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A KÖNYVTÁRFEJLESZTÉS ELŐREJELZÉSÉNEK ÉS 
PROGRAMOZÁSÁNAK TÁRSADALMI MEGHATÁROZOTTSÁGA

JADWIGA KOLODZIEJSKA

Módszerek

Az emberiség létével egyidős az a próbálkozás, hogy egy ember, vagy egy Idsebb- 
-nagyobb csoport megpróbálja a jövőt előre megjósolni. Ennek különböző ideológiai és 
politikai okai vagy vallási előfeltételei lehetnek, s például egy nép sorsát, vagy életének 
egyes területeit érintheti, így népszaporulat, gazdaság, kultúra, képzés, technika, környe
zetvédelem stb. A jövőre vonatkozó tanulmányok nemcsak az emberek saját sorsának ala
kítására irányuló törekvések eredményeként születtek, hanem azért is, hogy különböző 
csoportok, társadalmak, vagy akár az. egész emberiség fejlődését befolyásolhassák. Az 
ilyen törekvések eredményeként említhető meg a Római Jelentés is, amely megállapítja a 
világ természetes nyersanyagkészleteinek kimerülését, s az ezzel együtt az emberiségre le
selkedő veszélyt. Hasonló jellegű kutatási munkát végzett „Lengyelország 2000” címmel 
a Lengyel Tudományos Akadémia is. A jövőre vonatkozó előrejelzésekben jelenleg azokat 
tekintik középtávúaknak, melyeknek felső határa 2000. évig terjed, bár egyes amerikai 
munkákban ezt a határvonalat a következő század 30-as 40-es éveiben szabják meg. Minél 
hosszabb időszakra vonatkozik ez az előrejelzés, annál nagyobb annak a veszélye, hogy 
a tudományos vizsgálatok szabályaitól eltérve az utópia és a fantázia kerül előtérbe.

Ez érvényes a többnyire megsejtésen alapuló könyvtári előrejelzésekre is, amelyek 
csak ritkábban támaszkodnak az olvasók reális érdeklődését és a tudományos információ 
felhasználóinak szükségletét vizsgáló pontosabb kutatásokra. E két említett területen 
folytatandó vizsgálatok olyan módszertanilag megalapozott háttérre támaszkodó képessé
get kívánnak meg, amely kellő ügyességgel képes az alapvető kérdések megfogalmazására, s 
megfelelő kutatási technika alkalmazására (kérdőívek kidolgozása; az adatkereső kódok 
kidolgozása és ezek bevitele a számítógépek memóriájába; statisztikai elemzések elvégzése, 
stb.). A könyvtárosok ritkán rendelkeznek matematikai és statisztikai alapismeretekkel, 
nemigen tudják használni a számítógépeket, s ebből nemcsak a kutatás kezdeményezésé
nek területén adódnak nehézségek, hanem a nyilvánosságra hozott eredmények felhaszná
lásakor is.

Az előrejelzésnek ugyanannyi a híve, mint az ellenzője. Az előbbiek azt hangoztat
ják, hogy hosszútávú előrejelzések nélkül nem lehet hatékony cselekvési programot és en
nek integrált részeit kidolgozni, míg az utóbbiaknak az a véleménye, hogy a jövőbeni 
változások irányának meghatározása túl sok ismeretlennel függ össze, s ezért nem hitelt 
érdemlő. A kétkedés főleg az előrejelzők által alkalmazott módszereket ületi. „A leggyak
rabban a ma meglévő tendenciák extrapolálásával találkozhatunk. A jövőben a képzettség,
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az életszínvonal, s a tömegek életszínvonalának emelkedésével számolnak, mert e jelensé
gek fejlődésének elvárása megalapozottnak tűnik.”*

Ez a módszer a könyvtártudomány vonatkozásában is használható. Az információ- 
szükséglet és az ovlasói érdeklődés irányának előrelátása egy általános cselekvési program 
kialakításának alapja lehet, s ennek eredményeként lehet kidolgozni az egyes könyvtárak, 
hálózatok vagy könyvtári információs rendszerek részletes terveit. A könyvtárügy 1990-ig 
terjedő, az 1970-es évek második felében kidolgozott programja ilyen eljárás szerint ké
szült.** Ez a könyvtárak és a tudományos információ fejlődésének távlatait az ország tár
sadalmi és gazdasági fejlődésének további jelenségeivel kapcsolja össze, különös tekintettel 
a képzés, a tudomány és a technika eredményeire.

A társadalmi élet egészét, de főleg a gazdaságot az 1976-1985 közötti időszakban 
érintő kedvezőtlen változások, amelyeket a szerzők a program elkészítésekor semmiféle
képpen nem láthattak előre, gátolták a programban lefektetett fejlődési irányokat. Az idő 
tájt nem vették figyelembe a nemzeti jövedelem csökkenését, az ország eladósodását, a 
piaci egyensúly zavarait, pedig ezek egymással kölcsönhatásban közvetlen hatással voltak 
a könyvtárügyre. Az egyszerű extrapolációs módszerek ebben az időben félrevezetők vol
tak, mert kiderült, hogy a gyakorlatban az ország gazdaságával sokkal jobban összefügg a 
könyvtárügy, mint azt elképzelték. így arra az eredményre lehet jutni, hogy a valóság 
egy olyan kis részletének, mint amilyen a könyvtárügy, az előrejelzésénél a funkcionális 
módszer sokkal hasznosabb. Ez a társadalmi szerződések különböző részletei kölcsönös 
összefüggéseinek feltárásán alapszik, és ezek gyakran teljesen függetlenek a könyvtáraktól. 
Ezt a módszert például szemléltetheti, hogy milyen mértékben használják a külföldi iro
dalmat a főiskolai könyvtárakban. A tudomány területén jelentkező folyamatok figye
lembe vétele nélkül nem magyarázható meg, hogy miért olyan gyenge a külföldi irodalom 
olvasottsága, ha nem csak a szervezési kérdéseket, hanem a külföldi irodalom olvasása 
iránti motiváltságot is vizsgálják. Épp így nem indokolható meg a hagyományok, az ak
tuális iskolai programok és a kiadói tevékenység szerkezete figyelembe vétele nélkül, 
hogy miért a szépirodalom élvez elsőbbséget, s miért ezt kölcsönzik leggyakrabban a köz- 
művelődési könyvtárakban, s miért alig olvasott a tudományos-ismeretterjesztő irodalom. 
Másként fogalmazva tehát, a könyvtárügy jelenségeinek magyarázatát a társadalmi, kultu
rális és gazdasági feltételek összefüggéseiben kell vizsgálni.

A harmadik alkalmazott módszer az analógiák alapján történő előrejelzés. Ez a 
könyvtárügy szempontjából épp úgy csábító, mint ahogy megbízhatatlan is. Sok ilyen jel
legű előrejelzést lehetne felsorolni, ami nem volt helytálló. Ez főleg a fejlődő országokbeli 
könyvtárak várható fejlődésének szempontjából igaz, ahol a fejlett országok könyvtár
ügyének szervezettségi színvonalát vették alapul, de nem gondoltak arra, hogy ehhez fel
mérjék a történelmi, kulturális és civilizációs feltételek egész komplexumát. Nem váltot
ták be a hozzájuk fűzött reményeket az afrikai országok ipari fejlődése céljából az Arthur 
Lewis nyugat-indiai gazdaságtudós doktrínája szerint átvett beruházások. A kívülről átvett 
dolgok Afrika legtöbb lakója számára érthetetlenek voltak, bizalmatlanságot ébresztettek,

* Nowak S,: Metodológia badán spotecznych. Warszava 1985. 463 p.
** Program rozwoju bibliotekarstwa polskiego do 1990 roku. Warszawa. 1978.
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nem kapcsolódhattak be a funkcionális munkába, s gyorsan befejezték tevékenységüket. 
Hasonlóképpen a Nigériában, Ghánában, Indiában és Indonéziában berendezett műszaki
tudományos központok is csak presztizs-jellegűek voltak, s kihasználtságuk gyenge volt. 
Ebből arra lehet következtetni, hogy az analógia útján történő előrejelzéssel igen csínján 
kell bánni -  és nem csak a fejlődő országok vonatkozásában.*

Az előrejelzések és programok készítőinek magától értetődő módon — és lehetőleg 
részletekbe menően -  fel kell ismerniük a világ fejlődési tendenciáit, de munkájuk csak 
akkor lehet hasznos, ha figyelembe veszik azokat a hazai társadalmi és gazdasági feltétele
ket, amelyekben a könyvtárak működnek. Az, hogy a könyvtárak a kultúra egyéb terüle
teivel (például tömegkommunikáció) összehasonlítva sajátságos jellegűek, azt eredmé
nyezi, hogy a szociológusok nem szívesen végeznek e területen előrejelzéssel kapcsolatos 
kutatásokat, hanem inkább a könyvtárosoknak adják át a kezdeményezést.

Ennek megvan a maga jó és rossz oldala is. A könyvtárosok által készített előrejelzé
sekre az jellemző, hogy a hagyományok alapján pontosan és jól ismerik a könyvtári folya
matokat, viszont alig ismerik annak a közegnek az információ iránti és olvasói szükségle
tét, amelyet a könyvtár kiszolgál. Erre a foglalkozásra tipikusan jellemző az a praktikus 
hozzáállás, hogy a jövőt a rendelkezésre álló gyakorlati tapasztalatok összegzéseként pró
bálják megfogalmazni. Az előrejelzési és programkészítési munkát vállaló könyvtárosok a 
könyvtárat olyan intézménynek tekintik, amelynek szolgáltatásai nélkülözhetetlenek, jól
lehet ezt mások nem mindig értékelik. Ilyen beállítottság mellett a könyvtárakra vonat
kozó társadalmi elképzelésekkel kapcsolatos, egy ember vagy egy csoport által felvetett 
kérdések szükségtelennek tűnnek. A könyvtári ügyek társadalmi és gazdasági feltételek 
szélesebb összefüggéseiben történő vizsgálatát a gyakorlatban használhatatlan elméletieske- 
désnek tekintik. Ezért a funkcionális módszer elterjedése a könyvtári előrejelzés és prog
ramkészítés gyakorlatában igen lassan történik.

Az egyik vagy másik, vagy egyszerre több előrejelzési módszer kiválasztása nem 
dönt automatikusan az előrejelzés pontosságáról. Erről gyakran a kutató társadalmi elkép
zelése, ez irányú képessége dönt, továbbá, hogy mennyiben tudja különválasztani az eléren
dőt a lehetségestől, s mennyiben tudja felhasználni saját tapasztalatait, s a külső forrás
munkák általános ismereteit. Az is fontos, hogy ki ad megbízást az előrejelzés elvégzésére, 
hogy miért adja ezt a megbízást, milyen szervezeti és anyagi lehetőségekkel rendelkezik 
ennek megvalósítására, s hogy meg tudja-e győzni az előrejelzés elvégzésének szükségessé
géről a könyvtárosokat.

A program elkészítője nem elégedhet meg a problémák felvázolásával és a jelenségek 
leírásával, hanem lehetőleg terjesszen elő gyakorlati megoldásokat és konkrét példával vi
lágítsa azt meg a megbízó számára. Ha például megállapítja, hogy a könyvtárak állományá
nak jelentős részét nem használják ki, s ez a jelenség — egy meghatározott ok miatt — fo
kozódik, úgy mutasson arra is rá, hogy mit kell tenni a helyzet megváltoztatása érdeké
ben. Természetesen a módosítás irányáról kell, hogy szó legyen, s nem pedig az illetékes
ségi körébe nem tartozó technikai részletekről és gyakorlati intézkedésekről. Amennyiben 
tehát azt állapítja meg, hogy vidéken keveset olvasnak, mert a könyvtárakból hiányoznak

* Roland Ch. Benge: Cultural crisis and libraries in the Third World. London. 1987.
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a keresett könyvek, akkor nyilvánvaló, hogy sem e könyvek kiadásáról, sem pedig beszer
zésükről nem dönthet. Az előrejelzésben vázolt javaslatoknak a gyakorlat nyelvére törté
nő átültetése nem könnyű. A gyakorlati munkát végzők arra várnak, hogy megmondják 
nekik, mit kell tenniük a könyvtárak szervezési struktúrájának megváltoztatása érdeké
ben, s hogyan végezhetnek hatékonyabb munkát a társadalom érdekében. Nagy a való
színűsége annak, hogy jó javaslatokat olyan programkészítő tehet, aki maga is könyvtáros, 
és fel tudja használni a saját tapasztalatait és ismereteit is elméleti megállapításaihoz. Ez 
főleg az előrejelzés, pl. a hosszú távú előrejelzés során fontos.

A fő irányok extrapolációs vagy funkciós módszerrel történő meghatározására irá
nyuló kísérlet csak akkor lehet gyümölcsöző, ha hosszú időtartamra kiterjedő, kellően 
nagyszámú forrásanyagot használ fel. Ez ugyanúgy érvényes a társadalmi és gazdasági 
helyzet alakulásának, mint a könyvtárak helyzetének a feldolgozására. A legfontosabb 
forrásanyagok a statisztikai adatok, a kutatási eredmények, a hazai és külföldi publiká
ciók, a nyilvánosságra nem hozott kéziratok a legújabb vizsgálati és közvéleménykutatási 
eredmények stb.

Az Országos Könyvtári Tanács kezdeményezésére a program újbóli kidolgozására 
1985-ben elkezdett munkák igen sok fogyatékosságot tártak fel ezen a területen. A leg- 
értékelhetőbb hiányosságok az egész országra kiterjedő könyvtári statisztika területén me
rültek fel. A Központi Statisztikai Hivatal rendszeresen megjelenő évkönyveiben a könyv
tárakról szóló információk igen általánosak, csak abszolút számokat tartalmaznak, a mu
tatókat nem elemzik; ilyen csak a „Biblioteki Publiczne w liczbach” (Közművelődési 
könyvtárak számokban) c. évkönyvben található. Az 1984. évi adatokat tartalmazó 1985. 
évi évkönyv komplexen elemzi a közművelődési könyvtári hálózat tevékenységét az 
1945-1984 közötti időszakban.* Kitér a kiadói tevékenységre, könyvforgalomra az egész 
országban és az egyes társadalmi csoportokban, az olvasói érdeklődés alakulásaira, a kü
lönböző jellegű irodalom olvasottságának megoszlásaira, a tudományos körök és bizonyos 
foglalkozási csoportok információszükségleteire, a szerzeményezési politikáira és a köz- 
művelődési könyvtárhálózat szervezési problémáira. Ezeket az elemzéseket a Bibliotéka 
Narodowa végzi hagyományos módon. Ezzel szemben hiányoznak az adatok az általános- 
és középiskolai, a szakmunkásképzők és főiskolák könyvtárainak működéséről, főleg az 
állománygyarapítási politikáról, az állomány hasznosításáról, az információs szolgáltatá
sok fejlesztéséről, a könyvtárhasználók érdeklődésének alakulásáról.

Az előrejelzések és programok társadalmi szempontjai

Az állami intézményként működő könyvtárak kapcsolatba kerülnek a társadalmi 
törekvésekkel és olyan általános képzési, kulturális, tudományos és gazdasági programok
kal, amelyeket a felsőbb állami szervek határoztak meg. Ezekben a könyvtári körök köz
reműködése nélkül készült programokban, a könyvtári szolgáltatásokat még a tudomá
nyos információ területén is inproduktiv szolgáltatásnak tekintették, amely az anyagi

* Biblioteki publiczne w liczbach. 1984. Warszawa. 1985; magyar változatát lásd: Könyvtári Figyelő.
32.évf. 1986.4.sz. Futala Tibor tömörítésében.
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javak termelésével ellentétben inkább a társadalmi szolgáltatásokhoz áll közelebb. Az öt
éves időszakra vonatkozó tervjavaslatokban a könyvtárak következetesen a kulturális fej
lesztés címszó alatt találhatók, az egészségügy, turisztika, rekreáció társaságában. Az álla
mi költségvetésben a könyvtárakra fordítandó összeg az ország általános gazdasági helyze
tétől függ. Ez mind a piaci, mind pedig a tervgazdálkodó országokban így van. Ezért a 
könyvtárak már a gazdasági konjuktúra legkisebb kedvezőtlen ingadozásait is megérzik, 
mert ők az állami költségvetés részét jelentik, dotációt kapnak, s nem rendelkeznek bevé
telekkel. Szolgáltatásaik a közlekedéssel, kereskedelemmel, stb. ellentétben díjtalanok. 
Amíg a könyvtárak csak könyvkölcsönzésre szorítkoztak, nem kerültek sok pénzbe. 
Amióta azonban a könyvtárak a munkateljesítményük fokozása és a szolgáltatások javí
tása érdekében elektronikus berendezéseket igényelnek, fenntartásuk megdrágult.

A könyvtárakra és tudományos információra fordítandó beruházások összegét, úgy 
tűnik, be kell számítani az iskolák, a tudomány, a műszaki haladás, a szolgáltatások, az 
igazgatás, az egészségügy, stb. hatékonyan működő szervezetéből eredő nyereségbe. 
Mindez képezi ugyanis a nélkülözhetetlen infrastruktúrát és hatással van az anyagi javak 
termelésére is. A gazdaság gyakorlatában a termelő ágazatokra és az inproduktiv területek
re történő felosztás (ami a gazdaságilag fejlett országok tapasztalatai szerint már elévült, 
s a szocialista országok viszonylatában is eltér az eszmei elvektől) döntő hatással van az 
egész gazdaság nemzeti jövedelmére és pénzügyi rendszerére. Az integrált támogatás mind 
a tudati, mind pedig a pénzügyi szférában nemcsak a könyvtárak, hanem a kultúra, kép
zés és egészségügy egész területének az érdekeit szolgálja.

A hatékony információáramlás korunkban gazdasági hatalmat jelent, a termelés 
egyik fő elemét alkotja. Amennyiben a könyvtári szolgáltatásokat így fogják fel, az lehe
tővé teszi egyrészt, hogy túllépjék a beruházási határértékeket, másrészt azt is, hogy 
(ugyan a lehető legszerényebb mértékben) eszközelosztási alapot teremtsenek a teljest 
tésre váró feladatokhoz. Lengyel körülmények között főleg a könyvtári szolgáltatások és 
a társadalmi kultúra fejlődésének összekapcsolódásáról van szó, s főleg a képzés, a tudo
mány, a műszaki fejlődés és a gazdasági reform területeit érinti.

Nem vagyunk abban a helyzetben, hogy meg tudjuk mondani a lengyel elektronika 
fejlődése milyen mértékben csökkenti a távolságot azokhoz az országokhoz, ahol ez az 
iparág határozza meg a társadalom általános fejlettségének színvonalát, s hogy ez lehetővé 
teszi-e a nyomtatott anyagok mennyiségének csökkentését. Anélkül, hogy megfeledkez
nénk a műszaki fejlődés kínálta lehetőségekről, az a véleményünk, hogy társadalmunk 
századvégig tartó, kulturális fejlődési szakaszára továbbra is a hagyományos könyv lesz ha
tással, s ezek terjesztését (főleg a könyvtárakban) különböző reprográfiai formák (mikro
film, mikrokártya, mágnesszalag) fogja elősegíteni. E formák fejlődése a tudományos, 
szakmai és didaktikai szövegek terjesztésének egyik fő feltétele. Fejlődésüket a kiadói 
gondok (papírhiány), a külföldi irodalom beszerzéséhez szükséges deviza hiánya, a könyv
tárak rakterének csökkenése és az állományfel dolgozás növekvő költsége nehezíti.

A lengyel könyvtárügy 2000-ig terjedő fejlesztési programjából származó anyagokat 
átvették a terv új változatának kidolgozásához is. Ezek már nemcsak azokat a hetvenes 
évekhez viszonyítva nehezebb társadalmi és gazdasági helyzetet érintik, amelyben a 
könyvtárak működnek, hanem javaslatokat is tartalmaznak arra, hogy a környezeti, helyi
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és területi összefüggések különböző formáinak figyelembe vételével olyan hazai könyv
tári és információs rendszert építsenek ki, amelyik összekapcsolná a különböző típusú 
könyvtárakat és információs egységeket. Megvitatjuk a helyi (adminisztratív, önigaz
gatási és társadalmi szervek által kezdeményezett) javaslatokat, a minisztériumi elképzelé
seket, valamint, hogy a jövőben mit lehet központi eszközökből támogatni. Lényeges, 
hogy ezt a munkát a különböző körök és szakcsoportok valós szükségletei szerint irányít
sák, figyelembe vegyék az információáramlás és dokumentumterjesztés hagyományos út
jait, s megfontoltan vezessenek be újakat.

Arról van szó, hogy figyelembe vegyük az egész hazai információs kultúrát, amely 
a tudományos információ integrált részét alkotja. A könyvtárak és információs közpon
tok jelentős részének anyagi gondjai azt eredményezik, hogy igen csekély az esély arra, 
hogy létrejöjjön egy országos méretű, központilag irányított könyvtári és információs 
rendszer. Nemcsak azért, mert az információs központok három fő típusa (könyvtár, 
információs egység, levéltár) között még mindig nincs igazi együttműködés, hanem azért, 
mert ilyen rendszert a könyvtárak és információs egységek fejlesztési kereteinek túllépése 
nélkül, a hagyományos anyagi és munkaszervezési feltételekkel nem lehet létrehozni.

Az országos könyvtári és információs rendszer kialakítását olyan rendezési és szer
vezési munkáknak kellene követniük, amelyek közül megemlítenék néhányat: a) a könyv
tári beszerzéseknek a kultúra változását követő alapelvei; b) az állomány országos méretű 
feltárási programjának kidolgozása; c) a külföldi irodalom beszerzése stb., alapelveinek ki
dolgozása; d) a könyvtári folyamatok gépesítési és automatizálási programjának kidolgo
zása. A munkálatok megkezdése ezen a területeken lehetővé tenné a nyomdai és elektro
nikai berendezések ésszerű elosztását és kihasználását.

Mivel ez a program a különböző típusú (tudományos, közművelődési és szak-) 
könyvtárakat érinti, azt javasoljuk, hogy ezt központilag támogassák, s mint a helyi és mi
nisztériumi kezdeményezések kiegészítéseként kezeljék.

A könyvtárak pénzügyi rendszerének megváltoztatása és a beruházási minimum 
határainak felemelése lehetővé tenné az egész országot átfogó könyvtári hálózat irányítá
sának racionalizálását mind adminisztratív, mind pedig érdemi szempontból. Ez a részben 
információs egységekre is kiterjedő irányítás, az alábbi szinteken történne: a) miniszté
riumi (minisztériumok, országos hatáskörű intézmények); b) helyi (igazgatási, községi, 
városi és vajdasági önigazgatás); c) országos (kulturális és művészeti miniszter). Alihoz, 
hogy az egész országot átfogó könyvtári hálózat felügyeletét a kulturális és művészeti mi
niszter lássa el, szükséges, hogy felügyelete alatt könyvtárügyi minisztériumközi munka- 
csoport létesüljön.

A központi intézkedésektől függetlenül üdvözölni kell a különböző típusú könyv
tárak együttműködését. Kedvező feltételek esetén olyan helyi és területi könyvtári és in
formációs rendszert lehetne létrehozni, amely képes lenne bizonyos feladatok, például 
információs források beszerzésére és kialakítására, a reprográfiai szolgáltatások hatéko
nyabbá tételére stb., megoldására. Az ilyen helyi rendszerek létrehozása ésszerűsítené a 
könyvtári állománnyal való gazdálkodást, javítaná kihasználtságukat, s az információs 
szolgáltatások megszervezésével követné a környezet valós igényeit.

(Ford.: ORTUTAY Béla)


