
ÉRV ÉS ESZKÖZ
A könyvtári statisztika felhasználásának tapasztalatai Pest megyében

BÉKÉS György

Az országos statisztikai adatokból közismert Pest megye közművelődési könyvtár
ügyének helyzete. Néhány évvel ezelőtt nemcsak az ellátottság és a hatékonyság volt 
kedvezőtlen, hanem a fejlődés üteme is. A könyvtárügy elmaradottságát, lassú fejlődését 
a megye sajátos helyzete magyarázza:

Az ország legnagyobb lélekszámú megyéje. A népességnövekedés jelentős része 
hosszú éveken keresztül nem a természetes szaporodás, hanem a npgráció következ
ménye. Ezzel a nagyarányú népességnövekedéssel a települések infrastruktúrája, 
kommunális és kulturális intézményeinek fejlődése nem tudott lépést tartani. 

— A megyének nincs önálló megyeszékhelye. Az irányító szervek a fővárosban működ
nek. A megye központi közművelődési intézményeit Szentendrére helyezték. 
A fővárost körülvevő agglomerációs övezetből naponta 200 000 ember ingázik 
a főváros nagyüzemeibe, kulturális alapellátásuk azonban a lakóhelyen történik. 
A megye déli részében kiteijedt tanyavilágban mintegy 80 000 ember él, s három 
nemzetiséghez tartozó lakosság 42 településen.
Speciális társadalompolitikai gondok miatt a korábbi években, évtizedekben 

a könyvtárügy fejlődésének üteme lassúbb volt, mint az ország más megyéiben. A lassú 
fejlődéshez hozzájárult az is, hogy sem a megyei könyvtárnak, sem a fenntartóknak nem 
volt megbízható, világos képük arról, hogy egy-egy település könyvtári helyzete hogyan 
viszonyul a megye, illetve az ország hasonló nagyságrendű településeihez. Az egzakt 
összehasonlítás hiánya következtében a fejlesztés esetlegesen, sok esetben kizárólag 
szubjektív alapon történt.

A helyzet felismerése után — 1975 óta — alapvető könyvtárpolitikai célkitűzésünk, 
hogy a megye minden településéről megbízható információval rendelkezzünk és ezt 
felhasználjuk a döntések előkészítésénél.

Intézményünkben szakmai viták voltak arról, hogy mely adatokat, mutatókat kell 
és érdemes nyilvánosságra hozni és milyen felépítésű kiadványban. Elvetettük azokat 
a nézeteket, amelyek egy részletes kimutatás nyilvánosságra kerülésének szükségét azért 
tagadták, mert egy ilyen őszinte tükörkép kárt tesz a könyvtárügynek különösen azzal, 
hogy bemutatunk alacsony hatékonyságú könyvtárakat is. Nem tartottuk helytállónak 
azokat az érveket, amelyek a kimutatást a települések alfabetikus sorrendjében, illetve 
az intézmények mutatóinak csökkenő sorrendjében képzelték el. Igaz, hogy az alfabe
tikus sorrend megkönnyítette volna a kiadvány kezelését — különösen a laikus használók 
körében — ezt azonban egy betűrendes mutatóval pótolni lehet. Az eredményesség alap
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ján készülő kimutatást egyes mutatók szerint szét kellett volna tördelni és ez megakadá
lyozta volna, hogy egy település intézményét összességében vizsgáljuk. Ennél is nagyobb 
problémának tartottuk azonban, hogy az eredményesség szerinti felsorolást sokan érték
ítéletnek tekintenék. El akartuk kerülni azt, hogy a kedvezőtlen körülmények ellenére is 
eredményesen dolgozó, de másokhoz viszonyítva alacsony hatékonyságú könyvtárakat 
elmarasztaljanak.

Úgy döntöttünk, hogy a Településeink könyvtári ellátása című országos kiadvány 
felépítését alkalmazzuk, és a felsorolást a települések lélekszámának csökkenő sorrendjé
ben végezzük. Kimutatásunkban csak a leglényegesebb működési feltételekre és az intéz
mények hatékonyságára utaló tény- és viszonyszámokat közöljük. országos adatszol
gáltatástól eltérően már az első évben is közöltük viszont a könyvtár költségvetésének 
előirányzatát, felhasználását és az egy lakosra jutó költségvetési hitelkeretet.

PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI KÖNYVTÁRAK 

1976. ÉVI

FŐBB STATISZTIKAI MUTATÓI 

•  •

B E L S Ő  H A S Z N Á L A T R A

Kiadványunk -  Pest megyei könyvtárak főbb statisztikai mutatói (1974-től, éven
ként) — adatait évről-évre bővítettük. Figyelembe vettük azokat a kritikai észrevételeket 
és jogos igényeket, amelyeket a fenntartók és a könyvtárosok számon kértek.

Általános észrevétel volt, hogy egy település könyvtárügyét nem lehet csak a tanácsi 
közművelődési könyvtárak igénybevételén keresztül megítélni. Ezért 1976-tól közöljük 
a szakszervezeti és 1977-től az iskolai könyvtárak adatait is. Ez utóbbiak összesítőjében 
külön-külön sorban szerepeltetjük az általános iskolák, középiskolák és szakmunkásképző 
intézetek könyvtári adatait is.

Kiadványunkban az országos adatszolgáltatástól eltérő az is, hogy nem a könyvtári 
dolgozók számát, hanem a könyvtárosok számát közöljük. Számot adunk az 1000 lakosra 
jutó könyvtári alapterület nagyságáról, a könyvtári rendezvények számáról. Végül 
pedig az adatokat összehasonlítjuk az országos mutatószámokkal.
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Kiadványunk szerkesztésénél alapvető célunk volt, hogy áttekinthető, könnyen 
kezelhető, mindenki számára érthető anyagot adjunk közre.

Miután a kimutatást nemcsak a szak terminológiát értő könyvtárosoknak szántuk, 
hanem a fenntartóknak és irányítóknak is, ezért elhagytunk olyan számításokat, mint 
például forgási sebesség, kopási index stb.

A kiadvány bevezetőjében minden évben rövid elemzést is adunk. A leglényegesebb 
tendenciákat a szakmai kérdésekben laikus testületi tagok számára is közérthetővé 
tesszük. A statisztikai munkát a korszerű tervezés alapjának, a megfelelő döntések  
előkészítésének tartjuk. Ha megfelelő szinten végezzük; a „public relation” egyik fontos 
eszköze és formája.

Statisztikai munkánk és kiadványunk egyre inkább kezdi betölteni hivatását, a meg
felelő könyvtárpolitikai döntések előkészítését.

E tevékenységet igényli fenntartónk a Pest megyei Tanács és az MSZMP Pest megyei 
Végrehajtó Bizottsága is, amely 1977. szeptember 20-án határozatot hozott a könyvtárak 
fejlesztésének lehetőségéről. A határozatban többek között szerepel: „a megyei könyvtár 
felméréseivel és elemzéseivel nyújtson segítséget a vezető testületek döntéselőkészítésé
hez”. A határozatnak is köszönhető, hogy a könyvtárhálózat működési feltételei az utób
bi években jelentős ütemben növekedtek (pl. a könyvtárak alapterülete évente mintegy 
1000 m2-rel, a könyvtárosok száma kb. 15 fővel).

Megyénkben a könyvtárüggyel nemcsak testületi üléseken foglalkoznak. Időnként 
polgárjogot kap az a gyakorlat, hogy egy-egy járásban a községi tanácselnökök, szakigaz
gatási szervek vezetői részére tartott értekezleten a könyvtárügy önálló napirendként 
szerepel. Ezeken az értekezleteken a statisztikai elemzéseinkre is hivatkoznak. Ezek után 
nem meglepő, hogy a játási hivatalok elnökei és a községi tanácselnökök egy része — né
hány évvel ezelőtt még elképzelhetetlen lett volna! — meglepő szakértelemről tesz tanú
bizonyságot. Ma már alig találni Pest megyében olyan választott vezetőt, művelődésügyi 
irányítót, aki nem ismeri a KM „szakmai irányelveit” .

Szakítottunk azzal a hagyománnyal, hogy a könyvtárak helyzetét, tevékenységét 
mindig csak a saját múltjához viszonyítottuk. Alapvető követelménynek tartjuk, hogy 
a testületi ülésekre készülő beszámolókban a település főbb könyvtári mutatóit viszo
nyítsák a járási, megyei, sőt az országos átlagmutatókhoz is.

Természetes elvárásunk, hogy a járási könyvtárak is rendszeresen tájékoztassák 
a fenntartókat főbb adataikról.

Szakmai továbbképzéseinken, sőt az alapfokú könyvtárosképzés tematikájában is 
szerepeltetjük a statisztikát. Szeretnénk eloszlatni a könyvtárosok egy részében meglévő 
idegenkedést és azt a nézetet, hogy a munkanaplót, az éves statisztikát azért kell elkészí
teni, mert a felsőbb szerveknek az adatokat meg kell küldeni. Azt kívánjuk elérni, hogy 
a statisztika mindenhol az önellenőrzés eszköze legyen. Segítséget adjon a hatékonyság 
növeléséhez, a problémák feltárásához.

A statisztika segíti módszertani munkánkat is. Kiindulópontja lehet bizonyos hiá
nyosságok felismerésének és felszámolásának, pl.: az egy olvasórajutó alacsony kölcsön
zési átlagszámból jöttünk rá arra, hogy néhány könyvtárban hónapokig szünetelt 
a kölcsönzés — sok esetben a szakszerűtlen állományrevízió miatt —; az egy olvasórajutó
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túl magas kölcsönzési átlag nemcsak a „fiktív” olvasókra utalt, hanem e könyvtárban 
egyéb szakmai hiányosságokat is találtunk: a költségvetés és a könyvbeszerzési hitel ellent
mondásai alapján feltártuk az állománygyarapítás szakszerűtlenségét stb.

A könyvtár mint intézmény a rendelkezésére álló működési feltételek birtokában 
megtervezheti saját munkáját. A hatékonyság növelése, a tartalmi munka színvonalának 
emelése érdekében belső átszervezéseket, észszerű és szükséges munkaszervezést hajthat 
végre. De a működési feltételek javítása már a döntési szférába tartozik, a szakigazgatási 
szervek vezetőin, a testületek döntésein múlik.

Jó döntések csak megbízható előkészítések alapján történhetnek. Miután még kevés 
könyvtár érte el működési feltételeinek optimumát, ezért még hosszú távon szükséges 
a fenntartók részére megfelelő adatok, mutatók szolgáltatása.

A Megyei Tanács Művelődésügyi Osztálya igényli azt, hogy javaslatot tegyünk 
a könyvtárhálózat fejlesztésére, a megyén belüli különbségek felszámolására. így például 
az egy lakosra jutó könyvállomány és az előző év könyvbeszerzési hitelkerete ismeretében 
évente 1 millió forint kiegészítő hitelkeret szétosztására teszünk javaslatot. A létszám- 
arányok javítása érdekében létszámfejlesztésre, főfoglalkozású és részfoglalkozású állás
helyek létesítésére, a tiszteletdíjak növelésére készítettünk tervet. A hálózatban szorgal
mazzuk a könyvtárak bővítését, korszerűsítését, a Megyei Tanács részére javaslatot 
készítünk arra, hogy a helyi erőforrásból fejlesztett könyvtárak berendezéséhez anyagi 
támogatást biztosítson.

Az állami erőforrások korlátozott volta megköveteli azt, hogy ösztönözzük a helyi 
gazdasági egységeket a könyvtárak támogatására, az intézmények közös fenntartásba véte
lére. Ezt nemcsak a gazdasági okok miatt szorgalmazzuk, hanem azért is, mert azt várjuk, 
hogy a gazdasági egységek dolgozóikat, munkatársaikat a könyvtári szolgáltatások igény- 
bevételére ösztönözzék.
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