10 000 la
kos, 5. Gyarapítási költség/lakos, 6. Bevétel/la

kos, 7. Könyvgyarapodás/lakos, 8. Látogatás/la- 
kos, 9. Könyvhasználat/lakos, 10. AV-haszná- 
lat/lakos, 11. Összes használat/lakos, 12. Köl
csönzésen levő könyvek/lakos. (NB. az angol 
statisztikák az évi kölcsönzések száma mellett 
mindig külön jelzik az adatszolgáltatás idején épp 
kölcsönzésen levő könyvek számát.)

Szolgáltatások. -  Probléma az újabb (a köl
csönzésen és referenszen túlmenő) szolgáltatá
sok körének a megvonása, a teljesítményszámí
tásnak és esetleg a költségszámításnak a módja.

Az adatlap formája. -  Az űrlap jobb oldalán 
szerepeljenek maguk a kérdések, bal oldalán pe
dig (tehát nem külön függelékben vagy jegyzet
ben!) a rájuk vonatkozó magyarázatok.

A táblák sorrendje: 1. Demográfia, 2. Általá
nos működési feltételek, 3. Hozzáférhetőség: 
szolgáltatási helyek, nyitvatartás, méret, alapte
rület, 4. Személyzet, 5. Állomány, gyarapodás, 6. 
Kölcsönzés, 7. Könyvtárközi kölcsönzés, 8. 
Egyéb szolgáltatások; látogatások, 9. Származ
tatott statisztikai adatok, 10. Pénzügyek: kiadás, 
bevétel, összes, beruházási, 11. Üzemeltetés.

Új mutatók lehetősége: „Lakosság” helyett 
(mellett) „Nappali népesség” (népszámlálási 
adat: az állandó lakossághoz hozzáadják az ott 
dolgozó ingázók számát, kivonják viszont azokét, 
akik az állandó lakosok közül máshova ingáz
nak). -  Súlyozott nyitvatartási idő (lásd fentebb, a 
kísérleti vizsgálatra kijelölendő mutatók között).

A személyzet kategorizálása ott is problema
tikus. Mindenesetre fel kell venni a nem könyvtá
ri-informatikai diplomások kategóriáját.

A gyarapodás kategóriájában az új címek 
számát a katalógusba került új ISBN-ek számá
val határozzuk meg.

Kölcsönzés: a CD-ROM kategória bővüljön 
ki a számítógép-szoftver és az interaktív multimé
dia fogalmával. -  Az „összes mutató
csal, mert nem tesz különbséget a hamar és a 
lassan visszahozott könyvek között, a hosszab
bításokat is beszámítja. A „kölcsönzésen van” 
viszont függ a kölcsönzési időtől és az egyszerre 
kivihető könyvek számától, tehát könyvtáronként 
változó érték.

Könyvtárközi kölcsönzés: a „teljesítési idő” 
csak attól a naptól számít, amelyen eldőlt, hogy a 
kérést könyvtárközi kölcsönzés útján elégítik ki.

A pénzügyekben járatlanok a könyvtárosok, 
a statisztikának ez a része a legzavarosabb, illet
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ve a leghiányosabb. Bérköltség, gyarapítási költ
ség, bevétel olvasói díjakból -  ez még megy, de 
az üzemeltetési költségek, a pályázati bevételek, 
a beruházási költségek rovatával már bajok van
nak. Kiút: 1. alaposabb meghatározások, 2. kü- 
lön-külön oszlop az Épület, az Új médiumok és az 
Információtechnológia, hálózatfejlesztés számára.

JÜLKEIMBECK, Agnes: Hogyan tehet
jük számtemetőből munkaeszközzé a 
Német Könyvtárstatisztikát 4

A Deutsche Bibliotheksstatistik jelenleg 
üzemgazdasági szempontból használhatatlan; a 
könyvtár nem hasonlíthatja össze teljesítményét 
(és működési feltételeit) a többiekével. Ehhez 
meg kellene adni pl. az átlagot az egyes nagy
ságrendi csoportokban.

Fölöslegesek viszont a) az évről évre alig 
változó, b) a kevés könyvtár számára lényeges,
c) a csekély információértékű adatok.

A jobb kiértékelést szolgálná: nagyságrendi 
csoportok, arányszámok (pl. állomány és hasz
nálata), évenként egy-egy súlyponti témakör, rö
vid szöveges értékelések. -  Mintavétel: nem kell 
pl. naponta számlálgatni a dokumentumok köl
csönzését. -  Módszertani kiadvány az adatok 
gyűjtéséről, értékeléséről.

Három nagy adatcsoportot célszerű elkülöní
teni: 1. működési feltételek, 2. szolgáltatások, 3. 
igény, használat.

Működési feltételek. -  Ne keverjük össze a 
kurrens kiadásokkal a beruházásokat! Kivált a kis 
könyvtárak között a beruházások teljesen felbo
rítják az arányokat. -  A köttetésnél a házi bérkölt
séget is figyelembe kell venni. -  A bérköltségek 
arányát torzítja a dolgozók életkora stb.; jobb a 
státusok számát megadni. -  Az „egyéb dologi 
kiadások”-at is sokféle helyi mellékkörülmény be
folyásolja: városi vagy bérelt helyiség, szolgál
tatások egyéb tanácsi szervektől stb. Fel kell tün
tetni a PR-kiadásokat és ezek arányát a haszná
lathoz.

A kiadásokról elég 4 abszolút szám: a) kur
rens kiadás összesen; ebből b) a gyarapítás és c) 
a PR; d) beruházás összesen -  és 3 arányszám:
a) a kurrens könyvtári kiadások aránya a város 
kulturális költségvetésében, b) kurrens kiadás/ la
kos, c) gyarapítási költség/lakos.

Személyzet: a fizetési osztályok szerinti 
arány évről évre alig változik, ezt se kell évente 
jelenteni, illetve kérdezni. -  A részidősök számát 
nem kell külön feltüntetni, csak a) a betöltött stá
tusok számát, b) a tényleges dolgozók számát. 
(S külön a szakképzett könyvtárosokkal betöltött 
státusok számát, függetlenül attól, hogy tényle
gesen hány személy tölti be ezeket a státusokat.)

Lényeges adat az olvasói terek nagysága.
Szolgáltatások. -  Dokumentum/lakos; egy

általán nem kölcsönzött dokumentum/használó!
Az állomány szerkezete (a szépirodalom stb. 

aránya) évről évre alig változik, fölösleges évente 
számba venni. Fölösleges a folyóirat-kötetek szá
ma Is. Tisztázni kell viszont, mit is jelent az állo
mány nagysága, gyarapodása és törlése, mert az 
erre vonatkozó adatok az esetek 75%-ában nem 
stimmelnek egymással. -  Az állomány fejleszté
séhez a törlés is hozzátartozik, évi 8-12% az 
egészséges.

A szükséges adatok: állomány összesen; 
ebből: a) könyv, b) hangfelvétel, képanyag, d) 
játék; -  új dokumentum, %; -  törlés, %; -  kurrens 
folyóirat, hírlap; -  állományegység/lakos

Nyitvatartás: a központ mellett a fiókoké is; 
az átlag

Rendezvények -  külön a felnőtteké és a gye
rekeké.

Használat, igény -  használó/lakos, csak a 
helyi használók (fürdőhelyen több a használó, 
mint a lakos!)

új használók, %-ban (a lemorzsolódást is!)
kölcsönzés összesen; forgási sebesség;
ebből: szépirodalom -  szakirodalom -  ifjúsá

gi irodalom -  hanganyag -  képanyag -  játék
kölcsönzés/olvasó
Nem kell a helyi zenehallgatás, képnézés, 

rendezvényeken részvétel mint abszolút szám; 
ezt időnkénti mintavétellel kell megállapítani (be
csült adatnak nincs értelme!)

A Német Könyvtárstatisztika átalakí
tása; a Deutsche Bibliotheksinstititut 
szakértői csoportjának koncepciója 5

Jülkenbeck (lásd az előző cikket) javaslatai 
alapján, az ő részvételével alakítják át a könyv
társtatisztika szerkezetét. Elhagyják, ami semmit
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mondó és ami nem változik gyorsan. Az adatok 
rendezésével megkönnyítik az összehasonlítást.

Cél: 1. a német könyvtárügy képe, a nemzet
közi közösség számára; 2. regionális szintű átte
kintés ; 3. helyi szint (az egyes könyvtárak hely
zete)

Az adatok piramist alkotnak; az egyes 
könyvtárakról kell a legrészletesebb kép.

Az adatszolgáltatás szerkezete:
1. alap-kérdőív: a) működési feltételek, b) kí

nálat, c) használat,
2. pótív, részletes adatok évente periodiku

san változó témakörből (először az erőforrások, a 
„vagyon”, később a szolgáltatás, majd a haszná
lat, végül a költségek),

3. új csoportosítás -  fenntartók, illetve könyv
tártípusok szerint,

4. kérdőív a szakközpontok (Fachstelle) szá
mára szükséges helyi adatokról.

(Amint a DBS 1995. évi kiadásából kitűnik, 
az új kérdőívet az 1996. évi statisztikához dol
gozzák majd ki -  K.D.)

KOLEGAEVA, S.D. -  GRISIN, A.V.: Az 
országos könyvtárstatisztikai szabvány 
kérdéséhez 6

Az államszervezeti átalakulás miatt, s azért 
is, mert a könyvtárak sokféle főhatósághoz tar
toznak, fontos kialakítani az új, egységes könyv
társtatisztikai rendszert. Az erre vonatkozó kívá
nalmak:

♦ az adatszolgáltatás legyen összevethető 
az eddigi adatokkal,

♦ a minőségi értékelést is segítse: az állo
mányegységek száma mellett a címek 
száma, a gyarapodás mellett a beszer
zési költség is szerepeljen,

♦ a főhatóság az összesítést küldje vissza 
a könyvtáraknak, összehasonlítás végett,

♦ ritkán (lassan) változó adatokat (alapte
rület, szállítóeszközök stb.) csak na
gyobb időközönként kérjenek,

♦ az adatok szabványosítása és az adat
szolgáltatás kötelezővé tétele kapcsán 
alaposan meg kell határozni a kért mu
tatókat.

Nemzetközi könyvtárstatisztika, nemzetközi 
összehasonlítás

Az UNESCO statisztikai évkönyve, 1987 .7

Az évkönyvben szerény helyet foglal el a 
könyvtárügy. -  Az Unesco természetesen nem az 
egyes könyvtárak teljesítményére, hatékonysá
gára kíváncsi, csak adottságaiknak, kapacitásuk
nak olyan, országonként (abszolút számokban) 
összesített mutatóira, amelyek az illető ország 
általános kulturális fejlettségét jellemzik. Fino
mabb mutatókat már csak azért sem dolgozhat 
ki, mert épp az a legfőbb gondja, hogy legalább 
az alapvető adatokat nagyjából azonos szem
pontok szerint adja meg a sok ország. (Egy példa 
arra, milyen nehéz, sőt lehetetlen feladat ez: a 
„nem felsőoktatási általános tudományos könyv
tárak” rovatában Magyarország 1 könyvtárat je
lent, feltehetőleg az MTA könyvtárát, Bulgária pe
dig 27-et, tehát nyilván valamennyi megyei 
könyvtárat. Pedig mindkettő KGST-, illetve 
NTMIR-tag volt, könyvtártudományi központjaik 
évente összeültek módszertani megbeszélések
re. Elképzelhető, mennyire kompatibilis egymás
sal egyéb, teljesen eltérő kulturális szférákba tar
tozó országok adatszolgáltatása.) -  Ennek az 
évnek a könyvtári statisztikájában egyébként 
egyáltalán nem szerepel pl. az USA; az oktatás
ügyi statisztikában is csak némelyik táblázaton 
találhatók rá vonatkozó adatok; az adatszolgál
tatásnak tehát nemcsak a kompatibilitása proble
matikus, hanem a puszta ténye is.

1. Könyvtárak kategóriák szerint (149 ország 
adatai)

Kategóriák: a) nemzeti, b)közművelődési, c) 
felsőoktatási, d)iskolai, e) szak-, f) általános tu
dományos könyvtár.

Rovatok: 1. a könyvtárak száma, 2. állomá
nyuk 1000 kötetben, 3. állományuk folyóméter
ben, 4. évi gyarapodásuk, 5. nyilvántartott köl
csönzőik.

Természetesen nem minden ország jelent 
minden típusú adatot, a legfejlettebbek sem. 
Csehszlovákia pl. csak az első 3 kategóriáról 
számol el. A polcfolyómétert sem adja meg pl. se
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az NDK, se az NSZK. Dánia a közművelődési, az 
iskolai és a szakkönyvtáraknak csak a kötetállo
mányát jelzi, az általános tudományos könyvtár
ról nem közöl adatot.

2. Nemzeti könyvtárak (84 ország adatai). -
1. szervezeti egység, 2. szolgáltató hely, 3. állo
mány 1000 kötetben, 4. állomány polcfolyóméter
ben, 5. mikroforma, 6. AV-dokumentum, 1. egyéb 
dokumentumok, 8. évi gyarapodás kötetben, 
9. évi gyarapodás egyéb anyagból, 10. kölcsön
zők, 11. kölcsönzések, 12. könyvtárközi kölcsön
zés, 13. kurrens kiadás összesen, 14. ebből bér
költség, 15. személyzet összesen, 16. ebből dip
lomás, 17. betanított („a gyakorlatban kiképzett”).

3. Közművelődési könyvtárak (93 ország). -  
Ugyanazon rovatok, csak a könyvtárközi kölcsön
zés helyett itt az ellátott népesség szerepel.

4. Felsőoktatási könyvtárak (87 ország). -  
Rovatok mint a nemzeti könyvtárnál.

5. Iskolai könyvtárak (52 ország). -  Rovatok 
mint a közművelődési könyvtárnál.

6. Szakkönyvtárak (55 ország). -  Rovatok 
mint a nemzeti könyvtárnál.

A nem-felsőoktatási általános tudományos 
könyvtárakról nem közölnek táblázatot. Feltehe
tőleg egyrészt azért, mert (az 1. táblából kiolvas
hatóan) összesen 31 ország jelentett ilyen ada
tot, másrészt mivel ezek az adatok feltűnően in
kompatibilisek. (Fenti magyar-bolgár példánk 
mellett: Hollandia 6, Ausztria viszont 66 ilyen 
könyvtárat jelentett, Brazília 763-at.)

(Ennél frissebb Unesco-évkönyv, sajnos, 
nem állott rendelkezésünkre.)

Könyvtárügyi gazdálkodás Európá
ban, 1981-1990. Az Európai Bi
zottság jelentése 8

Az Európai Bizottság (European Commissi
on) 1987-ben már közzétett egy hasonló statiszti
kai kiadványt ( Study of library economics in the 
European Community), az 1981-85. közötti idő
szakról. A felmérést s a jelentés összeállítását a 
Bizottság megbízásából az Institute of Public 
Finance Ltd végezte. Ugyanez az intézet mérte 
most fel a következő 5 éves időszak megfelelő 
adatait, de kiegészítette, helyesbítette és ez 
utóbbiakkal összehangolta (pl. az összehasonlító 
árak aktualizálása formájában) az előző felmérés 
eredményeit is, így jelentése egységes képet ad 
a 10 éves időszak menetéről. A 12 EU-ország 
adatai mellé ezúttal feldolgozta, az összehasonlí
tási lehetőségek bővítése érdekében, a 7 EFTA- 
ország (Ausztria, Finnország, Izland, Liechten
stein, Norvégia, Svájc, Svédország) adatait is.

Az EU-t a könyvtárügy elsősorban gazdasá
gi szempontból érdekli: mennyit költenek az 
egyes államok (és az egész Közösség) a könyv
tárakra, és mit kapnak ezért. A bonyolult szerke
zetű kiadványban a tulajdonképpeni mutatószá
mokat a 4. és az 5. fejezet tartalmazza: a könyv
tárak pénzügyi ellátása, a könyvtárak tevékeny
sége. A jelentés minden mutatószámot az 
Unesco-statisztikának megfelelő hat könyvtártí
pus („szektor”) szerint tagolva mutat be: 1. nem
zeti, 2. felsőoktatási, 3. egyéb általános tudomá
nyos, 4. iskolai, 5. szak-, 6. közművelődési

A könyvtárakra fordított átlagos évi költségek 1981-1985 é s  1986-1990 között
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könyvtárak. Az egyes táblák általában az alábbi 
oszlopokat tartalmazzák: 1. évi átlag 1981-85 kö
zött; 2. az egyes szektorok %-aránya, 3. évi átlag 
1986-90 között, 4. az egyes szektorok %-aránya,
5. Az évi átlagos fejlődés mértéke a 10 év alatt. -  
Illusztrációul lássuk a 4.1 alfejezetben található 
táblát, a könyvtárakra fordított átlagos évi össze
gekről.

A könyvtárak pénzügyi ellátása:
4.1) az évi átlagos ráfordítás;
4.2) bérköltség (emelkedése átlagosan évi

1,7%);
4.3) gyarapítási költség (emelkedése átlag 

évi 2,0%, a felsőoktatási és a szakkönyvtárakban 
azonban 2,9%, az iskolai könyvtárakban viszont 
csak 0,3%);

4.4) szolgáltatási díjak, térítések összege;
4.5) a kiadási rovatok megoszlása (bér 58%, 

gyarapítás 21,5%, üzemeltetés 9%, új épület 0,5%, 
kölcsönzés 2%, vegyes 9%).

A könyvtári tevékenység:
5.1) szolgáltató helyek; a közművelődési 

könyvtárak egy szolgáltató helyére jutó lakosok 
száma;

5.2) a szektorok összállományának kötet
száma; az összes szektorban 1990-ben össze
sen 1,4 billió kötet; a gyarapodás évi átlagban 
1,9%, a szakkönyvtárakban 3,3%, a felsőoktatá
siakban 2,6%, az iskolaiakban 0,3%;

5.3) a kurrens periodikumok száma; ebből a 
felsőoktatási, az általános tudományos és a 
szakkönyvtárak majdnem egyformán 25% körüli 
arányban részesednek; a gyarapodás évi átlag
ban 1,0%, legnagyobb a nemzeti könyvtárakban, 
2,0%;

5.4) AV-anyag (ezt a kategóriát az adatszol
gáltatók szemmel láthatóan eltérően értelmezik, 
úgyhogy csak nagyon bizonytalan becslésre van 
lehetőség);

5.5) a személyzet létszáma, ezen belül a 
szakképzett könyvtárosok száma és arányuk a 
személyzet egészéhez (nemzeti 1:1,9; felsőokta
tási 1:2,1; általános tudományos 1:2,8; iskolai 
1:7,2; szak-1:1,6; közművűvelődési 1:2,3);

5.6) a használók; a könyvtárlátogatások szá
ma a lakosság lélekszámához képest (a látogatá
sok gyakorisága az általános tudományos könyv
tárakban nőtt legjobban, a nemzeti és a közmű

velődési könyvtárakban változatlan, az iskolaiak
ban csökkent).

A kötet terjedelmének 4/5-ét, a 49-244. oldalt 
a függelékek foglalják el. Itt találjuk többek között
a felmérés kérdőívét, majd az összesítés alapjául 
szolgáló nyers statisztikai adatokat: a könyvtári 
tevékenységre vonatkozó adatokat évenként és 
országonként, az EU- és EFTA-országok egy
séges betűrendjében (127-166.p.), valamint a 
költségvetés főbb rovatainak adatait könyvtár- 
típusonként és országonként (167-180.p.), úgy
szintén az egyes országok főbb gazdasági és de
mográfiai adatait.

Beszámol a kiadvány arról, mi gátolja a való
ban megbízható kimutatások szerkesztését. Fő
ként a pénzügyi adatok közlésével vannak zava
rok, a könyvtári tevékenységre vonatkozók szoli- 
dabbak, de itt is akad bizonytalanság. Némelyik 
országban többféle főhatósághoz tartoznak a 
könyvtári rendszer egyes részei, így egy orszá
gon belül is nehezebb egységesen értelmezni az 
adatokat. (Olaszországban pl. a „történelmi” 
egyetemi könyvtárak, amelyek még az ország 
egyesítése előtt jöttek létre, a kulturális miniszté
riumhoz tartoznak, a többiek viszont az egyetem- 
és kutatásügyihez.) Némelyik országban nem 
tesznek különbséget a folyó kiadások és a beru
házások között, van ahol a gyarapítást is beruhá
zásnak tekintik. A gyarapítási költségbe hol be
leértik a köttetést, hol nem. A személyzetet sem 
igazán egyöntetűen kategorizálják -  stb. (Az álta
lános tudományos könyvtárakra vonatkozó ada
tok azt mutatják, hogy e kategória értelmezésé
ben itt is ugyanaz az anarchia uralkodik, amelyet 
az Unesco-statisztikában tapasztalhattunk: a táb
lázat szerint az NDK-ban 91, Hollandiában 4 ilyen 
könyvtár működik; Portugáliában 22, Franciaor
szágban 1; Svédország 1988-ban még 54, 89- 
ben már csak 26 ilyen intézményt jelentett, Dá
niának, Finnországnak és Norvégiának viszont 
egyáltalán nem szerepel nem-felsőoktatási funk
ciójú általános tudományos könyvtára a kimutatá
sokban.)

Célszerű tehát részletesebben definiálni a 
kért adatok jellegét (ez az ISO és az IFLA felada
ta lehet). Az Európai Bizottságnak évenként vagy 
legfeljebb kétévenként kellene kérnie az adatokat 
a tagállamoktól, s az ISO szabványt nyomatéko
san figyelmükbe ajánlani. Ajánlatos egyesítenie 
ez irányú erőfeszítéseit az Unescoval, elkerülni a
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párhuzamos munkát; létesítsenek közösen a 
nemzetközi könyvtárstatisztikával foglalkozó 
szervezetet.

Emeljük ki végül azt a könyvtárpolitikai
szemléletet, amelyet ez a kiadvány tükröz (anél
kül, hogy a jelentésben egyetlen szó esne külön a 
könyvtárpolitikáról) -  elsősorban azzal, ahogyan 
a specifikus könyvtári adatokat gazdasági („öko- 
nometriai”) és demográfiai adatok keretébe fog
lalja. Megadja az egyes országok bruttó nemzeti 
termékének összegét (GDP), a fogyasztói ár
index alakulását, a könyvtári ráfordításokat a 
GDP %-ában. Ez utóbbi mutatót illetően kiemel
kedett Dánia és a volt NDK, 0,4% fölötti ráfor
dítással, megközelítette őket Svédország, 0,3% 
körül „teljesített” Finnország, Görögország, Hol
landia, a bruttó nemzeti össztermékből 0,1%-nál 
is kevesebbet szánt viszont könyvtáraira Francia- 
ország, az NSZK, Olaszország, Portugália és 
Spanyolország. -  Az EU-országok átlaga 1990- 
ben 0,16%, az EFTA-országoké 0,23%. Az 
EFTA-országokban ugyanis -  magyarázza a je
lentés -  kisebb a népsűrűség, így kevesebb 
használó jut egy szolgálati helyre, a „kisüzemi” el
látás pedig drágább.

Megállapítja, hogy a „könyvtáripar” (library 
industry) a 80-as évek második felében 237 000 
dolgozót foglalkoztatott és átlagosan évi 6,6 millió 
ECU-t költött, ez egy főre (az EU összlakosságá
ból) évi 19,5 ECU.

Közli az egyes könyvtártípusok által ellátan
dó népesség számát; a nemzeti, az általános tu
dományos és a közművelődési könyvtár poten
ciális használója a teljes lakosság, a felsőoktatási 
könyvtáré a 20-24 évesek, az iskoláié az 5-19 
évesek, a szakkönyvtáré a 15-64 évesek. -  Az 
EU-ban is öregszik a lakosság, csökken az isko
lai könyvtárak közönsége (ezért stagnál ez a 
szektor), sőt az utóbbi években a felsőoktatási 
könyvtárak potenciális közönsége is, ténylege
sen azonban rohamosan nő az egyetemi-főisko
lai hallgatók száma, ezért fejlődnek olyan dinami
kusan a felsőoktatási könyvtárak. A szakkönyvtá
rak hasonlóan intenzív fejlődését a gazdasági 
élet fokozódó információigénye magyarázza.

Mindez azt érzékelteti, hogy a könyvtárpoliti
kának nem csak (amint mi megszoktuk) ideoló
giai, hanem nemzetgazdasági feladatai is van
nak. A társadalomnak azok a szükségletei, ame
lyeket a könyvtáraknak kell kielégíteniük, bizo

nyos szempontból és bizonyos fokig mérhetők, 
„forintosíthatók”, hiszen sem a társadalom fejlő
dése szempontjából döntő jelentőségű oktatás
ügy, sem a gazdasági tevékenység nem nélkü
lözheti azokat az információkat, amelyeket a 
könyvtár szolgáltat. -  Az állam tehát saját jól fel
fogott érdekében szánja a nemzeti jövedelem bi
zonyos (szerény) részét a könyvtárügyre, s azon 
belül is a társadalmi-gazdasági fejlődés igényei 
szerint keli kijelölnie a súlypontokat. Nemcsak a 
gazdasági élet egyes szektorainak a szükségle
teit és lehetőségeit kell mérlegelnie, hanem a kul
turális élet, ezen belül a könyvtárügy egyes szek
torainak a helyzetét is. Ez nem jelentheti a könyv
tárügy szétaprózását, épp ellenkezőleg: ha egy
ségben látja a könyvtárügynek s azon belül az 
egyes szektoroknak a társadalmi funkcióját, ak
kor tudja differenciáltan, rugalmasan támogatni 
fejlődésüket.

HAN RATTY, Catherine -  SUMSION, 
John: Közművelődési könyvtári sta' 
tisztikák nemzetközi összehason
lítása9

1. Bevezetés. -  A vizsgálat célja: a CIPFA 
angol közművelődési könyvtári statisztikájának 
(lásd 3. sz. dokumentumunkat) összevetése más 
országok statisztikáival, a kölcsönösen levonható 
tanulságok keresése. 14 európai ország, vala
mint az USA, 2 kanadai tartomány, 4 ausztráliai 
állam és Új-Zéland statisztikáját volt alkalmuk ta
nulmányozni.

2. Országok szerinti leírások. -  Röviden 
jellemzi az egyes országok közművelődési 
könyvtári statisztikáját s példaként néhány oldalt 
reprodukál belőlük (eredeti formájukban, tehát a 
rovatok címét is az illető ország nyelvén).

3. A statisztika rovatcímeinek össze
hasonlítása (133-151-P-). Módszertani szem
pontból ez a rész szolgál páratlanul gazdag és 
könnyen hasznosítható tanulságokkal bárki szá
mára, aki országos statisztika szerkesztésén dol
gozik. Nagyobb témakörök szerint haladva ösz- 
szehasonlítja táblázatosán is, magyarázó szö
veggel is, hogy a vizsgált országok milyen szem
pontok szerint, milyen rovatokkal állítják össze ki
mutatásaikat. A táblázatok azt mutatják meg,
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hogy melyik ország statisztikájában mely rovatok 
szerepelnek.

3.a. A statisztikai kiadvány; a fenntartó 
szervek

1. A kiadvány megjelenési gyakorisága; át
futási ideje; oldalszáma; a magyarázatok oldal
száma; a grafikonok oldalszáma; közli-e a kérdő
ívet; ára; van-e elektronikus verziója.

2. A fenntartó szervek (könyvtári hálózatok) 
száma; az ellátott népesség, millióban; a felsoro
lás elve a) nagyság, b) betűrend, c) földrajzi fek
vés, d) hierarchia, e) típus.

3. Szervezeti egységek; az állomány nagy
sága szerint; anyagi fenntartás szerint; állandó 
szolgáltató helyek; mobil szolgáltató helyek; ellá
tott népesség; ellátott körzet (dőlt betűvel azokat 
a rovatokat közük, amelyek az ISO szabványban 
nem szerepelnek).

A magyarázó szöveg felhívja a figyelmet 
egyes országok sajátos gyakorlatára -  hogy pl. 
Németország nem a hálózatokat, hanem külön- 
külön valamennyi könyvtárat szerepelteti ebben a 
rovatban, vagy hogy Dánia külön adja meg a há
lózat központjának és (összesítve) a fiókkönyvtá
raknak az adatait.

3. b. Állomány, gyarapodás, törlés
1. Állomány; könyvek és időszaki kiadvá

nyok. -  Folyóméterben; kötetszámban; szabad- 
polcos állomány folyóméterben; teljes állomány 
címekben; kézikönyvtár; könyv/használó; 
rodalom/ismeretterjesztő; öregbetűs; puhafedelű; 
idegen nyelvű.

2. Nem könyv jellegű. -  Kéziratok, egység
ben; folyóméterben; mikroforma; térképek, egy
ségben; kotta, egységben; grafikus dokumentu
mok; elektronikus anyag; számítógép-szoftver; 
dia, fotó; egyéb; AV-anyag; ua. típus szerint; vi
deo, film; hangfelvétel a) kazetta, b) hangos 
könyv, c) CD, d) hanglemez.

3. Gyarapodás. -  Könyvek és időszaki kiad
ványok, egységben; egyéb információhordozók 
kategóriáinak száma; AV a) típus szerint, b) mód 
(??) szerint, c) összesen. -  Törlés, könyvek; tör
lés, AV; törlés, egyéb. -  bevételezett időszaki 
kiadványok; hírlapok.

Az „elektronikus anyag” kevés statisztikában 
szerepel, nyilván az „egyéb" kategóriában tünte
tik fel. Érdekesség: az olasz statisztikában a kézi
ratok 6 fajtáját különböztetik meg. Néhol a gyara

pítás módját is megkülönböztetik (vétel, ajándék, 
csere, egyéb).

3. c. Kölcsönzés (könyvtárközi is)
Nyilvántartott használók; kölcsönzés (könyv

tárközi nélkül); kölcsönzés, könyvek; kölcsönzés, 
AV stb.; nyilvántartott kölcsönzők; kölcsönzési 
díj; deziderátum (?requests); előjegyzés. -  
Könyvtárközi kölcsönzés; küldött; kapott; ebből a) 
országon belüli, b) intézményi; teljesítési idő. -  
Fénymásolat.

Némelyik ország külön jelzi az új kölcsönzők 
számát, megkülönbözteti a gyermek és a felnőtt 
kölcsönzőket, illetve részletezi demográfiai ösz- 
szetételüket. Dánia kiadványtípusonként közös 
táblázatban tünteti fel az állományt, a gyarapo
dást és a kölcsönzést.

3.d. Költségvetés, személyzet
Költségvetés összesen; ebből a) személy

zet, b) gyarapítás, c)egyéb; beruházás, ebből a) 
telek, épület, b) egyéb, ez utóbbiból ba) kiadás
típus szerint, bb) becsült kiadás. -  Személyzet; 
teljes munkaidő-egyenértékben; diplomás könyv
tárosok; egyéb szakképzettek; egyéb; adminiszt
ratív személyzet; személyzet, részidős/teljes 
munkaidős; átlagbér; társadalmi munkások. -  
Bevétel; bevételi források

Ontario tartomány a beruházási kiadásokat a 
beruházást igénylő szolgáltatások szerint tagolja; 
Új-Zéland a személyzeti kiadásokon belül meg
különbözteti a továbbképzés költségeit.

3.e. Vegyes rovatok
Alapterület; heti nyitvatartási idő; raktározási 

rend; ülőhely; látogatások; helyi használat; refe- 
rensz, ebből a) szokásos, b) közhasznú; külső 
szervezeteknek nyújtott szolgáltatások, ebből a) 
gyermekügy, b) kórház stb., oktatásügy, d) bör
tön, e) egyéb; idegen nyelvű anyag; kölcsönzési 
határidő; kölcsönzési térítés (? loan allowance); a 
kérések kielégítési aránya; a beiratkozás gyakori
sága; a kölcsönzésen lévő egységek száma; a 
kölcsönözhető egységek száma; olvasók által 
használható számítógépek; rendezvények; ezek 
látogatóinak száma. -  A fenntartó típusa; a szer
vezeti felépítés típusa.

Ezek mind olyan rovatok, amelyek az ISO- 
szabványban nem szerepelnek. -  A németek 
megadják az évi nyitvatartási napok számát is, 
Victoria tartomány pedig mindegyik szolgáltató 
helynél külön feltünteti a szombat-vasárnapi nyit-
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vatartást. Új-Zéland és Nyugat-Ausztrália típusa
ik szerint részletezi a rendezvényeket -  stb.

3. f. A kiadvány külső formája
Ez elsősorban attól függ, milyen mértékben 

tagolja a kimutatás az ország közművelődési 
könyvtárhálózatát (Svájc 47, Németország vi
szont 2141 egységről számol be ), -  Táblázat he
lyett itt országonként ismerteti kiadványunk a sta
tisztikai kimutatás szerkezetét, az adatok csopor
tosításának módját.

4. A CIPFA statisztika elemzése a nemzet
közi szabványokhoz képest

A vizsgálat egyik fő célkitűzésének megfe
lelően az angol közművelődési könyvtári statiszti
ka szerkezetét, rovatait veti össze részletesen 
egyrészt az ISO, másrészt az Európai Közösség 
és az Unesco kívánalmaival, s mindjárt jelzi azo
kat a pontokat, ahol a CIPFA lényegesen eltér 
ezektől a szabványoktól, illetve ahol felvetődik a 
módosítás kérdése.

5. Tanulságok
♦ Célkitűzés. -  A könyvtárstatisztika több

féle célt szolgálhat: 1. az egyes könyvtá
rak hasonlíthassák össze saját eredmé
nyeiket a többiekével, 2. hasonlíthassák 
össze a szabványokkal, irányszámokkal, 
3. tájékoztassuk az országos és regioná
lis szerveket, mit kell anyagilag támogat
niuk, illetve ellenőrizniük, 4. figyeljük meg 
az időbeli trendeket, 5. szolgáltassunk 
alapot a fejlesztési tervekhez és biztosít
suk a visszajelzést eredményeikről, 6. tá
jékoztassuk a könyvtárak szerepéről a 
politikusokat és más külső tényezőket. -  
Némelyik ország statisztikája mutatja, 
hogy ott már komolyan törekednek a fej
lettebb, a 4-6. pontban jelzett célok elé
résére is. Nyilvánvaló azonban, hogy az 
alapadatok részletes közlése az elsődle
ges; minden egyéb csak erre épülhet.

♦ Közös sajátságok. -  Nagyjából hasonló 
a szolgáltatások skálája, a szolgáltató 
helyek földrajzi elhelyezkedése. Az ada
tok teljessége 95-100%-osnak mondható 
(ritka a becslés, kerekítés). Az arányszá
mok többnyire még csak a lakosság szá
mához viszonyítják a kapacitást, teljesít
ményt; célszerű volna a hatékonyságot, 
minőséget jelző arányszámokat is szer
keszteni. A tapasztalatok szerint a sta

tisztikák folyamatos kiadását és évről év
re következetes felépítését jobban bizto
sítja, ha nem könyvtárügyi szerv foglalk
ozik ezzel, hanem független statisztikai 
szerv, vállalat.

♦ Csak a ClPFÁ-ra jellemző adatok -  pl.
a deziderálások és előjegyzések szám
bavétele, az állománynak és használatá
nak hármas megosztása (felnőtt szépiro
dalom -  felnőtt ismeretterjesztő -  gyer
mekkönyv), a „nappali népesség” feltün
tetése.

♦ Közös hiányok. -  Az AV anyag katego
rizálása nem egységes, pedig erről a 
gyorsan fejlődő területről szükség volna 
megbízható áttekintésre. A legtöbb sta
tisztika nem jelenik meg a tárgyév le
zárását követő 9 hónapon belül, aho
gyan kívánatos volna, némelyikre évekig 
kell várni. Alig találkozunk olyan muta
tókkal, mint a számítógépes rendszerhez 
a kölcsönzés érdekében online kapcso
lódó szolgáltató helyek száma, az online 
olvasói katalógusok száma, a CD-ROM- 
ellátás, az elektronikusan feltárt állo
mány nagysága -  holott ezek szemléltet
nék a számítógépesítés tényleges ered
ményeit. Nem sok nyomát látni az olva
sók véleményére vonatkozó felmérések
nek. A kölcsönzéseken és esetleg a refe- 
renszkérdéseken túl nem jelzik a könyv
tárhasználat egyéb formáit (valóban ne
héz is mérni ezeket). Az igények kielégí
tésének arányáról is alig-alig értesülhe
tünk. Semmit sem tudunk meg a lopások 
mértékéről (a törölt dokumentumok szá
mán belül) és a meggátlásukra szolgáló 
intézkedésekről. Kevés helyen szerepel 
a nemzetiségi nyelvű irodalom nagysága 
és annak használata.

♦ Pozitív jelenségek. -  Sok statisztika ki
emeli a kiadások összegéből a beruhá
zásokat. Helyenként ezek mellett a jövő 
évi tervezett összeget is feltüntetik, a 
%-os változással együtt; ennek megvan 
az alapja, hiszen a tárgyév lezárásakor 
már betervezték a jövő évi kiadásokat. -  
Több ország tervez a szabványos sta
tisztikai kimutatások kiegészítéséül éven
ként változó tárgyú speciális felmérése-
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két egy-egy időszerű, témáról, pl. a gyer
mekeknek nyújtott szolgáltatásokról vagy 
az információtechnológia használatáról a 
könyvtárakban. -  Ontario tartomány sta
tisztikája igen aprólékos (de lényeges) 
teljesítménymutatókat tartalmaz, pl. évi 
referenszkérdések a) összesen, lako
sonként, c) a személyzet 1 tagjára, d) a 
kézikönyvtári állományhoz képest, vagy: 
évi könyvtárhasználat a) összesen, b) la
kosonként, c)a személyzet 1 tagjára, d) a 
költségvetési kiadások 1 dollárjára.

♦ További kutatást igényel. -  A nemzet
közi összehasonlítás nyelvi akadályait 
aránylag kis munkával el lehetne háríta
ni, hiszen csak a rovatcímeket és a ma
gyarázó szöveget kell lefordítani; ezt 
megkönnyítené egy többnyelvű könyvtár
statisztikai szógyűjtemény összeállítása; 
a skandináv országok már most is közük 
könyvtárstatisztikájuk függelékeként a 
rovatcímek angol nyelvű jegyzékét. -  
Probléma a kiadványok bibliográfiai ada
tainak és maguknak a kiadványoknak a 
megszerzése is (az IFLA ki is akar adni 
erről egy tájékoztatót). -  A könyvtári há
lózatnak és anyagi ellátásának a köz- 
igazgatási rendbe való beilleszkedését is 
meg lehetne világítani: milyen arányban 
fedezik a könyvtárak költségvetését az 
országos, a regionális, illetve a helyi 
szervek.

6. Az országos teljesítmények mérőszá
mai. -  A szerzők megpróbálják közös nevezőre 
hozni az egyes statisztikák adatait, az alábbi 
szempontokból: a megjelenés éve (az összeha
sonlíthatóság érdekében 3 év statisztikái közül 
válogatnak); lakosság millióban; ehhez képest a) 
a nyilvántartott könyvtári tagok, b) a tényleges 
használók %-aránya; diplomás könyvtáros/1000 
lakos; személyzet/1000 lakos; állomány/fő; 
könyvkölcsönzés/fő; teljes állomány, millióban; 
könyvállomány, millióban; AV-állomány az egész 
állomány %-ában; AV-kölcsönzés az egész köl
csönzés %-ában; kiadások/fő a) nettó, b) bruttó; 
gyarapítási költség/fő; gyarapítási költség az ösz- 
szes kiadás %-ában; bérköltség az összes kia
dás %-ában. (A kiadásokat angol fontra számítot
ták át.)

A magyarázó szövegben jelzik, hogy csak 
nagy közelítésekkel, feltételesen sikerült ez a kö
zös nevezőre hozatal, az egyes országok adat
közlésének eltérő szerkezete miatt; a nagyjából 
azonos rovat nem minden országban ugyanazt 
jelenti. (Épp ez mutatja, hogy szükség van tényle
ges nemzetközi szabványosításra.) így is látszik 
azonban, hogy pl. túl nagyok a különbségek az 
egyes országok között a könyvtári tagok aránya 
szempontjából, reálisabb képet kapnánk, ha min
denütt megkövetelnék az évenkénti beiratkozást. 
Eléggé egyenletes az 1000 lakosra számított 
személyzeti létszám, a személyzet 1 tagjára eső 
kölcsönzések aránya viszont 27,3 és 2,8 között 
ingadozik. Nincsenek nagy eltérések a fejenkénti 
könyvállomány terén, a kiugró kölcsönzési mu
tatókat tehát nem az állomány nagysága magya
rázza, hanem jó szerkezete és propagandája. A 
kiadások mutatói közötti nagy eltérések megint 
nem reálisak, inkább a számviteli rendszerek kö
zötti különbségekből fakadnak

Függelék, A. -  A rovatok címe és sorrendje 
az egyes országok statisztikáiban.

Sorra veszi az országokat; illusztrációként 
lássuk a finn statisztika szerkezetét.

a) A mutatók rendje: Lakosság, terület, nép
sűrűség, díjak és térítések (késési díj/kérés), köl
csönzési határidő, kölcsönzési díj (? loan allo
wance). -  Szolgáltató helyek (számuk, átlagos 
nyitvatartási idejük). Állandó szolgáltató helyek, 
nagyságuk és tevékenységük szerint. Alapterület 
(bruttó/nettó). Személyzet (engedélyezett és 
ténylegesen betöltött státusok, 4-es bontásban). 
-  Teljes könyv (és időszaki kiadvány) állomány 
1993,1994 (5-ös bontás), bruttó gyarapodása (5- 
ös bontás). Egyéb állomány 1993, 1994 (7), en
nek bruttó gyarapodása (7). Kurrens folyóiratok 
(címek 1993/94, gyarapodás 1993/94.) -  Azon
nali kölcsönzésre rendelkezésre álló állomány és 
kölcsönzésen lévő állomány, könyvek (4) és AV 
anyag (2). Deziderálás összesen és a 30/60 na
pon belül teljesített kérések %-aránya. A refe
renszkérdések száma. A látogatások száma. Évi 
kölcsönzés: könyvek (4), AV-anyag (2), egyéb in
formációhordozók. Kiállítások. Könyvtárközi köl
csönzés küldött/kapott, a teljesítési idő átlaga, a 
kielégített kérdések %-aránya. Tájékoztató szol
gálat: a használók rendelkezésére álló terminálok 
száma. -  Származtatott statisztikák és kiadás 
(18) 1000 lakosra. Bevétel (7) 1000 lakosra. Net
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tó kiadás összesen, beruházási költség össze
sen. Szolgáltatások más hivatalos szerveknek 
(személyzet, státusok, speciális kötetek {?}, kia
dás összesen).

b) Származtatott mutatók: Lakosság/szolgál- 
tató hely. Engedélyezett státusok/fő. Könyvek át
lagára. Könyv (és időszaki kiadvány) álló- 
mány/1000 fő. Évi könyvkölcsönzés/fő. Kölcsön
zésen levő könyvek/fő. A kölcsönzés átlagos idő
tartama. Az állomány forgási sebessége/felnőtt 
szépirodalom, felnőtt ismeretterjesztő, gyermek
könyv, összesen. AV-kölcsönzés/1000 fő, dezide- 
rálás/1000 fő. Bevétel (9) és kiadás (18)/1000 fő. 
Nettó kiadás/1000 fő.

Függelék, B. Bibliográfia és az ügyintézők 
címjegyzéke

Közli mindegyik ország statisztikai kiadvá
nyának bibliográfiai adatait, a kiadó szerv címét 
és a nemzetközi kapcsolatokban illetékes ügyin
tézőjének nevét.

te BOEKHORST, Peter: A  minőség 
mérése; az IFLA irányelvei a teljesít
mény mérésére a felsőoktatási 
könyvtárakban10

A statisztikák csak a mennyiségi jellemzőket 
mutatják, a minőségieket nem; a mennyiségiek
ből is csak a pozitívumokat, a negatívumokat 
(könyvtárat nem használó hallgató, nem használt 
állományrészek, hiányzó dokumentumok) viszont 
nem. Csak az objektív tényeket, a szubjektiveket 
nem, pedig a minőségi jellemzés szempontjából 
lényeges pl. az olvasók véleménye.

Különbségek az IFLA és az ISO szempontjai 
között: az ISO-szabvány mindenféle könyvtártí
pusra vonatkozik; a költségeket is figyelembe 
veszi; meghatározásai kevésbé részletesek, amel
lett elszigeteltek (az IFLA mutatói clustereket al
kotnak).

HOEL, Ivar A.L.: Az északi országok 
tudományos könyvtáraira vonatkozó  
statisztikai adatok összehangolása;a 
nemzetközi könyvtárstatisztika nem
zetközi szabványának adaptálása11

Az öt északi ország egyeztette statisztikai 
rendszerét egymással és az ISO, illetve az

Unesco követelményeivel. Az alábbi problémák 
jelentettek nehézségeket:

a) milyen könyvtártípust és hány könyvtárat 
vegyenek be, hogy a populációk összehasonlít
hatók legyenek (ami a svéd egyetemen elhanya
golható nagyságrendű intézeti könyvtár, az a nor
végoknál még lényegesen nyom a latban);

b) a személyzet kategorizálása (eltérő kép
zési és minősítési rendszer);

c) a kategóriák egységesítése;
d) a kategóriák meghatározása (az ISO-de- 

finícióknál részletesebben).
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