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A szerző Die Erstellung eines Erwerbungsplans für eine öffentliche 
Bibliothek in der Bundesrepublik Deutschland — Methodische Prob
leme c. tanulmányát (DFW Dokumentation Information 25. Jg. 
1977. 3. no. 79-97. p.) MEZEI György tömörítette.

A  tanulmány nem tűzi ki célul, hogy egy meghatározott könyvtár gyarapítási tervét 
vagy egy általánosan érvényes gyarapítási tervet állítson fel. Célja inkább az, hogy meg
fogalmazza a gyarapítási terv iránt támasztott követelményeket, továbbá módszertani ki
indulást adjon az egyes problémák megoldására. A szerző szerint a gyarapítási terv elkészí
tése tervezési folyamatként fogható fel, ezért elkészítésénél alkalmazhatóak az üzemgaz
daságtan, szociológia stb. tudományok által kifejlesztett eljárások, ugyanis csak elvétve 
találhatóak olyan könyvtári publikációk, amelyek a könyvtári tervezés módszertanával és 
elméletével foglalkoznak.

A  tanulmány olyan tervezéselméleti és módszertani koncepciókra épül, melyek 
heurisztikus tervezési vázlatot adnak egy gyarapítási terv felállítására, ezen keresztül rend
szerezett áttekintést nyerhetünk a gyarapítási terv felállítására vonatkozó követelmények
ről, vagy egyes problémakörök kiemeléséről. Lehetővé válik továbbá az is, hogy a már 
tárgyalt kérdések más nézőpontból újból megvitatásra kerüljenek. A tervezéselméleti és 
módszertani koncepciók olyan anyagot bocsátanak rendelkezésre, amelyek segítségével a 
gyarapítási terv elkészítésének egyes részletkérdései is megoldhatók.

Tervezési vázlat a gyarapítási terv elkészítéséhez

Formális meghatározás szerint tervezésen tevékenységek szisztematikus előkészíté
sét értjük, amelyet a továbbiakban a kivitelezés és az ellenőrzés fázisa követ (ez utóbbi 
során a tényhelyzetet a tervvel hasonlítjuk össze). A  tervezést a szakirodalomban a cselek
vések fázisai szerint tagolják. Ezek sokfélesége miatt azonban a teljes reális tervezési folya
mat csak korlátozottan adható vissza, ugyanis a tevékenység-rendszerek nem mindig lép
nek fel azonos, zavarmentes és állandó sorrendiségben. A  jogos kritika ellenére általánossá 
vált a fázisok szerinti bontás, mert segítségükkel áttekintést nyerhetünk a tervezés elő
feltételeiről. A tervezési folyamat eredménye a terv, amely a kérdés elméleti-módszertani 
síkon való megoldását adja meg. A  tervezési vázlat a következőkben felépíti a kérdés
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szerkezeti vázát és a terv kidolgozásának a tevékenység rendszereit tárgyalja, amelyek még 
tovább tagolhatok.

A  tervezési folyamat megszervezésénél nagy gondot kell fordítani a tevékenységek 
szisztematikus előkészítésére, mert ennek hiányában a tervezés eredményessége korláto
zott. Ez a folyamat a feladatkitűzésben általánosan ismertetett kérdés részletezett analízi
sével összefüggésben valósul meg. A  feladatkitűzés logikusan a tervezési folyamat elején 
van. A  tervezés indítéka valamely probléma jelentkezése, amely meglévő, vagy a jövőben 
várható szükségletet jelez. Ha ez a probléma esetleges korábbi tapasztalatok vagy intuíción 
alapuló improvizáció alapján nem oldható meg, lehetőséget kell keresni arra, hogy a szük
ségletet tervezés útján elégítsük ki. A  legközelebbi feladat ekkor a tervezési feladat általá
nos megfogalmazása valamint a rendelkezésre álló idő, személyzet, üzemi és pénzügyi 
eszközök számbavétele.

A  tervezési folyamat szervezése két szakaszból áll: a tervezési folyamat strukturálása 
és a döntésre jogosult szervek beavatkozása. A  döntésre jogosult fórum gyakran nem azo
nos a tervet kivitelezőével, ebben az esetben fontos, hogy a szerv elfogadási készsége 
fennálljon, ugyancsak fontos, hogy a tervet kivitelezők megvalósítási szándéka is biztosí
tott legyen.

A  szerzeményezési terv elkészítésénél igen nagy figyelmet kell fordítani a döntésre 
jogosultak tevékenységére, mert ettől függ a könyvtár állományának későbbi összetétele, 
annak választékossága. Az is fontos, hogy milyen módon épüljön fel a szervezet a kis 
könyvtárak esetében, továbbá milyen szerepet biztosítsunk a közönségnek.

A  tervezési folyamat strukturálása egyrészt általános tervezésmetodikai mérlegelés 
alapján történik, másrészt a tervezési feladat részfeladatokra való felbontásával. Ennek 
során a költségek figyelembe vételével kell kialakítani azt a sorrendiséget, amelyben az 
egyes feladatrészeket a csoportok vagy személyek elvégezni kötelesek. Ebben a folyamat
ban meg kell adni pl. a kezdet legkorábbi és legkésőbbi időpontját, a folyamatba bevo
nandó személyeket és csoportokat, a kapcsolat felvételének módját és célját.

A  kérdésanalízis

A  tanulmány írója szerint a tervezésnek foglalkoznia kell a megoldandó probléma 
részletes és beható analízisével, mert ennek elmulasztása azzal a veszéllyel jár, hogy a célt 
nem érjük el. Az analízis fontos része, hogy a feladat pontos megfogalmazását vizs
gáljuk, valamint a feladat határát, belső struktúráját, továbbá más területekkel való 
összefüggéseit. A  problémák komplexitása miatt fennáll az a lehetőség, hogy az 
információk köre щеп kiterjedtté válik és ez az áttekintés lehetőségét veszélyez
teti, a teljeskörű informáltság csak megközelíthető, de tökéletesen nem valósítható 
meg. A  pruülémaanalízis az egyéb tervezéshez hasonlóan szoros összefüggésben áll a sze
mélyzet nagyságával, a rendelkezésre álló idővel, a pénzügyi keretekkel, végső fokon a 
probléma összképe az információk szintézise útján áll össze. A  könyvtári állománygyara
pítási terv készítésénél elsődleges a feladat körülhatárolása, hiszen az állománygyarapítás 
sok tényezővel összefüggésben áll, úm.: a környezet és a használók rétegeződése, a könyv
tár munkastruktúrája stb.
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A z analízist fontos kiegészíteni a prognózisokkal. A  prognózisok jellemzője, hogy 
valamilyen módon összefüggésben állnak a tényhelyzettel, de nagy a bizonytalansági 
tényezőjük, használatukról mégse lehet lemondani. A z analízis leggyakoribb segédeszköze 
a statisztika és a tapasztalati vizsgálatok.

A  terv kidolgozása — tervcélok — megvalósítási program

A tervezéselméleti irodalomban gyakran kiemelésre kerül a cél szerinti tervezés, 
melynek során elkülönítik a főcél és a tervcél fogalmakat. A  tanulmány a tervcélfejlődés 
fogalmat használja, amely azonban nem zárja ki azt, hogy a tervezésnél a főcél is megvita
tásra kerüljön. Az állománygyarapítás vonatkozásában főcélként foghatók fel az állomány- 
gyarapítási elvek és a könyvtár feladata, míg pl. a kialakuló állománystruktúra mint terv
cél fogható fel.

A  tervcélok kidolgozása alkalmával lehetőség szerint többféle változatot kell kidol
gozni, erre sajátos tervezési módszerek vannak. A  tervcélokat össze kell vetni a követel
ményekkel és a megvalósítási lehetőségekkel, majd ismételt kritika és ellenőrzés után a 
döntésre jogosult szerv elé kell teijeszteni. Az állománygyarapítás tervcéljainak kidolgo
zásához értékes indítékot adhat a már meglévő állomány struktúrája, azonban az öncélú 
állományfejlesztést mindenképp el kell kerülni. Szükséges az is, hogy a tervcélok kidolgo
zásában a hatékonyság kérdése is szerepeljen, erre technikai és szervezési lehetőségek 
állnak rendelkezésre mint pl. gépesítés vagy automatizáció.

A  megvalósítási program a korlátozó tényezők (pénzügyi fedezet, egyéb kapaci
tások) figyelembevételével készül el, megindítja a folyamatot, ellenőrzi azt, és biztosítja 
a program végrehajtásához szükséges feltételeket. Ez a program, eltérően a tervcélkoncep
ciótól, már az előrelátható nehézségeket is figyelembe veszi, amellyel a megvalósítás során 
szembe kerülhetünk, sőt intézkedéseket is tartalmaz ezek megszüntetésére. Fontos része 
az, hogy időközönként revíziót iktat be a műveletek folyamatába, melyek segítségével a 
tényleges helyzetet egybevetik a terv által előírt helyzettel. Ennek az eredménye lehet a 
terv módosítása sőt új terv készítése is, amennyiben az eltérések túl nagyok. A  terv végre
hajtása alkalmával mutatkozó nehézségek nagy része információs hiányosságokra vezet
hető vissza, ezért a terv pontos dokumentációjára nagyon kell ügyelni. A z állomány- 
gyarapítási terv célja általában egy meghatározott struktúrájú állomány kialakítása egy 
adott időpontra, ezért a realizálási programnak az adott időpontban meglévő állomány 
alakulását kell a kívánt irányban szabályoznia. Ezért más az eljárás új könyvtár alapítása 
esetében és más meglévő könyvtár további fejlesztése alkalmával.

A  gyarapítás feltételeinek vizsgálata— mediatermelés — mediaszükséglet

A terv nem korlátozható csupán az állománygyarapítási alapelvekre, vagy az állo
mánystruktúrára, hanem széles körben foglalkoznia kell azokkal a területekkel, amelyek 
hatással vannak vagy kapcsolatban állnak azzal. A  könyvtárak társadalmi funkciója miatt
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a következő tényezők jöhetnek számításba: a mediaszükséglet, a mediatermelés, és a 
közművelődési könyvtár mint a médiákat közvetítő intézmény.

A médiák általában formai, tartalmi és funkcionális szempontból kategorizálhatók. 
Számos kategória létezik, ilyen pl. az audió-vizuális médiák, ezeket a szakirodalom 
gazdagon tárgyalja. Könnyen belátható, hogy a mediatermelés méretei miatt a teljes körre 
kiterjedő gyűjtés a nyilvános könyvtár számára nem indokolt, mert a médiák között 
számos olyan van, amelyet a használók szűk körének igényei szerint adnak ki.

Ha elfogadjuk azt a tételt, hogy a könyvtár a médiákat közvetítő társadalmi intéz
mény, akkor magától értetődő, hogy a médiák iránti igény és szükséglet erős hatással van 
a gyarapításra. Ennek a társadalmi szempontnak különösen az NDK könyvtári szakirodai
mában találjuk nyomát, míg az NSZK szakirodaimában főleg az individuális szempontot 
emelik ki — írja a szerző.

A  közművelődési könyvtárnak — az ellátási területén jelentkező igényeket kell 
elsősorban kielégíteni, de itt gondolni kell a potenciális olvasók igényeire is. Kérdés, hogy 
a könyvtár „beérje-e” az olvasók részéről megszokott igényekkel, vagy pedig igyekezzék 
ezeket valamely irányban befolyásolni. Szükséges-e a jelentkező igényeket azonos inten
zitással kielégíteni, vagy pedig a könyvtár egyes társadalmi rétegek irányában megkülön
böztetést alkalmazhat?

A  közművelődési könyvtár

A  tanulmánynak ebben a részében a szerző a közművelődési könytárral, a könyv
táron belüli beszerzési döntés érvényesülésével, mint a realizálási program egyik tényező
jével foglalkozik. A  kiindulási pont az, hogy a könyvtárak számadásai kötelezettséggel 
tartoznak a rendelkezésükre bocsátott anyagi eszközökről, miután az adókból tartják fenn 
ezeket az intézményeket, ennek ellenére a beszerzési döntés szempontjából jogilag függet
lennek tekinthetők. A z 1973. évi „Könyvtári terv” (Bibliotheksplan ’ 73) erről így ír: 
„A  könyv kiválasztást a könyvtár szakmai szempontok alapján saját felelősségére végzi.” 
Személyileg a döntés joga a könyvtár vezetőjét illeti meg, aki ebben a tevékenységben 
munkatársai véleményére támaszkodik. Közvetett jogi korlátozás is van azonban ezen a 
területen mint pl.: a becsületet sértő vagy az alkotmány felforgatására irányuló irodalom 
beszerzésének általános jogi tiltása. Korlátozást jelentenek továbbá a különböző irányel
vek és ajánlások is, amelyek az állománygyarapítás területére érvényben vannak; pl. az 
alapellátást vagy magasabb szintű ellátását nyújtó könyvtárak vonatkozásában. Ilyen aján
lások mind az említett „Könyvtári terv- ’ben, mind a „Közművelődési könyvtárak fejlesz
tési javaslata” c. kiadványban megtalálhatók.

A  közművelődési könyvtár feladatát a szerző VdBÖB (Közművelődési könyvtá
rosok Egyesülete) meghatározása nyomán adja meg. Ezek szerint a közművelődési könyv
tárnak, mint szolgáltató intézménynek részben közművelődési, részben társadalompolitikai 
feladatai vannak : egy átfogó információs és kommunikációs rendszer keretében információs
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anyagok tárolásával és közreadásával megteremti a társadalmi kommunikáció előfeltételeit 
ezen belül a hagyományos információhordozók (könyvek, nyomtatványok stb.) mellett 
egyre inkább audio-vizuális információhordozók segítségével.

Az általános meghatározások mellett állománygyarapítási alapelveket és szabályokat 
szokás megkülönböztetni. A z előbbi körben az NSZK-ban az általánosság elvét, az aktuali
tás elvét és az állomány ideológiai semlegességének elvét szokták érteni többek között.

A szerző ismerteti a társadalmi érdekek és szükségletek megnyilvánulásának két 
útját: a közvetlen részvételt a döntésekben, valamint a képviseleti módszert. Véleménye 
szerint a beszerzési döntésekben való közvetlen részvétel rendkívül alacsony arányú az 
NSZK-ban, bár a könyvtár feladatainak teljesítése a használó aktív részvételét indokolttá 
tenné. Foglalkozik továbbá a könyvtáros személyes érdekeinek és politikai beállítottságá
nak érvényesülésével, a semlegesség kérdésével: „a semlegesség nem jelenthet vélemény
nélküliséget, hanem olyan szellemi álláspontot feltételez, amely pozitív viszonyban áll a 
szellemi és politikai fejlődéssel.”

Az állománygyarapítási terv iránti követelmények — funkció — tartalom — forma

A terv fő funkciója, hogy az adott könyvtár megalapozott, folyamatos gyarapítását 
lehetővé tegye, akadályozza meg az állomány spontán, ellenőrizetlen növekedését, a 
szubjektív alapokon álló gyarapítási döntéseket. A terv könnyítse meg acélkitűzéseknek 
megfelelő határozathozatalt, biztosítsa a gyarapítás személyektől független folyamatossá
gát, segítse az elérendő célok megvalósítását az ellenőrzés és értékelés útján.

Fontos követelménye a tervnek, hogy az necsak a könyvtáron belül, hanem azon 
kívül is felhasználható legyen. Világos érvelést kell adni az állománygyarapítási koncepció 
tekintetében: milyen médiacsoportokat, milyen mértékben és miért gyűjt a könyvtár. 
Hasznos, ha a terv indítékot ad az olvasó rejtett igényeinek a megnyilvánulására. Tartal
maznia kell a tervnek a más könyvtárakkal való együttműködésre vonatkozó utalásokat, 
területi és szakmai vonatkozásokban. Ugyancsak fel kell tárni a gyarapítási tervben a más 
intézményekkel (pl. népfőiskola) való együttműködés kérdéseit.

Tartalmi szempontból két lényeges kérdés van, amely a tervből nem maradhat ki: 
1) a gyarapítás tervezett struktúrája 2) a tervezett struktúra indokolása. Ezek leírásával 
a tervnek hozzá kell járulnia a gyarapítási folyamat pontos szabályozásához, a tervcél 
meghatározásához, valamint a meglévő állománystruktúrának a kívánt struktúrához való 
közelítéséhez.

A terv érvényességi területének megállapításánál meg kell határozni a könyvtárat, 
amelyre vonatkozik a terv, a gyarapítási módokat, amelyeket a könyvtár alkalmazni kíván, 
valamint a terv érvényességének időhatárát. Indokolt, ha a terv 5 évenkénti felülvizsgálatát 
is beépítik a tervbe.

Mind a tervcél, mind a realizálási program egyes szakaszainak szempontjából szüksége
sek a mennyiségi és minőségi adatok az állomány struktúrájáról, az egyes médiacsopor
tokról. Ezzel kapcsolatban meg kell határozni azt, milyen nagy legyen az állomány, 
mit kell és mit nem szabad beszerezni. Az állomány nagyságának meghatározásánál a
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nemzetközi és nemzeti irányelvek és szabványok adataiból kell elindulni. Helyes a több- 
dimenziós behatárolás: az egyes állománycsoportokra vonatkozó formai, tartalmi és 
funkcionális ismérvek megadása. Egyértelműen kell meghatározni a tervben az egyes 
médiacsoportok ismertetőjegyeit, tekintettel arra, hogy a terv különböző személyek útján 
kerül alkalmazásra. A  mennyiségi meghatározókkal az egyes csoportok beszerzési intenzi
tását lehet szabályozni, ezért kerülni kell az általánosságokat. Szükséges, hogy ezeket az 
adatokat számokban, de mindenkor viszonyítva adjuk meg, figyelembe véve a költségvetési 
keretek és a beszerzendő médiák árainak változásait.

Mindenkor szerepelnie kell a tervben a gyarapítási döntésekkel szemben felmerülő 
panaszok elintézési módjának.

Formai szempontból az írásban történő megfogalmazás elengedhetetlen követel
mény. Az írásbeli megfogalmazás fontos egyrészt a folyamatos alkalmazás lehetőségének 
biztosítására, másrészt a kooperációs intézményekben történő felhasználás érdekében.

A tanulmány befejező részében a szerző az állománygyarapítási terv elkészítésének 
konkrét lehetőségeit tárgyalja annak előrebocsátásával, hogy elsősorban azokat a lehető
ségeket kell megkeresni, amelyek az azonosságok alapján közös munkával több könyv
tárra vonatkozóan elkészíthetőek. Ilyenek pl.: a közművelődési könyvtárak feladatainak 
általános meghatározása, az állománystruktúrák szöveges és grafikus ábrázolása stb. 
A terv munkamegosztás alapján való elkészítése igen megkönnyítheti az egyes könyvtárak 
helyzetét. Nem hagyhatók ki pl. a terv elkészítéséből olyan intézmények sem, mint pl. a 
könyvtárosképző intézetek, vagy az Arbeitsstelle für das Bibliothekswesen, az NSZK-beli 
közművelődési könyvtárak közös fenntartású módszertani intézete.

Végezetül állást foglal a szerző a könyvtárosok részéről esetlegesen felmerülő aggo
dalommal szemben, mely szerint a terv bevezetése magával hozhatja az ún. „irányított” 
állománygyarapítást. Ezt a veszélyt a maga részéről éppen a széleskörű szakmai viták 
lehetősége útján látja kiküszöbölhetőnek.
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