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KITEKINTÉS
ígéretünk szerint most az MKE 1988. évi Vándorgyűlésének témaköréhez —
„Könyvtárpolitika és gazdaság” -  kapcsolódó külföldi eladásokból közlünk.

(A szerk.)

A  H A T É K O N Y  K Ö N Y V T Á R V E Z E T É S  
Angol tapasztalatok

E. M. BROOME

A helyi hatóságok és szolgáltatásaik

Angliában 1982-ben egy új jelszó röppent fel, a hatékonyság jelszava. Alig való
színű, hogy forrása az a jogszabály lett volna, amellyel a parlament egy új testületet 
hozott létre, a Pénzügyi Ellenőrzési Bizottságot, azzal a céllal, hogy előmozdítsa a helyi 
hatóságok megfelelő intézkedéseit tevékenységük gazdaságossága, hatékonysága, eredmé
nyessége érdekében. Nagyon sok közigazgatási tisztviselőt ez megijesztett, részben a poli
tikai retorika miatt, amely a parlamentben a törvényhozási eljárást körülveszi. Föltéte
lezték ugyanis, hogy a hangsúly a gazdaságosságra kerül és kevés figyelem jut az eredmé
nyességre.

A Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság öt éves működése jórészt szétoszlatta a kezdeti 
félelmet. Nagyon is tényleges figyelmet tanúsított a helyi szolgáltatások hatékonysága 
iránt, s bebizonyította, hogy a hatékony irányítás megerősítheti e szolgáltatásokat, ha a 
forrásokat gazdaságosan használja fel. Ahol a források hiánya vagy a kormányzat politi
kája akadályozta a hatékonyságot, a bizottság nem habozott ezt ki is mondani, -  kelle
metlen helyzetbe hozva néhány politikust.

A hatékony vezetést követelő bizottság ösztönzésére a könyvtárigazgatók, a helyi 
tanácsoknál dolgozó más szakemberekkel együtt megtanulták, hogy a fejlődés és a ter
jeszkedés nem azonos fogalom a hatékonysággal és az eredményességgel, a vezetési 
készségeik javíthatják a szolgáltatásokat, tekintet nélkül a rendelkezésre álló forrásokra. 
Ez a tanulási folyamat még tart. Éppen erről a szellemi beállítottságban végbemenő 
változásról lesz szó az alábbiakban, s azokról a tapasztalatokról, amelyet az angol könyv
tárosok e téren az elmúlt húsz évben szereztek.

A fellendülés évtizede

Az 1964-es Közművelődési Könyvtári és Múzeumi Törvényt, amely a helyi ható
ságoktól megkövetelte, hogy átfogó és hatékony könyvtári szolgálatot bocsássanak a 
lakosság rendelkezésére, a fellendülés időszakában alkották. Három évvel korábban az
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Oktatási Minisztérium munkacsoportja javaslatot tett az ellátás ajánlott normáira, és a 
helyi hatóságok szerte az egész országban fejlesztési terveket dolgoztak ki, hogy eleget 
tegyenek a kívánalmaknak. Yorkshire északi részén könyvtári célra épült könyvtár 1959- 
ben csak egy volt az egész megyében. 280 000 lakos csak átalakított vagy iskolai helyi
ségekben működő könyvtárakat vehetett igénybe, s a nagy falusi területek ellenére nem 
voltak mozgókönyvtárak. Könyvtárépítési programot indítottak, s 1963-ra már 3-4 
könyvtár épült minden évben. Ma ebben a megyében minden közigazgatási egységnek 
— tekintet nélkül a nagyságára — könyvtári célra épített épületben működő könyvtára 
van, elkészült a megyei könyvtár korszerű székháza, s a mozgókönyvtárak egész flottája 
működik.

Az országos adatok is tükrözik az extenzív fejlesztésnek ezt az időszakát. A könyv
tárak száma nőtt, 65%-os volt a könyvtári személyzet növekedése, a közművelődési 
könyvtárak állománya lényegében megkétszereződött, a használat kiszélesedett.

1961/62 1971/72

A könyvtárak száma 
Az alkalmazottak száma 
Állomány 
Kölcsönzés

10 243 
16 392 

65 187 888 
46 505 000

12 264 
26 837 

114 472 000 
621 059 982

(A fenti adatok az egész Egyesült Királyságra vonatkoznak.)

A megpróbáltatások évtizede

A helyi hatóságok által nyújtott, különféle szolgáltatások (könyvtári, nevelési, 
szociális stb.) kifejlődése azt eredményezte, hogy szükségessé vált a helyi közigazgatás 
szervezetének újjáalakítása. A kisebb közigazgatási egységeknek nem álltak rendelkezé
sükre a szükséges források: 1974 előtt Angliában a helyi hatóságok egyharmada (ezeknek 
népessége kevesebb volt mint 40 000) nehezen küszködött a könyvtári ellátás feladataival. 
Ezeket és a náluk sokkal nagyobbakat is elsöpörte 1974-ben az a jogszabály, amely a 
könyvtárfenntartó hatóságok számát Angliában és Walesben 383-ról 115-re csökken
tette.

A Londonon kívüli városokban az átlagos populáció egy közigazgatási egységben 
280 000-re emelkedett; a megyékben 600 000 fölé. A nagy közigazgatási egységek létre
hozását vannak, akik kritizálják, de az a méretből fakadó gazdaságosság, amely egy nagy 
könyvtári igazgatási egység működésében érvényesül, nagy erőforrásnak bizonyult az 
elkövetkezendő nehéz gazdasági időszakban. Sokan föltételezhették, hogy az újjászervezés 
folyamatát sok újabb forrás megnyitása fogja megkönnyíteni, amint az Londonban a 
helyi közigazgatás újjáalakítása során korábban történt. 1973-ban a kormány még sür
gette a hatóságokat, hogy az újjászervezés kínálta lehetőségeket használják ki a szolgál
tatások fejlesztésére. Mindazonáltal 1974-ben, amikor az új közigazgatási szervezet
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érvénybe lépett, felvonták a gazdasági élet vihaqelzéseit és kevés vagy semmi új pénz
forrás nem mutatkozott. Valójában 1976 közepére súlyos gazdasági nehézségekkel 
küzdöttek azok a megyei tanácsok, amelyek komoly problémákkal találták magukat 
szemben, amikor a korábban önálló helyi hatóságok által nyújtott könyvtári szolgálatok 
összevonására került sor.

Ez volt az az időszak, amikor a kormány szigorú pénzügyi rendelkezésekkel súj
totta a megyék többségét, követvén azt a politikát, hogy a forrásokat a falusi jellegű 
területekről a városokba áramoltassa. E politikának vannak méltánylandó társadalmi 
indokai, — s az ember hajlandó lett volna több hitelt adni neki, ha nem tudta volna, 
hogy a változást elsősorban politikai megfontolások idézték elő. Történetesen a városok
ban tömörülnek a munkáspárti szavazók, és 1976-ban természetesen a Munkáspárt volt 
kormányon.

A forrásoknak a vidékről a városba terelésének politikája megszűnt, amikor a 
munkáspárti kormányt a konzervatív váltotta fel, de ez nem segített sokat a megyék 
helyzetén, mert az új konzervatív kormány elkötelezte magát, hogy csökkenti a köz
költségeket általában, a helyi hatóságok költségeit pedig különösen. Az a módszer pedig, 
amelyet ezeknek a céloknak a megvalósítására kiterveltek, különösen sújtotta azokat a 
megyéket, amelyeket úgy ítéltek meg, hogy gazdag saját forrásokkal rendelkeznek.

A kormány főként két módszerrel hajtotta végre a politikáját:

— olyan jogszabályok kibocsátásával, amelyek nagyobb ellenőrzést engednek meg neki 
a helyi hatóságok tényleges kiadásai felett,

— a támogatások megvonásával (vagyis annak az összegnek a csökkentésével, ami a 
nemzeti jövedelemből a helyi hatóságok számára hozzáférhető a szolgáltatásai 
fenntartása végett.)

A központi támogatások részaránya a helyi kiadásokban a következőképpen alakult:

1975-76 66,5%
1985-86 48,7%
1988-89 46,2%

A „gazdagabb” megyék azonban egyre kisebb részt kaptak a csökkenő központi 
támogatásból: például Hertfordshire részesedése így változott:

1975-76 1,63%
1985-86 0,7 %
1988-89 0,3 %

E folyamat egyik következménye természetesen az, hogy több pénzhez kell jutni 
más forrásokból, — ami az Egyesült Királyságban főként a helyi vagyonadót jelenti. 
(A hertfordshire-i lakosok jelenleg a második helyen állnak a megyék sorrendjében az 
adózás súlyosságát illetően.)
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Alig meglepő tehát, hogy a helyi politikusok, akik a megyei kormányzatot alkotják, 
arra kényszerültek, hogy felülvizsgálják a szolgáltatásokkal kapcsolatos álláspontjukat. 
1974-ben büszkének lenni szolgáltatások minőségére, még befolyásoló erő volt. Manapság 
azonban présbe szorítva egyrészt az erősen csökkentett kormánytámogatástól, másrészt 
a helyi lakosság adófizetési képességére vonatkozó véleményüktől, a politikusok inkább a 
költségek csökkentésére teszik a hangsúlyt, semmint a szolgátatások minőségére.

Kétségtelen, hogy a hozzáállást a kormány egyszerűen a pénz elvonásával változ
tatta meg. Ahogy azonban már korábban említettem, ezzel nem elégedett meg, s nemcsak 
a teljes összeg felhasználását ellenőrizte az egyes hatóságoknál, hanem sokkal fenyegetőbb 
módon azt is befolyásolta, hogy a kiadások hogyan oszoljanak meg az egyes szolgáltatá
sok között. Jelenleg már csak egy rövid lépésre vagyunk attól, hogy a helyi hatóságok egy
szerűen a központi kormány ügynökségeivé váljanak. A szabadon választott tanácsok 
helyett, amelyeknek hatalmában áll emelni az adókat és meghatározni, hogy miféle 
és milyen szintű szolgáltatásokat nyújtsanak, helyi bürokratáink lesznek, amelyek a 
központi kormány által megállapított, nagyon kötött szabályozók szerint dolgoznak.

A túlélés stratégiája

Országos dimenzió

Legyen szabad gyorsan megemlíteni e fejlemények néhány vonatkozását.

— Ha a döntéseket országos szinten hozzák meg arról, hogy mit kell költeni a könyv
tári és információs szolgálatásokra, akkor hatékony tervezési mechanizmusra van 
szükség. A könyvtári és információs szolgáltatások országos szintű tervezése — 
amelynek az UNESCO is, az IFLA is szószólója —, nemcsak múló szeszély, hanem 
létfontosságú követelmény.

— A könyvtárosok részére helyet kell biztosítani a tárgyalóasztaloknál.
— Meg kell találni azokat a könyvtárosokat, akik rendelkeznek a megfelelő tárgyalási 

készséggel, tudással és tapasztalattal.
— A szakma nevében tárgyaló személyeket fel kell vértezni a szükséges információkkal.

E követelmények kielégítésében az országos könyvtáros egyesület és más szakmai 
társaságok szerepe kézenfekvő és talán első helyen kell említenünk egy könyvtár vezető
jének feladatai közül azt a kötelességét, hasson oda a szakmai egyesületeken belül, hogy 
nézzenek szembe ezekkel az új kihívásokkal.

A második az, hogy a könyvtárigazgatónak el kell sajátítania mind az országos, 
mind a helyi pénzügyi döntési folyamatok ismeretét. A kizárólag a helyi körülményekre 
való koncentrálás luxusa megszűnt, minden egyes igazgatónak részt kell vennie az orszá
gos döntések befolyásolásában.

Még két észrevételt kell fűzni a helyi könyvtáros felelősségéhez az országos ügyeket 
illetően: 1. figyelemmel kell lennie a saját területén kívüli szolgáltatásokra vonatkozó 
helyi döntések hatására; 2. támogatni kell az ésszerű együttműködési törekvéseket.
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A könyvtárost sújtó pénzügyi megszorítások idején olyan elhatározások születhet
nek, amelyek a helyi környezetben pénzügyileg célszerűnek tűnnek, de amelyek olyan 
gyakorlatot eredményeznek -  ha szélesebb körben elterjednek, -  ami a szolgáltatások 
körének és színvonalának károsodását eredményezi. (Egy példa erre: térítési díjak beveze
tése a nem helyi illetékességű lakosok számára.)

Arról van szó tehát, hogy a könyvtárosok nem vonulhatnak vissza a saját szekér- 
táborukba, inkább ellenkezőleg, erősíteniük kell az együttműködési kapcsolatokat, ameny- 
nyire csak lehet összhangba kell hozmok saját és kollégáik politikáját és fel kell használ
niuk a szakmai egyesületek kollektív erejét.

A helyi folyamatok

Most, amikor a központi kormányzatnak olyan nagy a beleszólása abba, hogy 
helyileg mire költik a pénzt, nagy a kísértés, a helyi prioritások kidolgozásának fájdalmas 
feladata áthárítására. Ez az a kísértés., aminek ellen kell állni. A költségszintek kiszámítá
sára központilag használt mechanikus formulák matematikailag átgondoltak lehetnek, de 
túlságosan durvák a helyi igények részletes felméréséhez, vagy annak a kényes feladatnak 
a megoldásához, amely a források és szükségletek összeillesztéséből áll. Az ilyen feladatok 
elvégzéséhez kívánatos a távlati terv valamely formája. Az Egyesült Királyságban nem sok 
hatóság rendelkezik ilyennel; az okokat nem nehéz megtalálni: akkor kell ezt elkészíteni, 
amikor a körülmények nem szorítanak a költségek csökkentésére. Amikor a pénzügyi 
nyomás nő, akkor iszonyú nehézzé válik a kidolgozás, mert az energiákat és forrásokat 
a költségvetés elkészítése teljes mértékben leköti, s igen komoly ellenállás mutatkozik 
minden olyan csökkentéssel szemben, amely nem abszolúte szükséges a pillanatnyi 
célok eléréséhez.

Akár a távlati tervezés során, akár gyakorlatiasan az évi költségvetés kapcsán hozzák 
meg a döntéseket, a könyvtárosnak kezdettől fogva be kell kapcsolódnia a folyamatba, 
s nemcsak elfogadni azt, amit mások elhatároztak. Abból a kevés kutatásból, amely az 
Egyesült Királyságban folyt a könyvtárosnak a tervezési folyamatokban való közre
működéséről, nem vonhatók le messzemenő következtetések, de közvetlen tapasztala
tok alapján határozottan állítható, hogy a könyvtárosnak jelen kell lennie akkor, amikor 
a kiadások előirányzott szintjére vonatkozó döntéseket meghozzák. Nagyon is gyakori, 
hogy csupán illusztrációs céllal megállapított kiadási szintek rögzülnek és kevés vagy 
semmi a lehetőség a megváltoztatásukra egy későbbi szakaszban anélkül, hogy fel ne 
boruljon egy hatóság költségvetésének egész kényes egyensúlya. Egy összeg, amit egyszer 
papírra rögzítettek, hajlamos arra, hogy szentté és sérthetetlenné váljék.

Téljünk most vissza a könyvtári szolgáltatások keretében folyó döntéshozatal 
kérdéseire. A végül is alkalmazott stratégia három követelménynek kell, hogy eleget 
tegyen:

— eredményezze a megkövetelt megtakarításokat,
— legyen megvalósítható,
— legyen politikailag elfogadható.
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Ezek a követelmények már jelzik, hogy a könyvtárban dolgozó szakemberek és a 
felügyelő bizottságokat alkotó politikusok kölcsönhatásával kell a döntéshez eljutni. 
Ebben a folyamatban kézenfekvő a könyvtárvezető döntő szerepe, minthogy ő áll a 
könyvtár alkalmazottai és a politikusok között. Neki kell elég érzékeny antennákat ki
fejlesztenie, hogy felderítse azokat a politikai lépéseket, amelyek a leginkább elfogad
hatók a politikusok számára és tolmácsolni kell kívánságaikat a könyvtár dolgozóihoz. 
Ugyanígy azonban továbbítani kell a dolgozók véleményét is a politikusokhoz. Ám a 
könyvtárigazgató sokkal több, mint csupán egy kommunikációs csatorna. Az ő dolga, 
hogy az elképzeléseket politikává formálja, kifejtse ezt a politikát és elfogadtassa mind 
a politikusokkal, mind a beosztottjaival. Hangsúlyozni kell, hogy a bölcs könyvtárvezető 
tájékoztatja beosztottjait, keresi a gondolatokat, mérlegeli az elgondolásokat, megbeszéli 
a stratégiát a vezető munkatársaival, — mindezt mielőtt az elképzelésekről és a straté
giákról a politikusokkal tanácskozna.

Hatékonyság és eredményesség

A konkrét szolgálat szintjén történő döntéshozatal szilárd kereteinek felépítéséhez 
hozzátartozik a belső információs rendszer megteremtése. Tulajdonképpen itt arról van 
szó, hogy a helyi könyvtárigazgatónak ugyanolyan jól felkészült tárgyalópartnernek kell 
lennie, mint az országos szinten tárgyaló könyvtárosnak, hogy előre lássa a politikában 
vagy a források biztosításában mutatkozó változások hatását.

Egy hatékony könyvtárvezető már eleve rendelkezik egy sor statisztikai mutatóval 
segítségül a szolgáltatások irányításához. Ezeket a mutatókat pontosabbá kell tenni és 
kiegészíteni egyéb mérőeszközökkel, s új módszereket kell alkalmazni gyors kezelésük 
megkönnyítésére. A Cheshire-ben kifejlesztett állomány építési statisztikai modell igen 
hasznos nemcsak azoknak a hatásoknak az előrejelzésére, amelyek a javasolt költségve
tési csökkentések miatt a szerzeményezési módszerekben valószínűleg bekövetkeznek, 
hanem arra is jó, hogy a rendelkezésre álló anyagiakat a lehető leghatékonyabban használ
ják fel. Hertfordshire-ben az alkalmazandó munkaerő meghatározására használt mutatók 
az évek során fokozatosan kifinomodtak. Ez nemcsak a személyzet kialakításának leg
gazdaságosabb módja kifejlesztését segítette elő, hanem a helyi vezetőknek is eszközül 
szolgált abban, hogy megállapítsák és kiküszöböljék a nemkívánatos eljárásokat, s képessé 
teszi őket arra, hogy pontosan kiszámítsák a változó politikával és gyakorlattal járó 
bérköltségeket.

A könyvtárvezetőnek, aki előtt a költségek csökkentésének feladata áll, először 
természetesen a jelenlegi politikát és gyakorlatot kell megvizsgálnia. Ellen kell állni annak 
a kísértésnek, hogy kijelentsük, a csökkentések nem hajthatók végre a hatékonyság növe
lésével, mivel nincs a vüágon olyan könyvtári rendszer, amely olyan jól ellenőrzött, olyan 
szigorúan vezetett lenne, hogy ne lehetne még ily módon megtakarítást elérni benne. 
Sőt, bár egyre nehezebb lesz, a legtöbb könyvtári rendszer a továbbiakban is fog találni 
megtakarítási lehetőségeket, ha a pénzügyi srófot eléggé megszorítják.
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Taktika és stratégia

A könyvtárvezetőnek, akinek gyors és viszonylag nagy megtakarításokat kell eszkö
zölnie, számos választási lehetősége van. Taktikailag megpróbálhatja meggyőzni a politi
kusokat arról, hogy markáns politikai irányvonalat kövessenek a maximális politikai hatás 
érdekében, vagy arról, hogy válasszák a kevésbé feltűnő politikai megoldást, vagyis azokat 
az intézkedéseket, amelyeknek hatása szinte észrevehetetlen, legalábbis rövid távon. A 
politikusok arra hajlanak, hogy a kevésbé feltűnő megoldást válasszák. De nem minden 
esetben. A helyi szinten a pénzügyi fedezetekért zajló harcban a könyvtári szolgáltatá
sokért felelős bizottság elnöke éppen olyan lelkesen védi ezeket, mint a könyvtárvezető 
— ha másért nem is, — mert ha ezek költségeit csökkentik, a saját hatalmi bázisa csökken. 
Politikai hatalma érdekében kész lehet az elképzelhetetlen intézkedések mellett is kiállni, 
hogy így élje el a tervezett elvonások csökkentését.

A könyvtárosok, akik szó nélkül tudomásul vették a kevésbé feltűnő elvonásokat, 
gyakorta tapasztalták, hogy újból és újból alávetik őket ennek a procedúrának, mert azt 
a benyomást keltették a politikusokban, hogy a könyvtári szolgálat könnyű terepet kínál 
a csökkentésre. Nagyon is könnyű a következő gondolatmenet csapdájába esni: a kevésbé 
feltűnő csökkentés csekély reakciót vált ki a közönségben, s ebből a közönség törődésé
nek hiányára lehet következtetni. Emiatt talán célszerűbb a markáns taktikát választani, 
de csak akkor, ha készek vagyunk a javasolt csökkentés hatásával is számolni, s ha ez a 
csökkentés összhangban van a hosszú távú stratégiával.

Frank Cole így érvel cikkében a Wilson Library Bulletin 1982. januári számában: 
„Egy könyvtárosnak, akinek a költségvetés csökkentésével kell szembenéznie, valójában 
csak három választása van. Minden áron nyitva tarthatja a könyvtárát és zárolhatja az új 
könyvek beszerzésére fordítandó összeget; csökkentheti a nyitva tartást és a könyvtári 
személyzetet, zárva tartva a szolgálatot olyan időszakban, amikor annak gazdaságtalan a 
működtetése; vagy megpróbálhatja növelni a bevételeket magasabb késedelmi vagy egyéb 
díjakkal, kiadványok értékesítésével és így tovább. ”

A bevételek növelése

Sok politikus a szolgáltatás iránti magas kereslet és a csökkenő források össze
egyeztetésének problémáját a díjak növelésével kívánja megoldani. Csakhogy nagyon 
könnyű túlbecsülni az így szerezhető bevételt. Ez olyan csapda, amibe nem kisebb sze
mély, mint a Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság elnöke is beleesett, amikor azt javasolta, hogy 
a valamennyi kölcsönzésre kivetett évi díjakból 115 millió font jöjjön be, — miközben 
könnyedén nem vett tudomást arról a tényről, hogy a múzeumi belépődíjak és a hang
lemezek kölcsönzési díjának bevezetése során szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy a 
használat 50%-ig leesik. Sőt egy korábbi, az Association o f  Country Councils (Megyei 
Tanácsok Szövetsége) részére 1980-ban készült tanulmány bebizonyította, hogy a díjak 
beszedése magas költséggel jár, ami azt eredményezi, hogy a bevételnek csak kis töredéke 
használható fel a szolgáltatások finanszírozására.
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Mindazonáltal a politikusok továbbra is belekapaszkodnak minden szalmaszálba. 
1983-ban a kormány megbízást adott egy tanulmányra. Ez megállapította, hogy a bevétel- 
növelő tevékenység soha nem lehet több, mint marginális jelentőségű a korszerű közmű
velődési könyvtári szolgáltatások fenntartásához szükséges pénzügyi alapok biztosításában. 
E csalódást okozó korábbi tanulmány ellenére nem olyan régen a kormány bejelentette 
szándékát a Közművelődési Könyvtári és Múzeumi Törvény módosítására, hogy meg
engedje a könyvtári szolgáltatások széles körében a térítési díjak bevezetését. Ennek a 
javaslatnak a konzultációs folyamata még tart, de például Hertfordshire-ben a könyvtár- 
használók ellenségesen reagáltak arra az elképzelésre, hogy az ingyenes könyvtári ellátás
hoz való joguk a helyi közművelődési könyvtárak polcain található könyvekre korláto
zódjék.

A z állománygyarapítási keret

Alattomos veszéllyel jár az a folyamat, amely a könyvek és egyéb könyvtári anya
gok gyarapítási keretét folyamatosan úgy csökkenti, hogy nem veszi tekintetbe összefüg
gését a szolgáltatások csökkenésével. A csábítás nagyon vonzó: a csapot tulajdonképpen 
máról holnapra el lehet zárni, a megtakarítás jelentkezik azonnal és a csökkentésnek 
nagyon alacsony a kezdeti hatása. Rövid távú intézkedésként nehéz más alternatívát 
találni, amely megfelelne ezeknek a követelményeknek. A veszély az, hogy a rövid távú 
intézkedés hosszú távúvá válik és bekövetkezhet az, hogy ezt megismételhető stratégia
ként kezelik.

Ha ezt a politikát a végletekig viszik, az eredmény megsemmisítő lehet. Csak át
menetileg lehet megóvni a könyvtári személyzetet azzal, hogy egyedül a gyarapítási 
kereteket csökkentjük — a személyzet csökkentése is elkerülhetetlenné válik, mivel az 
állománygyarapítási munka is csökken, majd a létszámvisszafogás fokozatosan kiterjed 
az egész rendszerre, ahogy a szolgáltatás használata elpárolog. Csak a szolgáltatás váza 
marad meg végül.

Angliában a leghirhedtebb állománycsökkentések helyi politikai kezdeményezé
sekből eredtek, de érdemes megjegyezni,hogy néhány könyvtáros — legalábbis kezdetben — 
tudatosan választotta a szolgáltatások kereteinek megóvását a könyvbeszerzés terhére, 
azzal a céllal, hogy ne veszítse el a kibontakozás alapját, számítva a gazdasági körülmé
nyek javulására. A költségvetési visszafogások tíz éve után kevés megyei könyvtárigazgató 
maradt, aki hisz abban, hogy a javulás a küszöbön áll. Legtöbbjüknek most az a fő gond
juk, hogy:

— hosszú távon megtakarítást eredményező beruházásokat biztosítsanak,
— helyreállítsák a költségvetés arányait a hosszú távon el nem fogadható csökkentések

felszámolásával,
— kiküszöböljék a felmerült egyensúlyi zavarokat.
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A szolgálat hozzáigazítása a feltételekhez

Úgy tűnik, elkerülhetetlen az ellátás csökkentése, ha a szolgálatot a feltételekhez 
akarjuk igazítani. Már 1981-ben meg kellett állapítani, hogy Angliában és Walesben hatá
rozottan nehezebbé vált a könyvtárak felkeresése a használók számára.

A fokozódó takarékosság eredményeként — a kisebb szolgáltatási pontok bezárása, 
a nyitvatartási idő csökkentése, a mozgókönyvtári szolgálat megnyirbálása, a könyvbe
szerzési keret apadozása, a könyvtári alkalmazottak számának visszaesése — mindnyájan 
a kétszintű szolgáltatás irányába tartunk. Lehet, hogy ezt nem mindig tudatosítjuk 
magunkban és szívesebben teszünk úgy, mint az a könyvtáros, aki a takarékoskodás 
általános hatását így fogalmazta meg: a munkaerő és a könyvállomány kevesebb épületbe 
és bibliobuszba koncentrálódik azzal együtt, hogy a területen a szolgáltatások rendszere 
sokkal vékonyabb rétegben oszlik el, ahogy a könyvvel való ellátottság gyengül. E fogal
mazás mögül is azonban elősejlenek a kétszintű ellátási rendszer körvonalai.

Néhány könyvtáros a kis szolgálati helyek fokozatos feladása alternatívájaként 
tudatosan egy új koncepció felvázolását kísérelte meg. Alapvetően azt javasolják — bizo
nyos változatokkal —, hogy az állományt, az alkalmazottakat és az információt a nagyobb 
könyvtárakba kell koncentrálni, s egyidejűleg drasztikusan „áramvonalasítani” a kisebb 
könyvtárak szolgáltatásait. Ami az utóbbiakat illeti, ez gyakran a nyitvatartási idő csök
kentését, a tényleges igényekhez igazodó állományépítést és állomány rendezést, valamint 
a szakképzett munkaerő szigorú limitálását jelenti.

Hadd vonjunk le egy-két tanulságot a könyvtáros választási lehetőségeinek e túl 
rövid és felületes áttekintéséből.

— Nagyon óvatosan kell kezelni a bevételek kérdését. A nyereség nagy része illuzórikus, 
a célok csúnyán eltorzulhatnak és bár rövid távra szólván várható a politikai jóvá
hagyás, elkerülhetetlen lesz a nyomás, hogy a könyvtárak fenntartsák és növeljék 
bevételeiket.

— Kiegyensúlyozott szolgálatot fenntartani. Ez nemcsak azt jelenti, hogy egyenlő 
arányban csökkentsük a költségvetési tételeket, hanem hogy elkerüljük az önkényes 
csökkentéseket és gondoskodjunk arról, hogy az alkalmazott stratégia megfelelő 
költségvetési fedezetet kapjon.

— A megmaradó szolgáltatás minősége fontosabb, mint hozzáférhetősége.

Bár minden csodálatom azoké, akiknek volt bátorságuk arra, hogy átfogóan újra
gondolják a szolgáltatás egészét, mégsem tudok teljesen egyetérteni a kétszintű szolgálat 
képviselőivel. Ahogy kollégáimnak mondtam, nagy súlyt helyezek arra, nehogy olyan kis
városban töltsem nyugdíjas éveimet, ahol a könyvtár csak az igényekhez igazodó, temati
kusán elrendezett állományt kínál. Mégis, azoknak a könyvtárosoknak, akik vették a 
fáradságot egy új stratégia megformálására, lényeges lépést tettek abban az irányban, 
hogy kitörjenek a körkörös védelmi állásból. A státus quo megőrzésére irányuló erő
feszítések a jelen helyzetben nagyon gyorsan sorozatos vereségekhez vezetnek, s a vere
ségeknél semmi sem demoralizálja jobban a személyzetet.
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Az előrelépés politikája

Foglalkoznunk kell a költségvetési megszorítások visszavonása kérdésével is. Ez egy 
olyan folyamatnak tekinthető, amelyben most sok helyi hatóság érdekelt, mivel a gazda
sági krízis tetőzésekor bevezetett restrikciós pénzügyi politika nem tartható fenn hosszú 
távon. Helyi szinten a politikai hangulat megváltozott, s a hatóságok most azon vannak, 
hogy néhány megszüntetett szolgáltatást visszaállítsanak, sőt keresik annak módját, mi
képpen kezdhetnénk újra a szolgáltatások fejlesztését és kiterjesztését.

E törekvésük közben tisztában vannak azzal, hogy új pénzforrásokat kell találniok, 
de az is határozott kívánságuk, hogy a ráfordításoknak hatékony szolgáltatásokat kell 
eredményezniök.

A könyvtárosok új korszak küszöbén állnak. A könyvtári szolgáltatások iránti 
kereslet az Egyesült Királyságban továbbra is magas, de a könyvkölcsönzés visszaesik: 
az 1982-ben 666 millió kikölcsönzött könyvvel szemben 1987-ben 610 millió áll.

Ez csak részben a szolgáltatások csökkentésének következménye; abból is követ
kezik, hogy az emberek szabadidős szokásai is változóban vannak. Egyre erősebb verseny
társak a tévé, a video, az olcsó kiadású könyvek és a házi komputerek.A kereslet is válto
zik, de az is jelentős fejlemény, hogy a könyvtárak amint megpróbálják fejleszteni infor
mációs szolgáltatásaikat a rendelkezésre álló, növekvő információmennyiséggel és az 
iránta mutatkozó felhasználói étvággyal összhangban, erősödő versenyt tapasztalnak a 
magánszektor részéről.

A Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy minden tanácsi 
könyvtárosnak számolnia kell azzal, hogy részletekbe menően fogják vizsgálni, vajon a 
könytárakra fordított kiadásokat igazolja-e a szolgáltatás értéke.
A könyvtárigazgatótól meg fogják kérdezni,

— tisztában van-e a használók igényeivel?
— kielégíti-e a választók kívánságait?
— elérhető célokat tűz-e ki, s következetesen munkálkodik-e megvalósításukon?
— meghatározta-e vüágosan a különféle szintű vezetők felelősségét?
— képezi-e, ösztönzi-e a munkatársait?
— képes-e hatékonyan tárgyalni?
— nyomon követi-e az eredményeket?
— képes-e gyorsan alkalmazkodni a változásokhoz?

Nézzünk ezek közül hármat.

A felhasználó az úr

Oly könnyű megfeledkezni arról, hogy a könyvtár létének az az értelme, hogy a 
közönséget kiszolgálja és a szolgáltatások csak akkor igazán értékesek, ha azok számára 
értékesek, akiknek készülnek. Ugyancsak könnyű azon a véleményen lenni, hogy mivel 
munkatársaink mindennapos kapcsolatban állnak a felhasználókkal, tudjuk, mit is akar
nak. A hatékony vezető veszi magának a fáradságot, hogy megismerje a piacát és e végett 
igénykutatásokat, felméréseket végez, sőt alkalmanként beül egyik könyvtárába és meg
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hívja az olvasókat egy kis beszélgetésre. Propagálja szolgáltatásait is. Minél inkább meg
felelnek szolgáltatásaink a használók igényeinek és minél elégedettebbek használóink, 
annál nehezebben tagadhatják meg a politikusok a könyvtári szolgálattól a szükséges 
anyagiakat.

A teljesítmény mérése

Az Egyesült Királyságban az Országos Fogyasztói Tanács sokat tett azért, hogy 
meggyőzze a helyi hatóságokat, nagyobb figyelmet kell fordítaniok a felhasználókra. Az 
egyik kutatási programjában közreadott egy listát a lakosok számára, hogy annak segít
ségével ellenőrizhessék a saját helyi közművelődési könyvtáraik hatékonyságát. A telje
sítmény mérésének eme egyszerű eszköze nem fog gyengén működő könyvtárat találni, 
ha minden vezető már megszervezte a szolgáltatás teljesítményének rendszeres megfigye
lését, a használók véleményének visszacsatolását. Általában a könyvtári teljesítmények 
mérése még nem nem fejlődött ki kellőképpen, de jelenleg is folynak erre irányuló mun
kálatok. Mind az USA-ban, mind az Egyesült Királyságban azon vannak, hogy általánosan 
elfogadott segédletet alkossanak a közművelődési könyvtárak teljesítményének méréséhez. 
Valószínűleg növekvő jelentőségre tesznek szert e módszerek a következő években.

Személyzeti munka

A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság hangsúlyozta annak a fontosságát, hogy a lehető 
legjobb személyzetet kell alkalmazni és a maximális felelősséggel felruházni. De ez nem 
elég. A könyvtárosokat képezni és motiválni is kell. A legszűkebb látókörű intézkedés 
egy pénzügyi krízis alatt csökkenteni a könyvtárosok képzésére fordított összegeket.

Ha kiválasztottuk a legjobb könyvtárosokat, ha továbbképeztük és felelősséggel 
felruháztuk őket, figyelni kell arra is, hogy érdekeltté tegyük őket, — különösen egy 
pénzügyi krízis folyamán.

Ha a könyvtári szolgálat meg akar birkózni a források csökkentésével, a személy
zet aktív bevonása a tárgyalásokba, a döntési folyamatokba és a célok meghatározásába 
olyan munkahelyi klímát eredményezhet, amely megkönnyíti a helyzetet, bár a kudarc- 
élményt még így sem lehet megelőzni vagy feloldani. Csakis új, innovációba és fejlesztésbe 
fektetett erőforrások hozhatnak igazi eredményt. Egy bölcs könyvtárvezető a kényszerű 
csökkentések ellenére bizonyos összegeket félretesz e célra.

A személyzet morális erejének a fenntartása manapság a könyvtárigazgató egyik 
legnehezebb, de legfontosabb feladata. Ennek érdekében különféle módszereket alkalmaz
hat, s kell is alkalmaznia (előléptetés és áthelyezés a tapasztalatok bővítésére, a mobilitás 
érzetének fenntartására; az alkalmazottak bevonása a döntésekbe, hogy meglegyen az az 
érzésük, beleszólhatnak a saját sorsukba; káderfejlesztési terv kidolgozása; jutalmazási 
rendszer bevezetése), mindemellett azonban lényeges szerény mértékben anyagiakat biz
tosítani kísérletezésre és új kezdeményezésekre, a hatékony működés klímájának meg
teremtésére.

Mondják, hogy a megelégedett személyzet hatékonyan dolgozó személyzet. Ennek 
az ellenkezője is igaz. A hatékony és megelégedett kollektíva pedig az igazgató hatékony
ságát fémjelzi.


