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Könyvtári költségek csökkentése. A termelékenység fokozása és a 
bevételek növelése.

Aligha van olyan aspektusa a könyvtári költségek csökkentésének, amelyet Brown 
ne érintene könyvében. Harmincéves vezetői gyakorlatának tapasztalatait — s természete
sen a szakirodalomban található megoldások sokaságát -  adja közre a kötetben a hazai 
olvasó számára talán kissé szokatlan módon. A mű tetemes része táblázatokból, mintául 
szolgáló kérdőivekből, űrlapokból stb. A lpontokba szedett főtanácsokból” áll, ami nem 
könnyíti meg az olvashatóságot, de jelentős mértékben szolgálja a munka gyakorlati 
felhasználhatóságát. (Ez utóbbit egyébként a fejezetek végén és a függelékben található 
bibliográfiákfll. a részletes tárgymutató is segítik.)

Nem ő az első szerző aki rámutat arra, hogy a könyvtárakban mint hagyományosan 
„intellektuális elzárkózásban” létező intézményekben igen lassan terjed a költségorientált 
szemlélet, pontosabban a költséggazdálkodás fontosságát helyesen értékelő megközelítés. 
A folyamat azonban feltartóztathatatlan, még ha a vélemények eltérőek is a könyvtárak 
általában vett pénzügyi helyzetét („túlélésért küzdeni vagy alkalmazkodni”) illetően. 
A hatvanas években a felmerülő finanszírozási gondokat elsősorban a sokat vitatott in
formációrobbanásnak, az oktatási módszerek és az ismeretek változó szerkezetének, az 
új könyvtárak számbeli gyarapodásának; ill. a meglevő intézmények terjeszkedésének 
tulajdonították. Mindezekhez a hetvenes években olyan tényezők járultak, mint a könyv
tárvezetés minőségének alakulása, (alacsony volt a tényleges vezetői,Ш. gazdasági isme
retekkel rendelkező vezetők aránya), a gazdasági recesszió, a rohamosan fejlődő és forra
dalmian új technikai eljárások könyvtári alkalmazása. Van azonban,aki a pénzügyi gondok 
forrását nem a fenti körülményekben, hanem abban látja, hogy a változások egyre gyor
suló mértékben hatottak a könyvtárak tradicionálisan lassú és konzervatív intézményére.

Bármi legyen is az ok, a költségvetések zsugorodása mellett a szolgáltatások jelentős 
részének megőrzése, szintentartása,ill. továbbfejlesztése csak a gazdasági életben honos 
költségcsökkentési és termelékenységnövelési módszerek á tv é te lü l ,  azok könyvtári 
feltételekhez való alkalmazása útján valósítható meg. Emellett a helyesen megválasztott 
és végrehajtott költségcsökkentő programok jónéhány származékos előnnyel is járnak: 
rendszerint javul a könyvtár és a fenntartó intézmény közötti kapcsolat, a programok 
sok esetben lehetővé teszik a munkakörök „gazdagítását”, a célok újrafogalmazásával 
és pontosabb kitűzésével kedvezőbbé válnak a vezetés feltételei, stb. Mindazonáltal gyak-
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ran nagy az ellenállás a hasonló programok végrehajtásával szemben, ami főként a progra
mokhoz szükséges pótlólagos anyagi és szellemi erőfeszítésekkel áll összefüggésben. (Nem 
árt egyébként a költségcsökkentési tervezetek ellenzőiben tudatosítani azt, hogy a pót
lólagos erőfeszítésekre többnyire csak a program kapcsán, egyedileg kerül sor, míg a 
sikeresen végrehajtott program évek hosszú során át érezteti vagy éreztetheti hatását.)

Közismert, hogy a költségcsökkentés két módon, azaz a pénzbeli költségek tény
leges (abszolút és/vagy relatív) csökkentésén, ill. a termelékenység növelésén keresztül 
valósulhat meg. A csökkentést szolgáló eljárások tárháza igen gazdag (rendszerelemzés, 
munkaegyszerűsítés, idő- és mozdulatelemzés, folyamatkialakítás, minőségszabályozás, 
munkaelosztás, stb.), alkalmazásukat azonban mindig alapos helyzetelemzésnek kell 
megelőznie, s kellőképpen mérlegelni kell a módszerek könyvtári feltételek közötti hasz
nálhatóságát,ill. a használhatóság feltételeit. A „tudományos munkaszervezés” fent em
lített eljárásain kívül természetesen a sajátosan könyvtári módszerek skálája is széles: 
ezek főként a könyvtárak közötti együttműködés valamilyen formájához (közös 
állomány gyarapítás, központi katalógus, stb.) kapcsolódnak.

Speciális felelőssége van a könyvtárvezetésnek a költségcsökkentési programok
ban, annál is inkább, mivel — külső szaktanácsadó igénybevétele híján — az igazgató
nak és a vezető munkatársaknak kell a program megtervezéséről és végrehajtásáról gon
doskodniuk. Ugyanakkor hangsúlyt kap a könyvtár többi dolgozójának bevonása 
is, amelynek külön fejezetet szentel a szerző. Rámutat arra, hogy a programok iránti 
kedvező fogadtatás biztosítása a dolgozók körében önmagában is döntő jelentőségű lehet, 
a programok sikerét vagy kudarcát illetően.

A költségcsökkentés tényleges lehetőségeit a szerző -  számtalan példa, sőt kon
krét üzleti vállalkozások címeinek felsorolásával — a könyvtárak főbb tevékenységei 
szerint (irányítás-adminisztráció, kölcsönzés, az ún. technikai szolgáltatások, a mellék- 
tevékenységek, referensz és audiovizuális tájékoztatás, készletgazdálkodás, „public 
relations” ill. közönségkapcsolatok) tárgyalja.

Az ismertetett módszerek köre rendkívül tág. A költséghatékonysági vizsgálatok 
leggyakrabban visszatérő témáit ma az olyan kérdések jelentik, mint a számítógépek 
alkalmazásának szükségessége és a hálózatokban való részvétel előnyei és hátrányai, 
ill. a könyvtár rendelkezésére álló területekkel való gazdálkodás. Ezen kívül azonban 
igen sok olyan javaslatot is tartalmaz a könyv, amelyek a munkaasztalok legmegfelelőbb 
elhelyezésére, a felesleges időráfordítások feltárására és megszüntetésére, a legmegfelelőbb 
és legtakarékosabban felhasználható irodaszerek beszerzésére, stb. vonatkoznak. Sokak 
számára talán furcsának tűnhet, hogy a szerző csaknem azonos terjedelemben elemzi a 
számítógépek alkalmazásának és a költségek alakulásának összefüggéseit az előző évi 
karácsonyi dekoráció ismételt felhasználásának,Ш. az egyéb hasonló jellegű takarékos- 
sági intézkedések hatásával, ez azonban a könyv hangsúlyozottan praktikus jellege miatt 
(s tegyük hozzá: az amerikai szakirodalom egy részének ismeretében) nem meglepő. 
(A könyv írója az előszóban egyébként is amerikai könyvtárakkal kapcsolatos rossz 
tapasztalataira hivatkozik: ismeretei szerint gyakran még a legegyszerűbb költségcsökken
tési lehetőségek alkalmazására sem kerül sor a könyvtárak legnagyobb részében.) Ha az 
ötletek,ill. a lehetőségek részletes ismertetésére nincs is mód, érdemes azon irányzatokat
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sorra venni, amelyek a szerző szerint, a (külső és belső) jövedelmek növelése és a könyv
tárak működtetése terén a legnagyobb jelentőséggel bírnak a kívánt gazdasági hatások 
elérésében:

— munkaelemzés és munkaegyszerűsítés mint a költségcsökkentés eszközei;
— könyvtárak kooperációjául, hálózatok kialakítása;
— időt és pénzt ténylegesen megtakarító gépi és automatizált módszerek alkalma

zása;
— a társadalmi támogatás növelése a könyvtáraknak „közjavakként” történő érté

kesítése útján (ami azt jelenti, hogy a felhasználók voltaképpen dollárbefekte
téseik „ellenértékét” kapják meg a könyvtár által nyújtott szolgáltatásokon ke
resztül);

— külső adományok „megszerzésére” irányuló erőfeszítések;
— speciális programok végrehajtása külső alapítványoktól, ill. állami és szövetségi 

forrásokból származó pénzügyi eszközök segítségével;
— gyakori és rendszeres vizsgálatok folytatása a költségek minimális szinten való 

tartásának érdekében;
— a teljesítmény szerinti költségvetés alkalmazása a lehető legnagyobb költségvetés 

biztosítása céljából;
— a könyvtárak számára pénzügyileg kedvező állami és szövetségi szintű jogi szabá

lyozás elérése;
— új jövedelemforrások kialakítása bizonyos szolgáltatások térítési díj melletti ren

delkezésre bocsátásával,ill. a jelenlegi díjak emelésével;
— a könyvtárépítés lehető legtakarékosabb kivitelezése;
— az iskolai és a közművelődési könyvtárak egyesítése (a több könyvtárat megfele

lő szinten fenntartani nem képes kisebb közösségek esetében);
— művelődést segítő intézmények (könyvtárak, múzeumok, iskolák, stb.) adott 

területen való egyesítése,egységes irányítás és költségvetés keretei között;
— társadalmi munka alkalmazása a könyvtáron belüli egyszerűbb feladatok s egyes 

külső szolgáltatások (pl. testi fogyatékosok könyvekkel történő ellátása) terén.
Mint látható, csaknem minden téma részletes elemzést igényelne hazai körülmények 

között is, sőt a könyvtárak gazdasági vizsgálatának el nem hanyagolható aspektusát 
jelenti. Vélhetőleg egyet lehet érteni a könyv azon megálllapításával is, miszerint 
„a könyvtári költségek olyan jellegűek, hoy a megnövelt termelékenység és költséghaté
konyság ellenére továbbra is emelkedő tendenciát mutatnak. A költségcsökkentés késlel
tetheti vagy mérsékelheti ezt a folyamatot, de csodák e módszertől sem várhatók” . Ha 
csodát valóban nem is remélhetünk, annyi bizonyos, hogy a költségorientált megközelí
tés a könyvtárirányítás és könyvtárvezetés elidegeníthetetlen részeként hatékony eszköze 
nemcsak a könyvtári munkában rejlő tartalékok feltárásának, de a külső kényszerítő 
erejű feltételekhez való zökkenőmentesebb alkalmazkodásnak is.
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