
Személyzeti modellek Közép
es Kelet-Európa, Oroszország és 
a PÁK felsőoktatási könyvtárai 
számára
Róbert M. Hayes

A szerzó Staffing pattems fór academic libraries of 
Central and Eastem Europe, Russia and CIS coun- 
trles c tanulmányát, amely a varsói nemzeti könyv
tárban 1997. október 16-18-án tartott könyvtár- 
gépesítési konferencián hangzott el. Orbán Éva 
tömörítette.

A kilencvenes évek jelentős változásokat hoztak a volt szocialista országok felsőoktatási könyvtárai számára, amelyek közül a legjelentősebb a könyvtári gépesítés előretörése volt. A számítógépesítésnek a személyzet alakulására gyakorolt hatását vizsgálták, széles körű adatgyűjtéssel. A vizsgálatnak három célja volt:
® Objektív eszközök kialakítása a kiválasztott könyvtárak számára a használóknak nyújtandó szolgáltatások biztosításához és a dokumentumok feldolgozásához szükséges személyzeti létszám megállapításához.® Ezen eszközök olyan szintű kidolgozása, hogy a könyvtárak vezetői könnyen meg tudják állapítani, milyen munkaterheléssel járnak a változások (különösen az automatizálás), és hogyan lehet megoldani a felmerülő feladatokat.

© Azoknak a paramétereknek a meghatározása, amelyek befolyásolhatják a munkamennyiség és a személyzet összefüggését.A vizsgálat öt hipotézissel indult:A vizsgált országok felsőoktatási könyvtáraiban jelenleg:1. a szolgáltatások biztosítása a használói körrel arányosan több munkát igényel, mint a nyugati országokban,2. a dokumentumok beszerzésére és feldolgozására több munkát fordítanak, mint a nyugati országokban,3. a személyzeti modellek -  ha a munkaterhelést és a munka elvégzéséhez szükséges személyzetet tekintjük -  lényegében megegyeznek az amerikai és nyugati személyzeti modellekkel,4. a személyzet és a munkaterhelés megoszlása a könyvtárakon belül hasonló,
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1. táblázat 
Használók

5. a személyzet végzettségi (felsőfokú szakképzettséggel rendelkező és középfokú) összetétele eltér az amerikai könyvtárakra jellemző modelltől.
A szem élyzeti m odellA felmérés alapjául a Library Staffing Modell (LSM, Könyvtári személyzeti modell) szolgált, amely -  számítógéppel kezelt mátrixok segítségével -  alkalmas a használói kör, valamint a beszerzett dokumentumok jellege alapján a munkaigény, illetve az ellátásához szükséges személyzeti létszám megállapításához.Az első két mátrix a munkaterhelés megállapítására szolgál. Használói oldalról vizsgálja a kliensek és a használati alkalmak számát és megoszlását a különböző szolgáltatások között, a dokumentumok oldaláról pedig a beszerzett dokumentumok számát és a munkafolyamatokban való „részvételüket” , illetve az egyes folyamatok munkaigényét térképezi fel. A harmadik mátrix -  ugyancsak a használókra

és a dokumentumokra -  a munkaigény függvényében a szükséges személyzet és a költségek becslésére szolgál.Minden könyvtári szolgáltatásra és munkafolyamatra meghatároztak egységeket, a munkaterhét pedig a főfoglalkozásúak éves munkaidejének megfelelő százalékban fejezik ki. A modell 10%-os toleranciával tartalmaz, ún. alapértékeket a munkaigény-tényezőkre, amivel jelezni akarják, hogy az egyes könyvtárak, illetve a munka minőségi jellemzői jelentős eltéréseket eredményezhetnek.A modell nem feledkezik meg a szolgáltatásokhoz vagy más munkafolyamatokhoz közvetlenül nehezen köthető rezsiköltségekről, amelyeket a direkt munkaköltségek arányában határoz meg.
Az adatgyűjtés

Az adatgyűjtés 1996-1997-ben zajlott, elektronikus postán kitöltendő kérdőívekkel. A megkérdezettek egy 1996-os krími konferencia résztvevői közül ke-
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[KlfirBlBQKZüligrültek ki. Végeredményben hat ország 13 könyvtára töltötte ki a pontos adatokat és tetemes munkát igénylő kérdőíveket, amelyek közül egyről kiderült, hogy nem felsőoktatási könyvtár, és ezért kizárták a vizsgálatból.Az adatgyűjtés és az adatok elemzése, ami a személyi számítógépen futtatható LSM programba való betáplálást, illetve az outputként kapott adatok és a tényleges helyzet összevetését jelentette, párhuzamosan zajlott.
Eredm ényekAz eredmények a kapott adatokat, az elemzésükre szolgáló táblázatokat, illetve az adott valóságnak megfelelően módosított modellt jelentik. A táblázatok természetesen csak globális adatokat tartalmaznak az összehasonlítás alapjául szolgáló valóságos amerikai könyvtárról ( A összehasonlító 
könyvtár), illetve a mezőnként átlagolt adatokból kialakult ún. Reprezentatív átlagkönyvtárról, de meglehetősen közel állnak a valós helyzetekhez.A használati adatok összesített értékei képzik a modell inputját, ám a különböző csoportokra lebon

tott értékek is hasznos információval szolgálhatnak a könyvtárvezetőknek. Szembetűnő az eltérés a helyben használat és a kölcsönzés aránya között, amely a vizsgált könyvtárakban 3,5:1 volt, de akadt könyvtár, amelyben 20:1, szemben az amerikai 2:1 aránnyal. Ennek okát az eltérő (Európában elsősorban megőrzés központú) könyvtári szemléletben kereshetjük.Akár a szolgáltatások igénybevételét, akár a dokumentumok használatát vizsgálják a használói csoportok szerint, az Amerikai összehasonlító könyvtár a szolgáltatások kétszeres igénybevételét, a dokumentumok jóval nagyobb mértékű használatát mutatja. Ez a helyzet két okra vezethető vissza: a könyvtárak oldaláról a hozzáférés korlátozására, a használók oldaláról pedig a szerényebb elvárásokra. Jellemző az is, hogy viszonylag sok másolatot készít maga a könyvtári személyzet, míg Amerikában a másolatok nagyobb részét a használók állítják elő.Megvizsgálták az egyes dokumentumtípusokra fordított munka mennyiségét is. Az állomány és az éves gyarapodás összevetése azt mutatja, hogy bár a Reprezentatív átlagkönyvtár állománya nagyobb, mint az Összehasonlító könyvtáré, az éves gyarapo-
2. táblázat

Az állomány arányai (100 dokumentum/láb) 1 láb=30,48 cm
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dás a vizsgált országok gazdasági helyzete következtében jelentősen kevesebb.Az állománygyarapítással összefüggő munkafolyamatok közül jelentősebb a megrendelések száma a Reprezentatív átlagkönyvtárban, mint az amerikaiban. Ugyancsak nagy különbség van a saját feldolgozás és az rekordok átmásolása terén: az Átlag- könyvtárban a dokumentumok felét érinti a saját feldolgozás. Az Amerikai könyvtárban ez csak néhány (kb.10) százalék, igaz, hogy ebben az esetben éppen egy rekatalogizálási program közben mérték a könyvtárat. Az eredeti feldolgozás pedig természetesen sokkal munkaigényesebb, mint a letöltés.
Szem élyzeti m odellek

A munkaterhelést és a személyzetet az amerikai tapasztalatok alapján kialakított modellhez viszonyították. Négy adatot gyűjtöttek be minden könyvtártól: a tényleges személyzet létszámát, az LSM segítségével számított értékeket, az LSM alapján a kölcsönzésre és a helyben használatra, illetve a publikálásra vonatkozó értékeket. A modell által kívánatosnak talált értékek szinte teljesen megfeleltek a tényleges értékeknek. Eltérés a szükséges személyzet képzettségi szintjében mutatkozott.Látható, hogy az Átlagkönyvtárban sokkal magasabb a felsőfokú végzettségűek aránya. Ennek feltehetően az az oka, hogy az amerikai 5:3:1 fizetési arányokkal szemben a vizsgált könyvtárakban jóval

kisebb eltérés (3:2:1) van a szakképzettek és a kisegítő személyzet fizetése között.Ha a személyzet modell szerinti és tényleges megoszlását tekintjük a különböző munkafolyamatokra bontva, akkor lényegében azonos képet kapunk az összehasonlító és az Átlagkönyvtárra, ami alátámasztja a harmadik hipotézist.
K övetkeztetések

A vizsgálat hipotézisei beigazolódtak. A felmérések és a modell alapján végzett számítások tanúsága szerint az összehasonlító könyvtárban a használat -  mind a dokumentumok, mind a szolgáltatások igénybevételét tekintve -  a kétszerese az Átlagkönyvtár használatának. Az a feltételezés is helytállónak bizonyult, hogy a beszerzett dokumentumok mennyisége gazdasági okokból mintegy fele az amerikainak, és jelentősebb munkát fordítanak az eredeti feldolgozásra. A személyzet megoszlását tekintve valóban hasonlóságot mutat az összehasonlító és az Átlagkönyvtár, illetve az egyes vizsgált könyvtárak. Az ötödik hipotézis is igazolódott: az Átlagkönyvtár jóval erőteljesebben támaszkodik a szakképzett könyvtárosok munkájára, mint az összehasonlító könyvtár, amely a kisegítőkből foglalkoztat többet.öt pontban foglalhatók össze a könyvtárgépesítéssel összefüggő következtetések. Az automatizálás legkézenfekvőbb következménye a bibliográfiai szolgáltatások’ igénybevétele, a szakképzettséget
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igénylő feldolgozó munka szűkülése. A jelentős tudományos könyvtárak kivételével az intézmények a nagy bibliográfiai szolgáltatóktól töltik le rekordjaikat, így a feldolgozásnak ez a formája lesz uralkodó (90%). E változásokkal számolva, a modell szerint, a feldolgozó személyzet a jelenlegi 32 főről (akik közül 21 szakképzett) 15 főre csökkenne, mindössze két szakképzettel. Ezzel ellentétes tendencia figyelhető meg a használók közvetlen szolgálatában: egyre több szakképzett munkatársra van szükség a tanácsadásban és a bibliográfiai képzésben. A feldolgozásban a csökkenő és az olvasószolgálatban a növekvő igények nagyjából arányosak egymással. Harmadszor: megfelelően képzett irányítókra és munkatársakra van szükség az automatizált rendszerek működtetéséhez. A fenti fejlemények maguk után vonják a könyvtárak közötti együttműködés súlyának növekedését is, mind a forrásmegosztás

tekintetében, mind a közös fejlesztési programok végrehajtásában. Az elektronikus források szaporodása újfajta döntések elé állítja a könyvtárakat: mely elektronikus dokumentumok szerzendők be, és mely hagyományos forrásokat kell felváltani elektronikusakkal. Valójában a gyarapítást egyre nagyobb mértékben felváltja az információforrásokhoz való hozzáférés biztosítása.A könyvtárvezetésben is új szemléletmódra van szükség. Növelni kell a dokumentumok használatát mind az elsődleges használók körében, mind a könyvtárközi együttműködés révén. Egyre jobban be kell vonni a szakképzetlen és diák munkaerőt a feladatok megoldásába. A ideiglenes munkatársaknak a fizikai feladatokat, a könyvtárkezelőknek a rutin munkát kell átvenni, hogy a szakképzettek az olvasószolgálatban kamatoztathassák tudásukat.

SZABADUL FIÓKKÖNYVTÁRAITÓL Saarbrúcken városa. Az új városi könyvtárban 
nagyobb személyzetre lesz szükség, új státuszokra nincs pénz. oda vonják hát össze több 

fiókkönyvtár személyzetét. Az egyik fiókot egyszerűen bezárják, másokat egyéb intézmények 
(egyház, iskola, szociális tanácsadó) kezelésébe adnak át: hozományul gondoskodnak a helyiség 

béréről, a fenntartási költségekről és némi gyarapítási keretről.
( D B I  Pressespiegel. 1998.
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