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A HATÉKONYSÁGMUTATÓ FELHASZNÁLÁSA A KÖNYVTÁRI
RENDSZERBEN

E. A. FENELONOV

1. A szovjet társadalom gyorsabb ütemű fejlesztéséről az SZKP 27. kongresszusán 
elfogadott hosszú távú terv a gyorsítás egyik fontos elemének tekinti az emberi tényező 
mobilizálását, a szovjet emberek általános és szakmai műveltségének emelését. Ez meg
kívánja, hogy tökéletesítsük a lakosság kulturális és információs szükségleteinek kielé
gítését, javítsuk annak rendszerét és felkutassuk az ehhez szükséges tartalékokat.

2. A könyvtárügy fejlesztési terveiben azok a mutatók vezetnek, amelyek azt tük
rözik, hogy hogyan látják el a könyvtárak a legfontosabb társadalmi funkcióikat, a lakos
ság olvasási igényeinek kielégítését az össztársadalmi dokumentumállományból. Ez a 
mutató tehát konkrétan: a beiratkozott olvasók száma, illetve a kölcsönzött irodalom 
mennyisége és összetétele.

3. A könyvtárak előtt álló legfontosabb cél elérését csak azoknak a társadalmi ráfor
dításoknak a megléte mellett lehet biztosítani, amelyeket a könyvtári ellátás rendszerének 
kiépítésére és működtetésére fordítanak. A társadalom gazdasági törvényei megkövetelik 
e kiadások maximális csökkentését és olyan szervezeti formák, olyan technológia és irá
nyítási rendszer felkutatását, amelyek képesek a kellő mennyiségű és minőségű szolgál
tatásokat a leggazdaságosabban biztosítani.

4. E feladat megoldásának legfontosabb eszköze a hatékonyság kritériuma. Értékel
ve és összehasonlítva egyik vagy másik működő területi és szakterületi könyvtári rendszer 
hatékonyságát, a tervező szerveknek lehetőségük van arra, hogy kiderítsék a források tel
jesebb felhasználásának a tartalékait azokban a rendszerekben, ahol alacsony a hatékony
ság; hogy meghatározzák a lakosságnak nyújtandó könyvtári szolgáltatások mennyiségé
nek és minőségének lehetséges emelését. A hatékonyság és a növelését elősegítő tényezők 
mérése elősegíti a könyvtári rendszer leginkább perspektivikus formáinak kiépítését, tech
nikai ellátottsága korszerűbb eszközeinek, a fejlettebb technológiáknak és a munkaszerve
zési és vezetési formáknak a bevezetését.

5. A hatékonysági mutató felhasználása a tervezésben egyebek mellett elősegíti a 
tervezési mechanizmus és a tervezési folyamatok korszerűsítését, a helyi kezdeményezé
sek fejlesztését azáltal, hogy megengedi a felülről előírt mutató mennyiségének csökken
tését, jogot adva a helyi vezető szerveknek a könyvtári szolgáltatások és tartalékok meny- 
nyiségi és minőségi mutatóinak meghatározására, valamint a hatékonysági mutató kialakí
tására olyan konkrét szervezeti és tevékenységi formák alkalmazásában, amelyek a helyi 
körülmények között a legnagyobb hatékonyságot biztosíthatják.

6. A könyvtári szakirodalomban a hatékonyság lényegét meghatározó különböző 
megközelítések közül az egyedüli helyes ma az a szempont, amely azt szögezi le, hogy a
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hatékonyság nem más, mint a nyújtott szolgáltatások és a létrehozásukkal kapcsolatos 
ráfordítások kölcsönhatása. A hatékonyság annak a mérési eszköze, hogy a társadalom 
hogyan valósítja meg az egyik legfontosabb gazdasági törvényt: az élő és tárgyiasult mun
ka gazdaságosságát, az idővel való gazdálkodást, vagyis olyan törvényeket, amelyek a tár
sadalom minden élettevékenységében jelen vannak. A hatékonyság meghatározásának ép
pen ez a megközelítése felel meg a legjobban a marxista-leninista politikai gazdaságtan 
posztulátumainak, és a Szovjetunióban ezt tekintik a politikai gazdaságtan szemléleti alap
jának az egész népgazdaság, illetve az ipar és a nem termelő szférák területén.

7. Figyelemre méltó, hogy a könyv társadalmi méretű felhasználási rendszerének a 
megjelenését maguk a közgazdasági törvények diktálták, és az a törekvés, hogy a társadal
mi erők és eszközök minimális ráfordításával lehessen biztosítani a lakosság sokmilliós 
tömege számára a lehető legszélesebb kapcsolatot az olvasáshoz.

8. A hatékonyság tehát közgazdasági kategória, amely elősegíti a népgazdaság ész
szerű és racionális vezetését. Bármely területen hatékonyan dolgozni azt jelenti, hogy sa
ját magunknak kell hozzájárulni a tartalékok, az ipari és a létfontosságú javak és szolgálta
tások felhasználásának általánosan ésszerű elosztásához. A könyvtárügy hatékonyságának 
az emelésével meghatározott mértékben segítjük a népgazdaság működési hatékonyságának 
emelését. Nyilvánvaló, hogy ha a könyvtári ellátás egyik vagy másik rendszere nem 30 mil
lió rubeles állami eszközbefektetést igényel, hanem csak 10-et, akkor az a tartalékokkal 
való takarékoskodás közvetlen hozzájárulás a társadalmi gazdasághoz. Ha 20 milliós 
befektetéssel nem 10, hanem 20 millió ember ellátását tudjuk biztosítani, akkor ez 
ugyanaz a hozzájárulás a társadalmi gazdasághoz, amely lehetővé teszi, hogy kevesebb tár
sadalmi erő és eszköz ráfordításával oldjuk meg a kulturális fejlesztés bonyolultabb felada
tait.

9. A könyvtári szakirodalomban elég nagy a véleménykülönbség a hatékonyság kü
lönféle fajtáinak, illetve olyan fogalmainak meghatározásában, mint a szociális, a funkci
onális, az ideológiai, az információs és a gazdasági hatékonyság; A hatékonyság általános 
fogalmának meghatározásánál abból kell kiindulni, hogy bármelyik fajtája magában kell 
hogy hordozza az általános hatékonysági jellemzőket, és mindenek előtt a tartalékok és 
az eredmény összehasonlításán alapuló mérés alapelvét, amelynek képlete:

eredmény (hatás)
hatékonyság = ------------------------ ------- —

ráfordítások (tartalékok)

10. A fentiek figyelembevételével, a hatékonyság egyik vagy másik megnyilvánulási 
formáját csak az összetevői jellemzőinek, főként az eredményeknek az alapján lehet meg
határozni. Ha az eredményekről beszélünk, akkor ezeket a jellemzőket akár közvetlenül, 
akár közvetve, a könyvtári munka távoli megnyilvánulásaival is meg lehet határozni. Az az 
eredmény, amely a könyvtár és az olvasó találkozásának pillanatában születik, a könyv
kölcsönzésben realizálódik. Ebben az esetben a könyvtár közvetlen funkcióit teljesíti, 
vagyis kiadja a könyveket; ekkor a „funkcionális hatás” kifejezést használjuk. A ráfordí
tásokkal kölcsönhatásban ez a funkcionális hatékonyságot képezi. Ha mérni tudnánk a 
könyvtárból kikölcsönzött könyv elolvasása után jelentkező ideológiai és információs
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hatást, akkor ezt összevetve a ráfordításokkal beszélhetnénk az ideológiai, információs ha
tékonyságról.

11. Az ún. funkcionális hatás a lényegét tekintve szociális—gazdasági hatás, és ma 
mind több könyvtári szakember hajlamos a könyvtárügy hatékonyságát is szociális-gaz
dasági hatékonyságnak nevezni. Emellett a szociális—gazdasági hatásban pontosan elkülö
nítik a könyvtári munka hagyományos mutatóiban kifejezett közvetlen hatást, és azt a 
közvetett hatást, amely a könyvtári rendszer keretein kívül jelentkezik, mint a lakosság 
olvasásra nevelésének és az olvasói igények kielégítésének eredménye. A könyvtárnak az 
ideológiára, a társadalmi viszonyokra, a vállalatok és az intézmények termelési mutatóira 
gyakorolt hatásának közvetett eredményei a könyvtári tevékenység értékelésénél csak 
korrigáló, pontosító koefficiensként használhatók fel.

12. A vizsgált kérdést tekintve a legfontosabb a hatékonyság meghatározásában al
kalmazott mutatók kérdése. Mindenekelőtt hangsúlyozni szeretnénk, hogy ezeknek a 
mutatóknak a segítségével a könyvtári tevékenységnek és a könyvtári tartalékoknak mind 
a mennyiségét, mind a minőségét mérnünk kell. Ez a következtetés ma igen fontos elvi je
lentőségű, mert elősegíti a hatékonyságnövelés problémájának a megoldását, nemcsak a 
munka és a tartalékok mennyiségi növelésének, hanem a minőségi mutatók javításának a 
révén is.

13. Azok a mutatók, amelyeket ma a könyvtári munka tartalékainak és eredményei
nek mennyiségi és minőségi értékelésekor használunk, széles nomenklatúrával, külön-' 
böző szereppel és súllyal jellemezhetők.

14. Egyszerűbben oldható meg a tartalékok kérdése. Általánosan elfogadott, hogy 
célszerű a tartalék-összetevőt érték formájában kifejezni. Az eltérő nézetek itt csak azzal 
kapcsolatosak, hogy a tartalékok elsődleges értékét, az amortizációt is tartalmazó értékét, 
vagy csak a kiaknázásukra fordított költségeket vegyék figyelembe. A tartalékok mérésé
nek árban kifejezett formája lehetővé teszi mind a mennyiségük, mind a minőségük meg
határozását.

15. Az utóbbi időben olyan elképzelések jelentkeztek, hogy a relatív érték formájá
ban tükrözzük a könyvtári tevékenység eredményeit is, mindenfajta könyvtári szolgáltatás 
relatív árának a meghatározásával. Ez az irányzat perspektivikus, de még alapos kidolgo
zást igényel.

16. Addig is a könyvtári munka eredményeit kénytelenek vagyunk naturális mérő
számokkal mérni: a könyvkölcsönzéssel, az olvasók, az adott információ stb. számával. 
Ilyen mérőszám elég sok van, különösen, ha nem csak a könyvtári szolgáltatások mennyi
ségét, hanem a minőségét is figyelembevesszük, és különböző mérési egységekben gondol
kodunk. Ezzel kapcsolatban felmerül az egyetlen integrált eredménymutató meghatározá
sának a problémája, amely a tartalékok értékével összehasonlítva lehetővé tenné az elért 
hatékonyság kifejezését.

17. A gyakorlatban általában az eredmény összesített jellemzésére a pontértékek 
rendszeréhez fordulnak, de a kapott pontok összevetése a tartalékok értékével nem 
nagyon ad lehetőséget arra, hogy „egy pont értékének” pontos és a lényegét tekintve érté
kelhető jellemzőket kölcsönözzünk.
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18. Az eredmény integrált mutatójának meghatározásában mutatkozó nehézségek 
arra késztetnek, hogy a hatékonyság számbavételénél csak a könyvforgalom vagy az olva
sói létszám mutatójára szorítkozzunk, és a hatékonyságot vagy a könyvkölcsönzés pénz
értékével vagy az egy olvasó kiszolgálásának költségével mérjük. Sajnos, ma ezek a haté
konysági értékek csak részben tükrözik a hatékonyság tartalmát és mélységét.

19. Olyan számítási módszert ajánlunk, amely a könyvtári munka eredményességé
nek legfontosabb mutatójaként a relatív könyvkölcsönzést veszi alapul. A relatív könyv
kölcsönzés integrált mutató.A könyvkiadás tényszámából és a könyvtári munka mennyi
ségének és minőségének egyéb fontos mutatóiból tevődik össze, amelyek a könyvkölcsön
zés mutatóiba koefficiensek segítségével kerülnek be; ezek a koefficiensek tükrözik min
den egyes mutató súlyát az általános eredményekben. Például, a kölcsönzés tényszámához 
a kiadott irodalom megfelelő ágazati és tematikai összetétele, a szolgáltatás operatív volta 
stb. alapján egy meghatározott mennyiségű kölcsönzés hozzáadódik. Ebben az esetben a 
hatékonyság vagy egyedül a relatív könyvkölcsönzés értékében fejeződik ki, vagy a tarta
lékok rubelértékéhez viszonyított relatív kölcsönzés mennyiségében.

20. A hatékonysági számításoknál kívánatos, hogy ne csak az összes tartalékok ér
tékének és a relatív könyvkölcsönzés számának összevetésével adjunk általános számítást, 
hanem egyenként, az egyes tartalékok (állomány, helyiségek, munkabér) metszetében is, 
értékben összevetve ezeket a számokat a relatív könyvkölcsönzéssel. Ez elősegíti annak a 
meghatározását, hogy minek a révén érjük el az egyik vagy másik általános hatékonyságot, 
segít a szűk keresztmetszetek kiderítésében, a tartalékok jövőbeni rendszerének biztosítá
sában, kiegyensúlyozásában és a hatékonyság még nagyobb emelésében.

21. Ma lehetőség van arra, hogy az optimálisan szervezett és működő könyvtárak és 
nagyobb könyvtári rendszerek tapasztalatainak elemzése alapján meghatározzuk az általá
nos hatékonyság, illetve az egyes tartalékfajták felhasználási hatékonyságának alapérté
keit; és ezeket összevetve minden könyvtár hatékonysági tényszámaival megítéljük, meny
nyire működik ez a könyvtár vagy rendszer sikeresen, milyen tartalékai vannak a tevé
kenysége további javítására.

22. Ahhoz, hogy a könyvtári tevékenység hatékonyságának ajánlott mérési elveit és 
mutatóit a legjobb mutatók meghatározásában felhasználjuk, az szükséges, hogy számba- 
vegyük

— a könyvtárak funkcionális rendeltetését, a könyvtári intézménytípusba való tar
tozásukat;

— a könyvtárak által ellátott helyek mennyiségét és sajátosságait.
23. A hatékonyságszámítás ajánlott elveinek és módszereinek kísérleti felhasználása 

egy sor kerületben azt mutatja, hogy alkalmazásuk jelentősen megkönny í ti és sokkal pon
tosabbá teszi a könyvtári tevékenység értékelését. Meghatározott módszertani irányítás és 
a vezetési és tervezési mechanizmusba való bekapcsolás mellett fontos módjai lehetnek 
azon eszközök teljesebb felhasználásának ösztönzésére, amelyeket a könyvtári ellátásra, a 
könyvtári munka mennyiségének növelésére és minőségének emelésére fordítunk.

(Ford.: RÁCZ Ágnes)


