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Egyetemi könyvtárak költségvetési gazdálkodása

Gyakorlati költségvetési útmutató a könyvtártudományi 
és informatikai sorozat 5. kötete. (Ugyanezen sorozat egy 
másik kötete már érintette a könyvtárak gazdasági elemzésé
nek területét: ún. rendszer-megközelítésben R. J. Mitchell,
N. E. Tonis és J. Jaffe a könyvtári funkciók költségelemzését 
végezte el.) A monográfia elsősorban az amerikai közepes 

méretű és nagy egyetemi könyvtárak költségvetési „mindentudója”, de számos olyan 
elméleti és gyakorlati jellegű megállapítást tartalmaz, amely más típusú könyvtári intéz
mények számára is hasznos lehet.

A könyvtárak gazdasági elemzésére vonatkozó irodalom jelentős hányada foglalko
zik a finanszírozás, s ezen belül a költségvetés kérdéseivel. Szinte közhelyként hangzik már 
a zsugorodó költségvetésekre való hivatkozás e vizsgálatok szükségességének indoklásá
ban, ugyanakkor a társadalommal szembeni számadási kötelezettség („public account
ability”) és a participai ív vezetési módszerek (vezetésben való részvétel) elterjedése új 
elemek az eddiginél körültekintőbb és fegyelmezettebb költségvetési munka megokolásá- 
ban. Bár azzal mindenki tisztában van, hogy mit jelent növekvő költségek mellett válto
zatlan költségvetéssel üzemeltetni a könyvtárakat, nem mindenki tudja milyen követ
kezményekkel jár ez a költségvetési gazdálkodásra és ellenőrzésre. Az ilyen esetekben 
„nehéz döntéseket” kell hozni a régi és új könyvtári programok viszonyára vonatkozóan. 
Az irányítás döntéseit mindig gazdasági elemzésnek kell kísérnie, de a gazdasági megfon
tolások nem jelenthetik a vezetési döntések kizárólagos meghatározó tényezőit. E dilem
ma megoldására számos olyan módszert alakítottak ki, mint pl. a költség-haszon elemzés, 
ill. a tervezési, programozási költségvetési rendszer (Planning Programming Budgeting 
System — PPBS), ezek azonban a gazdasági életben, ill. a vállalatoknál jóval könnyebben 
alkalmazhatók mint a felsőoktatás — s így az egyetemi könyvtárak — vizsgálatában. Ennek 
főként az az oka, hogy ez utóbbiak esetében jóval több változóval kell számolni,
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s a könyvtári célok sokkal nehezebben kvantifíkálhatók. (A vállalatok gyakran megeléged
hetnek a pro fit, ill. nyereség maximalizálására való törekvéssel.)

Ismert tulajdonságai mellett a költségvetés három további funkciója révén is szolgál
ja a könyvtárak vezetését. Az előrejelzési funkciót az teszi lehetővé, hogy a könyvtári 
tevékenységek költsége minden esetben megadható, s így az adott pénzmennyiség melletti 
alternatív felhasználási értékek megkönnyítik a tervezési munkát. Az informatív funkció 
azáltal valósul meg, hogy a költségek nyilvántartása alapján egyebek között vizsgálható 
a döntések végrehajtása, ill. a végrehajtás fázisa és módja. A diagnosztikai funkció a leg
szűkösebben ellátott területek feltárásával ráirányítja a figyelmet azokra a gondokra, 
amelyek esetleg a könyvtár normális működését veszélyeztethetik.

A költségvetés cél, s egyben folyamat. A költségvetési dokumentum pénzügyileg 
határozza meg azokat a módokat és eszközöket, amelyek révén az intézmény adott idő
szakban céljainak elérésére törekszik. Jellegénél fogva másként értelmezik a költségvetési 
folyamat különböző szintjein, éppen ezért szükség van az intézményen belüli lebontására^ 
ill. a külső érdekeltek számára való összefoglalására. A költségvetések tervezése, összeállí
tása és ellenőrzése szerteágazó folyamat, amely az alábbi szakaszokból áll: a költségvetési 
igény összeállítása a jövőbeni szükségletek alapján, a költségvetés előterjesztése, a költség- 
vetés végleges összeállítása az anyaintézmény és a könyvtár vezetői közötti konzultációkat 
követően, s a költségvetés figyelemmel kísérése. Mindehhez egyéb olyan mozzanatok is 
járulhatnak, mint a hirtelen változásokra (pl. az anyaintézmény pénzalapjainak befagyasz
tására) való reagálás.

Miben látja a szerző a költségvetési úton való szabályozás legfőbb célját a könyvtá
rak számára? Mivel a költségvetési dokumentum összefoglalóan tartalmazza azokat a 
ráfordításokat és kategóriákat, amelyek szükségesek a könyvtári programok fenntartásá
hoz, a könyvtárvezetés egyik legalapvetőbb eszközét képezi a külső és belső változások
hoz való alkalmazkodás sikeres végrehajtásában. Természetesen a változások sok esetben 
nem láthatók előre (vagy nem kellő részletességgel prognosztizálhatók), ugyanakkor 
a gyors fejlődéssel való lépéstartás záloga a tényleges helyzet mind alaposabb ismerete és 
ellenőrzése. Ennek eléréséhez szükség van a könyvtárstatisztika módszereinek széles körű 
alkalmazására, de nem hanyagolható el a külső információk körültekintő gyűjtése sem. 
Ez utóbbiak nem korlátozódhatnak csak a költségvetéssel szoros összefüggésben álló 
területekre (pl. az anyaintézmény gazdasági helyzete), hanem figyelembe kell venni olyan 
tényezőket is, amelyek könyvtári jelentősége az első pillantásra nem mindenki számára 
nyilvánvaló (pl. üzemanyagárak alakulása).

Az egyetemi könyvtárak — talán még más egyetemi egységeknél is jobban — tükrö
zik az anyaintézmények költségvetését. Az USA-ban az egyetemek általában öt költség- 
vetési típus szerint gazdálkodnak: 1) „cél szerinti költségvetés” , amely a hagyományos 
módnak tekinthető, s amely a ráfordítások fajtáin alapul; 2) „program-költségvetés”, 
amely a könyvtári programok mérésén és a szervezeti egységekkel való kapcsolataikon 
alapul; 3) „teljesítmény-költségvetés”, amely az erőforrások befektetése és a szolgáltatá
sok nyújtása közötti kapcsolat meghatározásán alapul; 4) a már említett PPBS, amely az 
előző módszereket költségelemzéssel és a célközpontos vagy célorientált vezetési módsze
rekkel kombinálja; 5) „formulák szerinti költségvetés”, amely a pénzalapok elosztásában
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szabványokra és kvantitatív előírásokra támaszkodik. Általában a „teljesítmény-költség
vetés” vagy a „program-költségvetés” a legelterjedtebb. A gyakorlatban alkalmazott költ
ségvetési típusok minden esetben valamiféle „kevert” formában jelentkeznek.

A különböző típusok előnyeit és hátrányait a szerző részletesen elemzi az előzetes 
költségvetési elemzés, a költségvetések összeállítása, a változásokkal való lépéstartás és 
a költségvetések lezárása szakaszában. Kiemeli a költségvetési és gazdasági korlátok és a 
prioritások megállapítása, ill. átrendezése kapcsán felmerülő alternatívákat rámutatva arra, 
hogy az amerikai egyetemek jó része ma finanszírozási válságban van. (Erre utal egyebek 
között az a körülmény is, hogy a költségvetéseknek mintegy 80%-át fizetés,ill. egyéb 
személyi juttatás teszi ki.) A könyvtár emellett olyan „sajátos” intézmény, ahol a fenntar
tó szerv anyagi helyzetének javulásából származó előnyök későn, a pénzügyi helyzet 
romlásából fakadó hátrányok pedig szinte azonnal jelentkeznek... Ebből az is következik, 
hogy pénzügyileg a könyvtárak „feneketlen veremként” mindig el tudják „nyelni” 
a többletként kapott pénzeszközöket. Nem mindegy azonban, hogy a pótlólagos pénz 
felhasználása milyen módon történik, s ebben a gondosan tervezett pénzgazdálkodásnak
— és így a költségvetésnek is — nagy szerepe van.

Tekintettel arra, hogy a könyvtárak működését nem piaci mechanizmus szabályoz
za, a különböző tevékenységek, szolgáltatások gazdasági elemzése elengedhetetlen a nem
csak intézményi keretekben mért hatásosság és hatékonyság eléréséhez. Ehhez nyújt 
segítséget ez a — valószínűleg tankönyvnek is szánt — könyv. Függelékében a modellként 
konstruált „Állami Egyetemi Könyvtár” esettanulmánya alapján kísérhetjük végig egy
— tegyük hozzá amerikai méretekben — közepes nagyságú egyetemi könyvtár gazdálko
dását és költségvetési folyamatait négyéves időszakra vonatkozóan. Számunkra éppen 
gyakorlati jellege miatt lehet hasznos e mű, annak ellenére, hogy a felhozott példák 
a hazaitól eltérő környezetből származnak. Az anyaintézménytől való erős anyagi függő
ség, a (legalábbis növekedési ütemüket tekintve) mérséklődő egyetemi könyvtári költség- 
vetések, a pénzügyi szemlélet gyakori hiánya stb. azonban akár a hazai egyetemi könyvtá
rak fő gondjaiként is értelmezhetők. Természetesen a bajokra javasolt megoldásokat nem 
lehet „egy az egyben” átvenni és alkalmazni. A rugalmasabb költségvetési formák várható 
előtérbe kerülésével azonban idejekorán kell az önállóbb gazdálkodási formákhoz szüksé
ges költségvetési módozatokat és az ezekkel összefüggő tapasztalatokat tanulmányozni. 
Ehhez más formában is segédeszköz e könyv: pénzügyi, ill. gazdasági szemléletmódot 
próbál adni, Ш. formálni.

A könyvtárak olyan kiterjedt célokkal rendelkező komplex szervezetek, amelyek
ben a minőség és a mennyiség problémái nehezen választhatók szét. Működésük zavarta
lanságának és folyamatosságának biztosítása érdekében a gazdasági szakembereknek is 
aktívan közre kell működniük, csakúgy mint pl. a referensz-könyvtárosoknak, vagy 
a bibliográfusoknak. Különösen fontos ez annak ismeretében, hogy a könyvtárak lényegé
ben tevékenységi formáiktól függenek, s ezért ellenállóbbak a változásokkal szemben, 
ill. „törékenyebbek” a drasztikus változások esetén.
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