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A pénzügyek irányítása a könyvtá
rakban és az információs 
központokban

A napjainkat jellemző -  rózsásnak nem mondható -  gazdasági helyzetben a gyengülő könyvtári finanszírozás egyik következménye, hogy sokan elhagyják a könyvtárosi pályát, a megmaradó kis létszámú szakembercsoportnak kell vállania a speciális terhek viselését, pl. a költségvetés elkészítését vagy a pénzügyi tervezést.A könyvtárakban és információs központokban a pénzügyekben való jártasság sokat segíthet a rendelkezésre álló erőforrások hatékony felhasználásában a szolgáltatások sikeres fenntartása érdekében.Az ismertetett mű (amely egyébként már második kiadás) hivatkozik a legfrissebb kutatásokra és elméletekre, olyan helyzeteket idéz fel, amelyekkel a könyvtárak és információs szolgálatok mindennapi tevékenységük során bármikor szembesülhetnek. A jól szerkesztett anyag az olvasót lépésről lépésre vezeti be a pénzügyi ellenőrzés menetébe és a menedzseri kötelezettségek rejtelmeibe. Nélkülözhetetlen olvasmány a könyvtárigazgatók, információs szolgálatok vezetői számára, segítséget nyújt a költségvetés elkészítésében, az erőforrások kezelésében, a pénzügyi döntéshozatalban, s a költségtanulmányok típusait is bemutatja.Az utóbbi évtizedben az elektronikus és számítógépes technológiák bevezetése mindenütt maradandó változásokat eredményezett, s mindeközben a pénzügyi reálszféra változatlan maradt. A könyv tényleges témája ennek a helyzetnek a feltérképezése és elemzése. A „pénzügyi” kifejezést a szerző általában a finanszírozásra, az információs tevékenység és a dokumentumellátás működtetésére szolgáló anyagiak bevonására és hasznosítására vonatkoztatja.A pénzügyek intézése vagy ahogy „modernül” mondhatjuk: menedzsmentje olyan tevékenység, amely magában foglalja a környezeti adottságokból fakadó pénzügyi vonatkozásokat, a dologi és intellektuális erőforrásokat. Ezeket az összetevőket a könyv részletesen, több fejezeten keresztül tárgyalja. A pénzügyi összefüggések kiemelésén kívül a könyv foglalkozik a költség fogalmával és a költségelemzésekkel. Megállapítja, hogy a költségadatok, mint elsődleges viszonyítási mutatók a mérhetőségben vannak segítségünkre. A költségek pontos mérése, vizsgálata, a pénzügyi folyamatok áttekintése kulcsfontosságú a menedzserek számára.A szerző korábbi műve, az 1985-ben megjelent „Könyvtárak és információs 
szolgálatok költségmenedzselése” című könyv képezi a jelen kiadvány magját.
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A korábbi verzió egy része azért kerülhetett a könyvbe, mert lehetőséget ad a témában tapasztalható fejlődés bemutatására. Valójában a nyolcvanas évek közepétől nem is született olyan munka, amely frissebb ismereteket nyújthatna a korábbi kiadásban foglaltakhoz képest. A könyvből hasznos gyakorlati ismeretek birtokába juthatunk, annak ellenére, hogy hogy a szerző nem vállalja, hogy a pénzügyi menedzsment teljes körű, általános összefoglalását nyújtsa. Ha az olvasónak a szigorúan vett szakirodalomra van szüksége, kézbe kell vennie a fontos közgazdasági, üzleti, pénzügyi és könyveléssel foglalkozó alapkönyveket. Ez a mű elsődlegesen a könyvtári és információs területre összpontosít, egy olyan történelmi utat követ, amelyen fokozatosan avatja be az olvasót a könyvtári szféra rejtelmeibe. Folyamatában tárja fel, hogy miként ismerték fel az idők során a szakemberek a költségmérések és az elemzésének fontosságát.A könyvtári és információs szolgáltatások költségelemzési gyakorlata az egyik leggyengébb tevékenysége a könyvtárvezetés -  szervezés folyamatának. Egy átlagos üzleti vállalkozásban számos szakember foglalkozik az egyes pénzügyi területekkel (még a legkisebb cég is foglalkoztat egy vagy két, a pénzügyi és könyvelési tevékenységért felelős szakembert. A nagyvállalatok esetében akár több száz főre tehető az itt dolgozók létszáma. Az üzleti, kereskedelmi, ipari szférában a költségek állandó figyelése kiemelt feladat. A legtöbb könyvtárban (legyen az a legnagyobb nemzeti, tudományos, vagy akadémiai könyvtári szervezet) a pénzügyi, számviteli apparátus igen alacsony szinten működik. Ugyanez vonatkozik a közkönyvtárakra és az oktatást támogató intézményekre. Az aktuális összkép igen lehangoló. Az ipari, a kereskedelmi, a magán vagy az állami szférával összehasonlítva a könyvtárakban a pénzügyi menedzsment jelentéktelennek tűnik. Léteznek kivételek is, például az amerikai tudományos könyvtárakban, ahol magas a színvonal, viszont hosszú évek kitartó munkájá

ba került a mostani helyzet kialakítása. Ügy tűnik a pénzügyi menedzsmentről kialakult szakmai gondolkodás fejlettebb az Egyesült Államokban, mint Nagy-Britanniában. A nemzetek sorából még Németországot említi a szerző, ahol könyvtártudósok és egyéb kutatók komolyabb eredményekről számolhatnak be.A könyvtári szféra elmaradottsága több okra vezethető vissza. A könyvtárak soha nem voltak, és valószínűleg nem is lesznek jogi értelemben önálló intézmények, egy tipikus könyvtár mindig része egy nagyobb szervezetnek (pl. helyi önkormányzat, üzem, oktatási intézmény). A könyvtárak nem tagadják, hogy fontos a pénzügyi menedzselés, de igen kevés az arra ösztönző hatás, hogy önállóan fejlesszék saját pénzügyi vonalukat. Csak a kilencvenes években, a kereskedelmi jellegű könyvtári információs szolgáltatások megjelenése mozdította ki a könyvtárakat a holtpontról. A változó politikai légkör, a takarékossági intézkedések, a privatizációs ügyek arra kényszerítették az intézményeket, hogy igyekezzenek megfelelni a kihívásoknak. Létezik egy tradicionálisabb oka is a lemaradásnak, miszerint a könyvtárakban soha nem terjedt el a pénzügyi szemlélet azon egyszerű oknál fogva, mert költségvetésük mindig is a működés egészére koncentrált, és kevéssé figyeltek oda aprólékosan az egyes részfeladatok finanszírozására. A könyvtárak zömében a legnagyobb kiadást a bérek és a bér jellegű költségek jelentik, de maga a bérelszámolás az intézményen kívül történik. A dologi kiadások ellenőrzése, áttekintése nem jelent komoly feladatot egy vezető számára.A kilencvenes években a politikai klíma változása miatt szinte a minimális szintről erősödött fel az igény a pénzügyi mutatók ismerete iránt. Addig az önállóság hiánya, a motiváció nélkülözése, illetve a történelmi tradíció „korlátozott felügyelet, korlátozott források felett” szindrómát eredményezett. Ebben a helyzetben az a furcsa ellentmondás érvé- ‘ nyesül, hogy bár a könyvtár vezetője felelősséggel
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tartozik az intézmény eredményes működéséért, igazából nem rendelkezik az ehhez szükséges pénzügyi adatokkal, nincs áttekintése a pénzügyi folyamatokról, mert a pénzügyek teljes kezelése nem helyben történik. Ezt az ellentmondást feloldandó, a szervezetileg független cégek mintájára a könyvtáraknak is ki kell alakítaniuk saját pénzügyi és vezetési alapelveiket.Mérés tekintetében sémák követésére azonban nincs lehetőség, mert a könyvtárak nem állítanák elő konkrét termékeket. Az egyetlen dolog, aminek mérhetősége biztosított, a bibliográfiai tételek előállításának költsége. Az olvasók ellátásával foglalkozó részlegek költségmérése meglehetősen nehéz. Itt a „végtermék” fogalma talán a könyvtár összteljesítményével, a felhasználói elégedettséggel hozható összefüggésbe.Igen nehéz hozzájutni a könyvtári szolgáltatások mutatóihoz, mivel a szakma többségétől távol áll a könyvtári tevékenység anyagias felfogása. A könyvtári vezetés általában szívósan védelmezi eszményeit, amelyek szociális, kulturális és szakmai tőről fakadnak. Ezt látva furcsának tűnhet, hogy olyan hivatások képviselői, mint a fogorvosok, orvosok, ügyvédek mégis képesek oly módon tevékenykedni, ahogyan az egy vállalati környezetben megszokott.A vállalkozói szférában fontos mutatók, mint a befektetési költségek, pénzforgalom, egységárak, profit, merőben másként jelentkeznek a könyvtáraknál. A profit szerepét átveszi az érték, a segítőkészség és a megelégedés. A költségek mérése ellenben központi szerepet játszik mindenfajta értékelésben. Költségadatok nélkül nem lehetséges reális szabályozást létrehozni, és a folyamatok ellenőrzése is lehetetlen. Nincs mód a gazdasági teljesítmény megragadására. Egy költségelemzési metódus kiépítésére van tehát szükség, és a könyv ebben nyújt segítséget. Általános útmutatót, mintát ad a különféle könyvtári tevékenységek, információs szolgáltatások fajtáihoz. Bár, mint említettük, a könyv

tárak nem diszponálnak az összes pénzügyi tényező felett, a vezetőnek rendelkeznie kell az összes létező információval és adattal minden költségvetési tételről.Az utóbbi húsz évben egyre nagyobb gazdasági és pénzügyi nyomás nehezedik a könyvtárakra. Az áremelkedések és a költségnövekedések, a gazdasági feltételek hosszú távú változásai jelentik a legnagyobb problémát. A kiadványok árának és a megjelenő dokumentumok számának növekedése önmagában is sok gondot okoz. A szolgáltatások iránt a diákok részéről támasztott nagyfokú igénynövekedés szintén nagy terheket jelent a könyvtárosok számára.A béremelések teszik ki a költségvetési gondok tetemes hányadát. A rögzített költségvetési struktúrában a bérköltségek ugyanis elviszik a rendelkezésre álló keret nagy részét, akár a működési költségek rovására is. Eközben erős a kényszer az új technológiák bevezetésére, ami szintén más fontos területektől vonja el az erőforrásokat. A könyvtárak képtelenek beszerzési politikájukat a folyóiratpiacon mutatkozó árváltozásokkal összhangba hozni. Nem tudják lefaragni a megrendeléseiket olyan gyorsan, amilyen sebességgel az árak változnak. Amennyiben új könyvtárépületre lenne szükség, rögtön kiderül, hogy az építési költségek elképesz- tőek. Még akkor is elkeserítő a helyzet, ha csak a meglévő épületek karbantartásáról kell gondoskodni. A tevékenység részét képező könyvtárközi kölcsönzések és egyéb külső forrásból származó szolgáltatások költségnövekedése is felboríthatja az elképzeléseket.Ilyen környezetben kényszerű pénzügyi átcsoportosítások történhetnek meg úgy, hogy nincs lehetőség a következmények felmérésére. Sok esetben még a meglévő források is veszélybe kerülhetnek, ha több fenntartott intézmény között kell elosztani szűkös forrásokat. Ahhoz, hogy a könyvtárak meg tudjanak felelni az ilyenfajta kihívásoknak, 1986-ban (éppen az első kiadás megjelenésének évében) a
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neves angol tanácsadó, Maurice Line kidolgozott egy sor javaslatot, amelyekből jónéhány a kilencvenes években beépült a könyvtári gyakorlatba, bár néhány közülük még mindig nem eléggé ismert.Az információ iránti igény a menedzsment területén belső' és külső érdekeket egyaránt szolgál. A gazdasági mutatók segítenek a szolgáltatások egészséges működtetésében, a jogi szabályozás kialakításában, a hatékony finanszírozás megteremtésében, a különféle támogatások elnyerésében, a felhasználói elvárások feltérképezésében. Támpontot adnak a források gazdaságos elosztásához, a hálózati együttműködéshez, egy adott időszak teljesítményének méréséhez, a szolgáltatások javítását szolgáló tervekhez, a könyvtári politika kialakításához, a könyvtári szolgáltatások népszerűsítéséhez stb. Számos módon megerősíthetjük azt a működési stratégiát, amelynek alapján a könyvtári vezetés nap mint nap dolgozik, de kétségtelenül a költségadatok felhasználása egyik legfontosabb közülük.A költségadatok megszerzéséhez ismernünk kell a könyvtárak legjellemzőbb tevékenységi formáit. Elsőként a dokumentumbeszerzést említhetjük (beleértve természetesen a növekvő számú multimédiát), de ki kell térnünk a rendszerezés műveleteire is, amelyek segítségével ezek az anyagok hozzáférhetővé válnak. Igen fontos tényező a hely, ahol szolgáltatunk, annak berendezése, bútorzata, felszereltsége, a megfelelő személyzet, és a továbbképzési lehetőségek. Döntően meghatározza egy könyvtár szerepét a mai technicizált világban a rendelkezésre álló számítógépes háttér, és a táv- kapcsolatokhoz szükséges telematikai lehetőségek sora. Munkánk eredményességében meghatározó lehet, hogy van-e a szervezeten belül olyan speciális szolgáltató részleg, amely motorja lehet minden további fejlesztésnek.A felsorolt szervezeti jellemzők segíthetnek abban, hogy meghatározzuk azokat a pénzügyi szempontokat, amelyek egy sikeres szolgáltatás működtetéséhez szükségesek.

Ezek a szempontok más és más formában jelentkezhetnek az egyes könyvtártípusokban.A közkönyvtárak széles körű szolgáltatást nyújtanak a legkülönfélébb társadalmi csoportok számára. E szolgáltatásokat az Egyesült Királyságban ön- kormányzati, illetve állami forrásokból finanszírozzák. Tevékenységük nagy súllyal épül be a helyi önkormányzati feladatrendszerbe. Az utóbbi évtizedben igen nagy forráshiány jellemezte ezt a szektort, ami a pénzügyi menedzsment szerepének kiemelésével, prioritások meghatározásával, a teljesítmény növelésével, a gazdaságos, takarékos működtetéssel, értékálló szolgáltatások bevezetésével válhat talán kezelhetőbbé.A nemzeti könyvtárak -  bár központi szerepet töltenek be minden országban -  hálózatfejlesztési tevékenysége nem elegendő arra, hogy említésre méltó hatással legyenek a költségelemző gondolkodási forma kialakulására.Azok a könyvtárak, amelyek bármilyen szinten kötődnek a felsőoktatási intézményekhez, az anyaintézményük által, pontosabban egy központi pénzügyi testület javaslata alapján biztosított finanszírozással működnek. A közkönyvtárakéhoz hasonló hatások érik ezt a területet is, amelyre úgynevezett „belső piacok” kialakításával próbálnak reagálni, jobban kihasználva a meglévő forrásokat, javítva a működés hatékonyságát, áttekinthetőbbé téve ezáltal a folyamatokat.A harmadik szintű, vagy az egyéb iskola utáni képzés, a felnőttképzési rendszerek a könyvtári szférában egy új, dinamikusan fejlődő világot jelentenek. Noha itt a finanszírozás és a szervezettség még igen alacsony szintű, egyre inkább átveszik a könyvtári és információs szakma eredményeit, munkamódszereit. Az új technológiák megjelenése itt is a források menedzselésének javítását, a pénzügyi szemlélet előtérbe kerülését követeli.Az iskolai könyvtári ellátásban az általános, és középiskolai szinten az egy főre jutó keretösszeg mindig is alacsony volt. A központosított ellátást, egy
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olyan szervezet biztosítja, amely a közkönyvtári rendszeren belül működik. A jogszabályok változásából fakadó szervezeti átalakulások e területen is siettetni fogják a menedzselési formák racionalizálását.A szakkönyvtárak, információs központok, amelyek a privát szférában működnek, automatikusan átveszik fenntartóik stílusát, sok esetben példaként állíthatók a non-profit intézmények elé. Az állami berkekben hasonló szerepet betöltő intézmények működtetésében elég sok jellegzetes vonással találkozhatunk ahhoz, hogy ezeket külön kategóriaként kezeljük.Említésre méltó kategória azoknak a könyvtáraknak, információs szolgálatoknak a köre, amelyek a fenntartásukhoz szükséges pénzeszközöket közalapítványoktól, vagy privát forrásokból kapják. Ez a kategória meglehetősen heterogén mind szervezeti felépítését, mind alkalmazott menedzselési technikáját tekintve.Világszerte az tapasztalható, hogy a felsorolt, egymástól eléggé különböző intézménytípusok a mindenütt egyre gyorsabban kibontakozó hálózati együttműködés keretei között megtalálják a közös alapokat a továbbfejlődéshez.Ez a könyv elsősorban ezen intézménytípusok forrás és pénzügyi menedzselési gyakorlatára koncentrál, de tekintetbe veszi azokat a trendeket is, amelyek a körülöttünk száguldó információs világ átalakulásából fakadnak és nehezen egyeztethetők a tradicionális gyakorlattal. Mint azt már többször is említettük, különösen az új információs technológiák alkalmazása okozott szerkezeti átalakulásokat az elmúlt tíz esztendőben. A könyv azokat a vállalati gyakorlatban használatos, bevált módszereket ismerteti, amelyek adaptálhatók a legkülönbözőbb könyvtártípusoknál, információs szolgálatoknál.A kilencvenes évek elején az angol könyvtárak és információs szolgálatok, valamint a kapcsolódó egyéb intézmények legkevesebb nyolc nagyobb területen éltek át változásokat. Módosult a szakma

elméleti alapvetése, mindennapi gyakorlata. Átalakult a szolgáltatások struktúrája, és egyre nyiván- valóbb igény fogalmazódott meg a fejlesztésekhez szükséges új források iránt. Megnőtt az érdeklődés a vezetéstudomány ismeretei iránt és a pénzügyi, gazdasági szemlélet is egyre szélesebb körben „megfertőzte” a szakembereket. A könyvtári működés közgazdasági értelmezése a szervezés-vezetés terén ösztönzőleg hatott a szakma egészére. Az új technológiák és telematikai eszközök lehetővé tették a pénzügyi, gazdasági, szolgáltatási mutatók gyors megszerzését és értékelését. Elmosódóban van az a határ, amely a privát és az állami szféra között húzódik, a különféle együttműködési formák a könyvtárak számára megszokottá váltak. Ezek az együttműködések segítették elő, hogy a privát szféra bevált elemzési, menedzselési módszerei teret nyerhessenek a nyilvános szolgáltatóhelyeken, és könnyebbé váljon annak elfogadtatása, hogy egy esetlegesen közpénzekből fenntartott intézmény is üzleti alapokra helyezze tevékenységét. A nyugati országok gazdaságaiban a nyolcvanas években az állam részéről erős piacosítási kísérletek történtek a közpénzekből fenntartott intézményekben. Különösen jellemző az angol konzervatív kormány ezirányú törekvése, amely visszafordíthatatlan változásokat eredményezett a gazdaságpolitikában, és közszolgáltatásokban. A nyolcvanas évek közepének konjunktúrája (az Északi-tenger olajkincsének kitermelése, pénzügyi liberalizáció) biztosította a változásokhoz szükséges anyagi fedezetet, de közben a problémák is megjelentek az emelkedő infláció, a magas import és a később egyre fokozódó munkanélküliség formájában.Az úgynevezett „vállalkozói gazdaság” égisze alatt erőteljesen csökkent az állami beavatkozás, ami egyben sajnálatos módon a támogatások elapadását is jelentette. A gazdasági változások radikális szervezeti, szociális átalakulásokhoz vezettek, ami egyben a politikai kultúrára is erősen hatott. A vál-
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tozásók ellen elsősorban a non-profit szféra emelte fel a szavát, de a stabil kormányzat képes volt következetesen végigvinni programját. A negatív hatások főként azokat a könyvtárakat érintették, amelyek közszolgálati feladatokat láttak el. Ezek az intézmények még a gazdaságilag legkedvezőbb időszakban sem részesülhettek a konjunktúra nyereségéből. Az egyetlen, amit tapasztalhattak, az a források fokozatos elvonása volt. Kezdetben a karcsúsítás és a takarékosság jegyében nyirbálták meg a költségvetéseket (ami önmagában még talán hasznára is vált az intézményeknek), de a későbbiekben már a működés is veszélybe került. A könyvtárakat nem egy racionális pénzügypolitika, hanem durva leépítések sora hozta lehetetlen helyzetbe. Mindez végül oda vezetett, hogy a könyvtárak kénytelenek voltak nyitni a modern költségmenedzsment irányába, hogy megvédjék és javítsák pozícióikat. A szerző könyvében ezért szentel kiemelkedő figyelmet a költségelemzési eljárásoknak. A másik jelenség, amivel találkozunk, az a versenyszemlélet, ami küzdelmet jelent a beruházásokért, és gyakorlatilag életmentő magatartásformák elsajátításán keresztül a piac meghódítását eredményezi. A verseny legfőbb feltétele a hatékonyság, amelynek eredményeképpen a ráfordítás is kisebb mértékű lesz. A könyvtárosok körében mintegy húsz éve erős érdeklődés tapasztalható a marketing iránt. Amikor a kereslet-kínálat törvényszerűségei érvényesülnek, stratégiai jelentősége van a költség-ár viszonynak, amelyet csak jól szervezett környezetben, megfelelő menedzsmenttel lehet folyamatosan figyelemmel kísérni. A jó könyvtári stratégia akkor alakulhat ki, ha a belső folyamatok, erőforrások ismeretében a vezetés a külső környezet elvárásainak megfelelő döntéseket hoz. Erős gazdasági és pénzügyi mechanizmusok nélkül a könyvtárak nem képesek felasználó-orientált szolgáltatásokat létrehozni. Ezek megteremtésében a

TQM (Totál Quality Management) már igen elterjed- ten alkalmazásra került könyvtári környezetben is.A változtatások szükségességét egyrészt a felhasználói igények indukálják, másrészt a korszerű információs technológiák megjelenése befolyásolja. Napjainkban éljük át az információs csatornák és a széles körű kommunikációs lehetőségek összekapcsolódását. Ez okozza, hogy a könyvtárak a nyomtatott dokumentumok tárházaiból fokozatosan elektronikus információt szétsugárzó intézményekké válnak. Mindez sokoldalúságot és mozgékonyságot követel a szakemberektől. A változtatás kényszere nemcsak a szakmai aktivitás növekedésének köszönhető. Sajnos a tradicionális mozgástérben jelentősen szűkültek a kitörési lehetőségek, köszönhetően a pénzügyi szigorításoknak, az állandó politikai és ideológiai nyomásnak. A szakma életképessége nemcsak a szakosodás, a mértékletesség, védekezés útján őrizhető meg, hanem a fejlődést szolgáló, alkalmazkodó stratégia kialakításával is. Ebben a törekvésben a sokszínűség, és a mozgékonyság döntő fontosságú.A gazdaságot sokszor nevezik a választás tudományának, különösen abban a szituációban, amikor az elosztható források szűkösek, és több alternatíva közül lehet választani Ilyenkor egy-egy lépés megtétele számtalan következménnyel járhat. Amikor az elméletben kimunkált dolgokat a gyakorlatban kell megvalósítani, akkor van szükségünk olyan eszközökre, amelyeket a menedzselésben használni tudunk. A könyv nagy figyelmet szentel arra, hogy bemutassa ezeket az eszközöket, és a használatukat. Ezek többsége jól ismert már a könyvtárosok számára is, hiszen az adatgyűjtés, statisztikák készítése nem idegen a könyvtári környezetben. Ahhoz, hogy elektronikus eszközöket és korszerű közgazdasági modelleket alkalmazzunk a könyvtári és információs gyakorlatban, szükség van arra, hogy pénzügyi-menedzselési szemlélettel közelítsük meg a problémákat.
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