
240

A szocialista országok módszertani központjainak 13. (budapesti) értekez
letére készült tézisek, előadások közlését előző számunkban kezdtük el. 
Az alábbiakban, ezt folytatva, a magyar előadások csokrát adjuk közre.

(Aszerk.)

A KÖNYVTÁRI TERVEZÉS ESZKÖZEI
Bevezető tézisek és vitakérdések

Gazdaság és könyvtári tervezés

A könyvtári tervezésben, különösen a hosszú távú könyvtár- és információpolitikai 
elképzelések kialakításában, a közgazdaságtan eredményei és a gazdaságpolitikai tapaszta
latok egyaránt felhasználhatók, sőt, ezek alkalmazása nélkül nem remélhetjük, hogy a 
könyvtárak betölthetik a szocialista társadalom építésében rájuk háruló feladatokat.

Az alkalmazás egyrészt közvetlen: a közgazdászok által kidolgozott adatok és 
elemzések meghatározzák az előttünk álló feladatok egy részét, és ezek adják munkánk 
korlátáit is. A feladatok példája lehet, hogy a gazdaság rugalmasságát növelendő termék
szerkezet-váltás nyomán egyre gyakrabban kerül sor a szakmunkások átképzésére, ez pedig 
a középszintű szakirodalom iránti új igények jelentkezéséhez vezethet a közművelődési 
könyvtárakban is. A hetvenes években az életszínvonal emelkedésével sokan vásároltak 
telket: a kiskertmozgalom is új és tömegesen jelentkező igényeket teremtett a hobby kert 
irodalom iránt. A korlátokat nemcsak a könyvtárépítés és -gépesítés átmeneti lelassulásával 
érzékeltethetjük, hanem az olvasótábor apadásával is, ami az életszínvonal stagnálását 
ellensúlyozó túlmunka következménye. Ilyen körülmények között voluntarizmus lenne 
az olvasólétszám emelkedését várni mindaddig, amíg az egyéni-családi „gazdaságok” újbóli 
megerősödésével nem számolhatunk.

A közvetett alkalmazások valószínűleg nagyobb horderejű változást hozhatnak: a 
közgazdaságtan eredményeit, a gazdaságpolitika megközelítésmódjait alkalmaznunk kell a 
könyvtári-információs területre is. A legfontosabb az, hogy leszámoljunk a könyvtár 
karitatív intézményként való felfogásával, és belássuk: az információ de még az irodalom 
is áru, bármilyen sajátos is! Ha az oktatásgazdaságtani vizsgálatoknak hiszünk, elfogadjuk, 
hogy hosszú távon éppen a magas színvonalú képzettség az egyik legkifizetődőbb be
fektetés. Ennek megfelelően valószínűleg a könyvtár sem improduktív intézmény, hiszen 
a műveltség, de még a rekreációs lehetőségek is hozzájárulnak a termelés színvonalának 
emeléséhez. A könyvtári produktumokra is alkalmazhatók az olyan fogalmak, mint a 
gazdaságosság, racionalitás, haszon stb. A hosszú távú tervezést pedig a könyvtárügyben 
is pontos gazdasági elemzéseknek kell megelőzniük, már csak azért is, hogy tényekkel 
győzhessük meg a fenntartókat egy-egy nagyberuházás létjogosultságáról, egy-egy drága, 
de minőségi rendszer bevezetésének „takarékos” voltáról.
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Ennél is fontosabb talán a stratégiai tervezés meghonosítása. Azért soroljuk ezt 
a gazdaságpolitika alkalmazásának körébe, mert elsőként a népgazdasági tervezésben 
ismerték fel azt, hogy hosszú távon nem lehet konkrét megoldásokban és pontos terv
számokban gondolkodni, és tértek át a prioritások meghatározásán és a döntési mechaniz
musok decentralizálásán alapuló stratégiai tervek — a korábbiaknál nem kevésbé körül
tekintő — kidolgozására, az erős kontroll helyett a szabályozásra. A könyvtár- és infor
mációpolitika sem tehet másként, ha rugalmasan akar a szükségletekhez alkalmazkodni. 
E tervek megvalósításához pedig élni kell az üzleti életben alkalmazott eljárásokkal, 
például a marketing eszköztárával.

A könyvtári tervezés hogyan használja (használhatja) a szociológiát

A címben zárójelekkel már jelzett dilemmákat tovább kell szaporítanunk, s még egy 
kérdőmondatot kell megfogalmaznunk: a tervezés mely szintjéről beszélünk?

A magyar könyvtárügy cselekvési és fejlesztési programja (OKT Bp. 1980.) nagyon 
világosan, a korábbi évek szociológiai vizsgálatainak eredményeit, következtetéseit szem 
előtt tartva jelölte ki a társadalmi megrendelések, a fejlesztés legfontosabb gyújtópontjait 
(termelés és kutatás, oktatás és nevelés, közművelődés).

Ugyanakkor a regionális szintű tervezés, illetve a gyakorlati megvalósulás nem ezen 
a nyomvonalon halad.

A pedagógiai, lélektani, szociológiai kutatások tucatjai bizonyítják (hiába!), hogy az 
olvasási készség, az olvasási szokások a 10.—12. életévek idejére többnyire kialakulnak és 
megszilárdulnak. Vagyis a családi háttér mellett még az iskolának és az iskolai könyvtár
nak lenne (lehetne) rendkívül erős hatása a felnövekvő nemzedékek olvasási kultúrájára. 
Ennek ellenére évtizedek óta érvényes megállapítás: a magyar könyvtári rendszer leg
gyengébb láncszeme az iskolai könyvtárak hálózata. Ma még általános iskoláink tizedében 
sincs főfoglalkozású könyvtáros, s a meglévő iskolai könyvtárak többségében a beszerzési 
keretek az elemi szükségletek harmadát, negyedét fedezik csupán. (S az óvodai könyvtárak 
ügyéről még nem is szóltunk!)

Hasonló, de érezhetően gyengébb feszültségekről lehet számot adni a közművelődési 
könyvtárak esetében is. Nagy- és középvárosi lakótelepek esetében gyakran évtizedeket 
késik a megfelelő méretű könyvtár felépítése. Ismét nem a tervezés hiányosságait, nem a 
szociológiai ismeretek figyelmen kívül hagyását kell emlegetnünk, hanem sokkal inkább 
a művelődéspolitika felső és középső szintjének elfogultságait, s a mindig kéznél lévő 
gazdasági nehézségeket.

A politika esetében valószínűleg csak részben igaz a viszonylatok kölcsönössége, 
s inkább a politika értékrendjében kijelölt hely határozza meg a könyvtári tervezés 
mozgásterét. Az utóbbi években a gazdaságosság szempontja mindenek fölöttivé kezd 
válni, s félő, hogy a szellemi tőkebefektetést, a hosszú távú tervezést, a közoktatás és a 
közművelődés intézményrendszerének fejlesztését a rövid távon megtérülő termelő be
ruházások egyre inkább háttérbe szorítják.

Könytári Figyelő (33) 1987/3



242 OSZK Könyvtártudományi és Módszertani Központ

Prognosztika és könyvtári tervezés

A könyvtári prognosztizálásnak, jövőkutatásnak meghatározó szerepe van -  ponto
sabban: kellene hogy legyen -  fejlesztési, tervezési stratégiáink kialakításában. Optimális 
esetben a szocialista könyvtárügy rövid távú terveit, sőt a napi döntési gyakorlatot is ez a 
messzenéző stratégia és annak háttere: a tudományosan megalapozott informatikai-könyv
tári prognosztika támogatja. Társadalmi rendszerünk nagy előnye, hogy az „alapot” jelentő 
népgazdasági tervezés mintegy megjelöli azt a keretet, amelyhez a könyvtári rendszer 
prognosztikus modelljeit -  még jobb esetben: modell-variánsait -  hozzá lehet illeszteni.

Mindezek dacára a könyvtári prognosztizálás módszertana nem kellően kidolgozott. 
Feltehetően fékezően hat az ilyen irányú kutatásokra a korábbi, voluntarisztikus tervezői 
gyakorlat, amely egyenes vonalú fejlődési-fejlesztési trendekben gondolkozva mechaniku
san rajzolta meg társadalom és könyvtárügy kapcsolatának jövőképét. A XX. század végére 
és az ezredfordulóra előretekintve a társadalomnak a könyvtárak iránti igényében két 
fontos tényező jól megragadható és a prognózisok alapjává tehető. Az egyik a népesség 
szabadidejének, illetve az információnak a társadalmi-gazdasági életben játszott egyre 
növekvő szerepének következménye. Ezzel párhuzamosan gyökeres átalakulások követ
keznek be a könyvtári rendszer működési módjában is -  a mikroelektronika, a távközlés, 
az információhordozók átalakulása a könyvtárosképzéstől a könyvtári épületek tervezéséig 
döntően befolyásolja a rendszer funkcionálási módját.

A magyar könyvtári tervezési gyakorlat fejlesztési irányelvek, távlati cselekvési prog
ramok kidolgozásával tette meg az első lépéseket a prognosztizálás bizonyos elemeinek 
alkalmazásában. A periódusonkénti, a változások, elmozdulások elemzésére építő prog
nózis-kontroli alapján kell a jövőben a „visszacsatolást” folyamatossá tenni.

A statisztika felhasználhatósága a tervezésben

A döntéselőkészítő tevékenység régóta használt, gyakran kizárólagos eszköze a 
statisztika. Abból kiindulva, hogy a könyvtáraknak a létező igényeket kell kielégíteniük, 
különösen fontos a forgalmi adatok által tükrözött érdeklődés változásainak figyelembe
vétele. A rendelkezésre álló statisztikai adatok kritikátlan felhasználása azonban tévutakra 
vezethet. Milyen tényezők elengedhetetlen ismerete szükséges a statisztika felhasznál
hatóságának megítéléséhez?

-  Az adatszolgáltatás viszonylagos statikus volta az igények változásához képest, 
adatot ugyanis csak a már létező szolgáltatások igénybevételéről kér a statisztika.

A forgalmi adatok csak a könyvtár működési feltételeit bemutató adatok függvényé
ben használhatók. A működési feltételek értékeléséhez viszont szükséges a szakmai követel
mények tudományosan kidolgozott mércéje. Nem igényel bizonyítást az a tétel, hogy 
csak a megfelelő elhelyezésű, korszerű berendezésű és felszereltségű könyvtár vonzza a 
használókat.

Még a szakmai követelményeknek megfelelő működési feltételekkel és kielégítően 
feltárt állománnyal rendelkező könyvtár használatának elemzéséhez is szükséges az intéz-
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mény területi és társadalmi környezetének vizsgálata, tehát egyrészről az, hogy jól meg
közelíthető-e a könyvtár, másrészről pedig az, hogy az életmód mennyire teszi szükségessé 
a könyvtár igénybevételét.

Mindezen tényezők kázáiják a statisztikai adatok mechanikus felhasználását a ter
vező munka során, és arra indítanak bennünket, hogy ne tartsuk a statisztikát másnak, 
mint ami, a diagnosztika ugyan elengedhetetlenül fontos, de más tényezők mellett mégis 
igen szerény eszközének.

OSZK Könyvtártudományi és Módszertani Központ

KÖZGAZDASÁGI MEGGONDOLÁSOK A KÖNYVTÁRI TERVEZÉSBEN

A könyvtári rendszerben, a tevékenység vizsgálatában és tervezésében az utóbbi 
éveket leszámítva, a könyvtárgazdaságtan elhanyagolt terület volt. Figyelmünket a gazda
sági szempontokra a külső, magában a gazdaságban zajló feltételrendszer megváltozása 
irányította. Hozzájárult a változáshoz a könyvtári rendszer belső fejlődése, a technikai 
eszközök alkalmazása, a könyvtárakkal szemben támasztott igény, a nehezedő gazdasági 
körülmények adta „kihívás” is. Rá kellett jönnünk arra, hogy azok a gazdasági eljárások, 
módszerek, amelyeket más szektorokban sikeresen használtak a tevékenység ésszerűsítésé
re, alkalmazhatók a könyvtári gazdaságtanban is.

A könyvtári rendszer önmagában gazdasági jelentőségű, és ez a tény is szükségessé 
teszi gazdasági jellegű vizsgálatát.

Magyarországon elsőként műszaki, mezőgazdasági, orvostudományi és közgazdasági 
szakkönyvtárakban alkalmaztak különböző gazdaságossági vizsgálatokat, túllépve az 
igénybevételt mennyiségi mutatókkal mérő módszereken. Az a tény, hogy megnőtt a kor
szerű és gyors információ értéke, hogy ezek szolgáltatásához költséges rendszereket kell 
kiépíteni, hogy a könyvtári üzem költségei minden területen emelkedtek, újfajta költsé
gek is jelentkeztek, s eközben a költségvetés kismértékben emelkedett, esetleg stagnált, 
vagy helyenként csökkent, mind-mind arra szorítják rá a könyvtárost, hogy szigorú 
gazdaságpolitikát folytasson.

Elsősorban a könyvtárvezetés körében kell beszélnünk a közgazdasági módszerek 
alkalmazásáról. A képzés, illetve a továbbképzés nem nélkülözheti a marketing szemléletű 
gondolkodást. A tervezés, szervezés, munkaerő-gazdálkodás, az irányítás és ellenőrzés 
mind a szigorú értelemben vett vezetési folyamat része. A jelenlegi körülmények között 
a közművelődési könyvtárakban is olyan vezetőkre van szükség, akikben megvan a helyzet
elemzési készség, akik képesek a gyakran ellentmondó körülmények és helyzetek közepet
te a legkedvezőbb cselekvési alternatívákat felállítani és közülük a leginkább célravezetőt 
választani.

A könyvtári vezetés kérdései egyre inkább a könyvtárak helyzetének megváltozásá
ból, vagy méginkább megváltoztatásából adódó feladatok. A nemritkán reálértékben is


