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Ennek a könyvnek, A tudomány térképének, nemcsak minden könyvtár, hanem minden család könyvespolcain is ott a helye.
Mohor Jenő

Erőforrások szervezése a felsőok
tatási könyvtári gyakorlatban

A kötet szerkesztőjének neve sok magyar könyvtáros számára ismerősen cseng, hiszen Dávid Baker az East Anglia Egyetemen, Norwichban tartott könyvtári menedzsment-tanfolyamot egy tucatnyi kollégánknak. A tanfolyamok azután idehaza, Kecskeméten és Pécsett folytatódtak, és a résztvevők köre is bővült, változott.A felsőoktatási könyvtárak erőforrás-menedzsmentjével, azaz a források szervezésével foglalkozó könyv érthető módon az e téren Nagy-Britanniában felhalmozódott tapasztalatokra épül. Ennek megfelelően találunk benne fejezeteket a brit felsőoktatás olyan sajátos jelenségeiről is, mint az ún. régi és új egyetemek (az előbbiek tipikus képviselői Oxford, és Cambridge, az utóbbiaké a volt politechnikumok) és a szakfőiskolák (colleges of higher education). Mindazonáltal a szerzők -  ahogy ezt a szerkesztő bevezetőjéből megtudjuk -  igyekeztek minden felsőoktatási könyvtárban, így térségünkben is hasznosítható ismereteket közölni. Tegyük hozzá, hogy az egyedi brit vonások tanulmányozása nyilvánvalóan viszonylag keveseket érdekel, viszont van mit tanulnunk szigetországi kollégáink tapasztalataiból, különös tekintettel arra, hogy a hazai felsőoktatás fejlődése sokban rokonítható a brit felsőoktatáséval. Vitathatatlan, hogy -  ahogy ismét a bevezetőben olvashatjuk -  a felsőoktatási könyvtáraknak világszerte sok rokon vonása van. Az adott intézményben folyó oktatást és kutatást szolgáló központi intézmények, amelyek ezekhez a tevékenységekhez információforrásokat, szolgáltatásokat és helyet biztosítanak. Fenntartásukról valamilyen módon az állam gondoskodik, tehát nem magánintézmények. Betölthetnek regionális vagy országos funkciókat, de elsődlegesen anyaintézményük részét képezik.Sokféle, egymásnak részben ellentmondó cél elérését szolgálják ezek a könyvtárak. Hogy csak egy ilyet említsünk: az oktatást vagy a kutatást kell-e szolgálniuk? Az erőforrások kezelése szempontjából kiemelkedő fontosságú az ingyenesség kérdése, amely sok más könyvtártípushoz hasonlóan itt is fel-
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merül. Bármekkora bevételeket legyen is képes termelni, alapvetően a felsőoktatási intézmény „tartja el” a könyvtárat. Ha pedig az intézmény oktatóit nem látja el megfelelően, vagy azok úgy érzik, hogy nem kapják meg a megfelelő ellátást, nagy nehézségek elé néz a könyvtár vezetője.Az erőforrások szervezésének -  ahogy az lenni szokott -  nincs egyetlen, magától értetődő definíciója, különösen, mert a könyvtárak korábban (és részben ma is) nem kezelték erőforrásaik teljességét. Az erőforrásokat -  Dávid Baker szerint -  nemcsak a felsővezetők menedzselik, még ha övék is a végső felelősség -  hanem szinte minden munkatárs részt vesz ebben a folyamatban.Egészen a közelmúltig -  sőt sok esetben ma is -  az erőforrás-menedzsment a következőket foglalta magában:® költségvetési „alku”;© alkalmi igények benyújtása többletforrásokra;® a meglevő források elosztása a különböző költségvetési rovatok között;© a kiadások figyelése, nyomon követése;© éves jelentések elkészítése;© rendszeres költség-csökkentési intézkedések (általában a központi elvonásokat követően);

© saját bevételek megszerzésére irányuló intézkedések.Sok könyvtárban Nagy-Britanniában és másutt továbbra is ez a norma. A személyzet, a helyiségek, a fűtés, a világítás költségeit központilag finanszírozzák, ezért nem a könyvtárak kontrollálják ezeket. Ezeket a költségeket azonban sok helyütt már a könyvtárak vezetői kezelik.A könyvtárak erőforrás-szervezéssel kapcsolatos tevékenységének vannak akadályai. Ezek részben külső tényezők által meghatározottak, az intézmény kultúrája, gazdasági helyzete, ugyanakkor a vezetők hozzáállása is befolyásolhatja a hatékony erőforrásgazdálkodást. A könyvtárak ráadásul a „nagy pénzköltők” az intézményen belül, és sokan nem látják az oktatás és kutatás, valamint a könyvtári ellátás közötti kapcsolatot, amely sokszor nincs is meg.A felsőoktatás és benne a könyvtárak ügye mindig is politikai dimenziókat tartalmazott, tehát ezen a téren is szükség van a vezetők ügyességére. Ez az a kontextus, amelyben a könyv az alábbi kiemelésre kívánkozó témákban ad hasznos eligazítást: az anyagok, tevékenységek és szolgáltatások árazása, működési költségek, helyiség-gazdálkodás, pályázatok, stratégiák a jövőre.
Koltay Tibor
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