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zsugorodó költségvetések arra inspirálnak, hogy a működés alapvető formáit a jelenleginél 
gazdaságosabban műveljük, hogy a könyvtárakat, a fenntartókat a működés legfontosabb 
költségeiről időben és társadalmilag ellenőrizhető, visszaigazolható érvekkel informáljuk. 
A jó költségvetés összeállításának még ideális körülmények között is elengedhetetlen fel
tétele a könyvtári munka költségeinek pontos ismerete. A költségcentrikus rendszer
elemzési módszerek a könyvtárügyben is számos tartalékot tárhatnak fel. A költségvetések 
kialakítására, a jövőbeni költségek előrejelzésére alkalmas az árindex-számítási módszer 
(a könyvtár számára szükséges folyóiratok árainak összevetése egy adott időszakban és 
a bázisidőszakban).

A gazdálkodás érvrendszerébe kell sorolnunk a központi szolgáltatások fejlesztésé
nek szükségességét, amiről már régóta tudjuk, hogy az iránta megmutatkozó kereslet ala
csony szintje mellett is gazdaságos, de a kereslet növekedésével egyre inkább gazdaságossá 
válik. Magyarországon a közművelődési könyvtárak állománygyarapítási segédeszköze, az 
új könyvekről szóló tájékoztatás a központi szolgáltatás egyik jól bevált formája, amihez 
szorosan kapcsolódik a központi cédulaellátás. A szolgáltatás minőségileg magas szín
vonalat nyújt, miután a bibliográfiai leírások a Magyar Nemzeti Bibliográfia számára 
készültek, s annak egyik leágazásaként hasznosulnak a kis községi könyvtárakig bezárólag 
a katalógusok rendszerében.

Az állományok gyarapítása egyre inkább megköveteli a gazdasági szemléletmódot. 
A könyvtári gyűjtemények alakítása a növekvő számú és eltérő minőségű dokumentum
termésben a szelektivitás készségét nem nélkülözheti. Miközben szükséges információt a 
használók rendelkezésére kell bocsátanunk, válogatnunk kell a gyűjtemény alakításakor. 
Éppen ezért nem haszontalan a tervező munkában a tényleges és potenciális használók 
szokásainak, igényeinek az elemzése, mindez segíthet a szelektív gyarapításban. Célszerű 
az egyes álic üinyrészek használatát vizsgálat tárgyává tenni, elmélyedni olyan kérdések 
megválaszolásában, mint például egyes meghatározott művek hozzáférhetősége (h o zzá
férhetőségi ráta”). Mindezek természetesen felvetik a könyvtári feldolgozó munka haté
konyságának, gyorsaságának a kérdését, de igen erősen feltételezik a más könyvtárak erő
forrásaira való nagymértékű támaszkodást. A könyvtári rendszer igen nagy tartalékai a 
könyvtári szolgáltatási kultúra területén vannak, aminek gyakorlásához természetesen 
nélkülözhetetlenek a korszerű információtovábbító berendezések (gyorsmásolók, telexek, 
számítógépek rendszere). Mindezek általánossá válása létkérdése a hazai könyvtárügynek is.

GYŐRI Erzsébet

A STATISZTIKA ÉS A TERVEZÉS

Mind a tervezést, mind a könyvtárfejlesztést illetően a kiindulási pont a valóság 
ismerete kell hogy legyen. A valóság, a tények megismerésének egyik eszköze a statisztikai 
adatok összegyűjtése. Az adatok önmagukban természetesen nem jelenthetik a valóság 
teljes ismeretét, ezt a statisztikát érvként felhasználó tervező és fejlesztő munka során 
mindig szem előtt kell tartani.
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A hazai könyvtári statisztika átfogja a tanácsi és szakszervezeti közművelődési 
könyvtárakat, a szak- és felsőoktatási könyvtárakat, és néhány adat erejéig az iskolai 
könyvtárakat. A központi irányítás számára az országosan összesített adatok már ön
magukban is fölhasználhatók a tervező munkához, azonban mind a központi, mind az 
egyes könyvtárfenntartó szervek és maguk a könyvtárak is jól használható információkat 
kaphatnak a statisztikai adatok összehasonlító elemzésével.

Magyarországon a statisztikai adatok összehasonlító elemzése már a hatvanas évek 
közepétől általános módszerré vált a tervező, de még inkább a könyvtárfejlesztő munká
ban. Jól megfigyelhető ez a közművelődési könyvtári gyakorlatban, ahol főként az a tény, 
hogy a könyvtárakat a helyi tanácsok, illetve a munkahelyi szakszervezeti bizottságok 
tartják fönn, azzal járt, hogy a fenntartó és felügyeleti szervek döntéseinek előkészítésére 
kialakult a könyvtári adatok összevetésének módszere a hasonló nagyságrendű települések, 
munkahelyek könyvtárainak adataival (ld. a Településeink könyvtári ellátása és a Szak- 
szervezeti könyvtárak működési adatai című évente megjelenő kiadványokat). Mindkét 
könyvtártípus fejlesztési elveinek és normáinak módosítása azt igazolja, hogy a könyv
tárak fejlődése ha nem is tette általánosan meghaladottá őket, de a követelmények szintjé
nek emelését szükségessé tette. Ehhez nyilvánvalóan a mutatók összehasonlító elemzése 
szolgáltatta a szükséges alapokat.

Ez a fajta összehasonlító módszer hangsúlyozottan csak a fejlesztési normatívák 
ismeretében használható igazán jól, de anélküj is jó érvelési alap azokkal szemben, akik a 
realitásra hivatkozva vélik elodázhatónak a könyvtárak fejlesztését. Emberi tulajdonság, 
hogy fél szemmel mindenki figyeli a másik kertjét.

A két említett kiadvány által követett módszer eredményességét igazolja két 
további tényező is, az egyik az, hogy mindkét kiadvány elkészítésében a könyvtárak tevé
keny közreműködése szükséges, és nem szokták ezt megtagadni, a másik az, hogy mintegy 
a megyék felében elkészítik saját hasonló kiadványaikat, amelyek valamennyi könyvtári 
szolgáltató helyre kiteijednek, és még több adatot tartalmaznak.

A könyvtárak működési adatait összehasonlító elemzést minden könyvtár -  és 
könyvtárhálózat -  felhasználja fejlesztési terve elkészítésekor, az ügyesebb könyvtár- 
vezetők érvként használják költségvetésük kialakításakor is. A könyvtárhasználati mutatók 
egy adott könyvtár szakmai munkájának fejlesztéséhez is támpontot adnak. A szakmai 
tevékenységet érintő változtatáshoz természetesen ezek az adatok nem elegendőek, leg
feljebb tünetek, amelyekre figyelni kell, változásuk esetén vizsgálni kell a kiváltó okokat. 
A könyvtárak forgalmi adatainak nyilvántartásából megtudható a könyvtárhasználók kora 
és foglalkozási megoszlása is, ami felhasználható a könyvtárhasználati kutatásokhoz, 
elemzésekhez.

Második éve folyik a közművelődési könyvtári adatok központi számítógépes fel
dolgozása. Az idei eredmények arra engednek következtetni, hogy ez a módszer új táv
latokat nyit a statisztika felhasználásában is, ma már van például arra is adatunk, hogy az 
összes szolgáltatóhely közül meghatározott szempontok alapján mennyi tekinthető tény
legesen könyvtárnak. Dyen módon hozzájárulhat a statisztika az elméleti problémák 
megoldásához is.

Tudjuk valamennyien, hogy a statisztikai adatok olyan eszközt jelentenek, amellyel 
lehet jól élni és lehet visszaélni. Az adatokhoz fűzött értékelő megállapítások igen alkal-



246

masak arra, hogy manipulálják a döntéshozót, ezért nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy 
a statisztika a döntéselőkészítő munkának fontos, szükségszerű, de csak egyik eszköze. 
A statisztikai adatok jelentőségének eltúlzása ahhoz is vezethet, hogy az adatszolgáltatók 
-  érdekeiknek megfelelően -  meghamisítják az adatokat. Ez a korszak azonban -  remél
hetőleg vissza nem térően — már elmúlt.

KENYÉRI Katalin

AZ OLVASÁSSZOCIOLÓGIA ELŐREJELZÉSEI

A magyar társadalom olyan folyamatai, mint az elöregedés tendenciája, az átrétegző- 
dési folyamatok lefékeződése, az életszínvonal növekedési ütemének megtorpanása, a 
szabadidő és az iskolázottság ellentmondásos növekedése stb. több-kevesebb áttétellel az 
olvasási és könyvtárhasználati szokások alakulására is hatással vannak.

Az utóbbi évek szociológiai vizsgálatai több más kibontakozóban, illetve erősödő
ben lévő társadalmi folyamatra is felhívták a figyelmet. így például a lakótelepen élők, a 
cigány származásúak és az öregek arányának növekedésére; a szakmaváltás, a felnőtt
korban esedékes átképzés gyakoribbá válására; a haszonelvűség, a hajszolt életvitel, s 
bizonyos rétegekben az elszegényedés és elmagányosodás fokozódó esélyeire egyfelől; az 
önismereti és világnézeti útkeresés, a különböző (nemzeti, lakóhelyi stb.) identitás-törek
vések, bizonyos személyiség- és közösség-értékek, s az eltérő nézet- és értékrendszerek 
párbeszédes ütköztetése iránti igények várható erősödésére másfelől. Számolnunk kell 
még a motorizáció fejlődési ütemének mérséklődésével, de egyúttal az audiovizuális és 
elektronikus eszközök választékának újabb bővülési hullámával is.

Már e tények alapján is levonható a következtetés: a könyvtáraknak a jövőben 
differenciáltabbá, az egyéni igényekhez jobban alkalmazkodóvá, rugalmasabbá és szélesebb 
körűvé kell tenniük szolgáltatásaikat; jobban fel kell vállalniuk a köznapi élet praktikus 
szolgálatát, s erősíteniük kell demokratizmusukat és szociális szemléletüket.

A magyar társadalom tudatában a könyvtárról nagy általánosságban meglehetősen 
pozitív kép él, de a megilletődött tisztelet mögött sokszor távolságtartás, idegenségérzés 
húzódik meg. Jobb lenne, ha az emberek kevesebb ünnepélyességgel gondolnának a könyv
tárra, s ugyanakkor közelebb éreznék köznapi problémáikhoz -  és többen élnének szolgál
tatásaival. Ugyanis a könyvtárak társadalmi hatóköre meglehetősen szűk: a beiratkozott 
könyvtári olvasók aránya a felnőtt népesség alig egyötödét teszi ki, és ez a hányad két 
évtizede -  kis ingadozásokkal -  stagnál.

A közművelődési könyvtárakból kikölcsönzött könyvtári egységek száma évről évre 
csökken, annak ellenére, hogy mind a könyvtárlátogatási sűrűség, mind az egy lakosra 
jutó állománycgységck száma közép-európai mércével mérve magas szintűnek mondható. 
Ez a jelenség a kölcsönzésen kívüli könyvtári szolgáltatások iránti érdeklődés erősödésére 
is utal. (A közelmúltban a magyar felnőtt könyvtárhasználók több mint fele kizárólag


