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Közkönyvtárak szolgáltatásainak finanszírozása
Hegedűs Péter
A brit és a magyar könyvtárügy minden különbözősége ellenére igen
tanulságos lehet a hazai olvasó számára annak a kormánydokumentumnak az
áttanulmányozása, amelyet a brit könyvtárosegyesület (The Library Association) az
1964-ben kiadott "Közkönyvtári és múzeumi törvény" óta a legjelentősebb — és
potenciális hatását tekintve az említett törvénynél is mélyrehatóbb változásokat
előidéző — dokumentumként értékelt. A címben jelzett 1988-as "Zöld Könyvről"1
van szó, amely a brit kormány célkitűzéseit rögzíti az ország közművelődési
könyvtárainak fejlesztését illetve e fejlesztés finanszírozási kérdéseit illetően. Az
alábbiakban e dokumentum főbb megállapításait, javaslatait kísérlem meg
összefoglalni a brit könyvtárosegyesület hivatalos állásfoglalásával együtt, igyekezvén
azokra a kérdésekre ráirányítani az olvasó figyelmét, amelyekkel kapcsolatos vita
lefolytatása talán a hazai szakmai (és felhasználói!) fórumokon sem volna haszon
nélküli. Mint ismeretes, a Művelődési Minisztérium könyvtári osztálya 1988-ban
eljuttatta az érintett könyvtárakhoz a "Szakmai állásfoglalás az egyes könyvtári
szolgáltatások térítési díjairól" című anyagát, amely leszögezi, hogy "A könyvtárak
fenntartása és fejlesztése ... állami költségvetési feladat..." és "A lakossági hozzájárulás
bevezetése illetve fokozása a könyvtárak működtetésében és szolgáltatásaik
igénybevétele során hosszú távon sem lehet reális célkitűzés...". Érdemes már előre
megemlíteni, hogy az említett brit dokumentummal kapcsolatos szakmai vélemények
hasonló álláspontot tükröznek, igaz, a "Zöld Könyv" — már jellegénél fogva is —
szélesebb összefüggésben és bővebben tárgyalja a könyvtári bevételek növelésének
alternatív lehetőségeit. A közművelődési tevékenység finanszírozásában, a hazai
gazdasági körülményekben bekövetkező várható és váratlan hatások mindenképpen
indokolják a hasonló kérdések ismételt felvetésének aktualitását már csak a vitatott
álláspontok alaposabb tisztázása céljából is.
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Az alapkérdések
A dokumentum leszögezi, hogy a brit kormány célja az alapvető könyvtári
szolgáltatások ingyenességének közteherviselés (értsd, adóbevételek) útján való
megőrzése és támogatása. Emellett azonban meg kell adni a lehetőséget arra, hogy a
könyvtárak a magánszektorral együtt létrehozott közös vállalkozások segítségével
illetve a specializált szolgáltatásokért nyújtandó felhasználói térítések révén nagyobb
bevételekhez jussanak. Ezzel összefüggésben a dokumentum négy kérdésre keres
választ:
■ rendelkezzenek-e a könyvtárak nagyobb felhatalmazással meghatározott
szolgáltatásokért való térítés kiszabását illetően?
■ hogyan lehet leghatékonyabban ösztönözni az állami és a magánszektor közötti
közös vállakózásokat ezen a téren?
■ kerüljön-e az eddiginél több könyvtári szolgáltatás szerződéses üzemeltetésre
(erősődjön-e az ún. contracting-out)?
■ mit kell tenni annak érdekében, hogy a könyvtárak a térítési díjak
megállapítására irányuló jelenlegi gyakorlatukat továbbfejlesszék?
A dokumentum különbséget tesz az ún. alapszolgáltatások (az adott körzetben
élők, dolgozók, tanulók számára általában ingyenesen nyújtott szolgáltatások, vagyis
nyomtatott dokumentumok kölcsönzése, "különösebb technikai segítséget nem
igénylő" általános tájékoztató szolgálat, stb.) és egyéb speciális szolgáltatások (pl.
könyvek előjegyeztetése, nem nyomtatott dokumentumok kölcsönzése, vállalatoknak
nyújtott szakinformációs szolgáltatások) között, mely utóbbiakra nem vonatkozik az
ingyenesség követelménye. A fő kérdés természetesen a két kategória közötti határ
meghúzása (mint látni fogjuk az egyik legvitatottabb problémát is ez jelenti).
Jelenleg az angol könyvtárak 22 millió fontos bevételt könyvelhetnek el évente, a
kormány ezt a bevételt — a dokumentumban foglalt javaslatok alapján — évi 50
millió font fölé kívánja emelni. (Érdemes megjegyezni, hogy 1985/86-ban az angol
közművelődési könyvtárak fenntartására összesen 413 millió fontot fordítottak.)
Mint ahogy azt a "Zöld Könyv" leszögezi, egyes felhasználói csoportok részéről
növekvő igény nyilvánul meg bizonyos speciális gyűjtemények és speciális
szolgáltatások iránt. Ugyancsak növekszik a nem hagyományos formátumú (audio,
video, elektronikus adathordozón levő) dokumentumok iránti kereslet, s ezek az új
szolgáltatások — a "Zöld Könyv" szerint — már csak az alapszolgáltatások terhére
szubvencionálhatóak. A megnövekedett igények és a szolgáltatási készség bővülése
mellett az adóból történő állami finanszírozás határt szab az igények korlátlan
kielégítésének. A könyvtáraknak tehát ismét át kell tekinteniük célkitűzéseiket a
helyi követelmények függvényében, fel kell mérniük a szolgáltatások felhasználását
és költségeit illetve új bevételi források után kell nézniük a meglevők bővítési
lehetőségeinek megvizsgálását követően, esetleg a magánszektorral kialakított közös
vállalkozások útján. A cél tehát nem az alapszolgáltatások állami finanszírozásának
kiváltása, hanem jobb, "felhasználó-orientáltabb" és kedvezőbb költséghatékonyságú
szolgáltatások kialakítása a kiegészítő erőforrások feltárásával és hasznosításával.
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A térítéses szolgáltatások
Ezzel kapcsolatban az alábbi javaslatok előnyeit és hátrányait kellene tisztázni
a dokumentum szerint:
■ a könyvtárak jelenlegi "ármegállapítási jogosítványainak" jobb és követke
zetesebb kihasználása,
■ a térítéses szolgáltatások választékának kibővítése,
■ a térítési díjak "gazdasági alapon" (azaz a teljes költségek + haszon együttes
számbavételével) történő megállapítása meghatározott szolgáltatások és felhasználói
csoportok esetén,
■ más könyvtárak és az állami vagy magánszektorba tartozó intézményeknek
nyújtott szolgáltatások esetén mindenképpen térítési díjat kell kiszabni.
Új típusú árazott szolgáltatásként a dokumentum javasolja az ún. kiemelt
kölcsönzést (újonnan megjelent könyvek és tanulmányok kérésre történő beszerzése
és kölcsönzése), az előfizetéses információszolgáltatásokat, a közhasznú információk
könyvtári kiadványokon keresztüli terjesztését illetve igény szerint végzett
kutatásokat (pl. családfakutatás).
Fontos megállapítás, hogy a könyvtárak számára nem kötelező a díjazott
szolgáltatások bevezetése, s az alapszolgáltatások nem szenvedhetnek csorbát a
térítéses szolgáltatások fenntartása következtében.

A közös vállalkozások
A közös vállalkozások szélesebb körű elterjesztését különösen előnyösnek
tartja a dokumentum, mivel ezeken keresztül lehetőség nyílik a könyvtári
szakértelem és a sajátos könyvtári erőforrások üzleti szakértelemmel és piaci
ismeretekkel való párosítására. Javasolt területek a közös vállalkozások számára:
■ meghatározott felhasználói közösségek számára nyújtott ún. mélyreferensz
szolgáltatások,
■ "kulturális termékek" értékesítése, különös tekintettel a szűk szakmai
érdeklődésre számot tartó vagy etnikai kisebbségek számára készült termékekre,
amelyek alacsony forgalmúak, s hagyományos kereskedelmi csatornákon való
értékesítésük nehézkes.
Szerződéses üzemeltetés ("contracting out")

A könyvtári szolgáltatások egyes elemeinek szerződéses üzemeltetése nem új
keletű: számos intézményben meghatározott technikai szolgáltatásokat (pl.
katalogizálás, könyvkötés) már régóta szerződéses megbízatás alapján végeztetik el.
Ezek körét javasolja bővíteni a dokumentum az alábbiakkal:
■ idős emberek könyvtári igényeinek otthonukban történő kielégítése,
■ videokazetták kölcsönzése,
■ fiókkönyvtárak működtetése.
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A megbízottak lehetnének magánvállalkozók, a British Library, a regionális
könyvtári irodák és a már létező vagy éppen ilyen célra alakuló könyvtári
szövetkezetek is.
Hangsúlyozott követelmény, hogy a könyvtár nem adhatja teljes üzemeltetését
szerződéses vállalkozásba, s a szerződésnek meg kell felelnie a könyvtárakkal
szemben támasztott követelményeknek.
A térítési dyak kiszabásával kapcsolatos gyakorlat fejlesztése

A javasolt változtatások lehetővé tennék azt, hogy a könyvtárak térítési díjat
állapítsanak meg egyéni felhasználók számára is a nem nyomtatott dokumentumok
kölcsönzésével kapcsolatban. Olyan nyomtatott dokumentumok kölcsönzését is díj
fizetéséhez köthetik a könyvtárak, amelyek nem tartoznak az alapszolgáltatások
körébe.
A jelenleg érvényes előírások nem világosak a jogi személyek számára
szabandó díjakra vonatkozóan, a javaslat éppen ezért mindenfajta könyvtári
szolgáltatás megfizettetését előírja a felhasználók e köre számára. Ugyancsak
lehetővé válna a megrongált dokumetumok pótlásáért és kijavításáért fizetendő díj
megállapítása (eddig csak a késedelmi díj megfizettetése volt általános). A javaslat
értelmében az előjegyzést is meg kellene fizettetni a rendelkezésre bocsátás
összköltségének ellenértékével, s az általánosan érvényes kölcsönzési szabályokban
foglaltakon kívüli "privilegizált" kölcsönzési jogokért is (pl. több dokumentum
hosszabb időre való kölcsönzése) díjat kellene megállapítani.
A brit könyvtárosegyesület állásfoglalása

Széles körű konzultációkat követően született meg a brit könyvtárosegyesület
állásfoglalása, amely — mint az a fenti javaslatok alapján várható volt — jó néhány
kérdésben vitába száll a "Zöld Könyviben foglaltakkal. A tézissel, miszerint az
ingyenes könyvtári szolgáltatások fenntartásának célja egyfelől az irodalomhoz és az
információkhoz való hozzáférés biztosítása annak érdekében, hogy az állampolgárok
az ország kulturális, politikai és gazdasági ügyeiben részt vehessenek, másfelől pedig
az olvasás és az írni-olvasni tudás ösztönzése, az egyesület egyetért. Ugyancsak
egyetértettek azzal a követelménnyel, hogy a nyilvános könyvtári szolgáltatások
céljait és jellegét a politikai, gazdasági és társadalmi környezet változásainak
fényében felül kell vizsgálni. S majdnem azt kell írnia a recenzensnek, hogy az
egyetértések sora itt véget is ért, ami azonban nem volna teljes mértékben igaz, arról
nem is beszélve, hogy a hagyományos brit udvariasság követelményeinek
megfelelően a válaszdokumentum sokkal óvatosabban és "szelídebbén" fogalmaz2
"Ha nem értünk egyet a "Zöld Könyv'-ben szereplő javaslatok egyikével-másikával,
az nem jelenti azt, hogy makacsul a haladás útjában állunk. Egyszerűen arról van
szó, hogy hitünk szerint a haladást más eszközökkel kell elérni".
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Az "ellendokumentum" összeállítói abból indultak ki, hogy a "Zöld Könyv"
figyelmen kívül hagyja azt a számos kezdeményezést és innovatív tervezetet,
amelyekkel a közművelődési könyvtárak eddig is foglalkoztak az elmúlt évek során.
Kiemelik ezzel kapcsolatban mindenekelőtt az országos könyvtárközi kölcsönzési
hálózatot, amely mindenki számára — gazdaságos módon — lehetővé teszi azt, hogy
a nyomtatott forrásokhoz Nagy-Britanniából, de gyakorlatilag a világ minden tájáról
hozzáférhessen. Az országos hálózatot számos helyi vállalkozás vállalatoknak
nyújtott szakinformációs szolgáltatás, állománykoordinációs megállapodások egészíti
ki.
A helyi hatóságok által támogatott és fenntartott szolgáltatások között a
közművelődési könyvtárak élenjártak a számítógépesítésben, mivel igen hamar
felismerték azt, hogy az állampolgárok számára az információhoz és a
gondolatokhoz való gyors hozzáférés — a megjelenési formától függetlenül —
mennyire fontos. Anakronisztikus tehát az, hogy a "Zöld Könyv" a hagyományos,
nyomtatott dokumentumokra épülő szolgáltatások fenntartását hangsúlyozza azáltal,
hogy a nem nyomtatott információhordozók "gazdasági" árak melletti szolgáltatását
írja elő a könyvtárak számára. Ugyancsak figyelmen kívül hagyni látszik a "Zöld
Könyv" azt a sok erőfeszítést, amit éppen ezek a könyvtárak tettek a könyvtárilag
ellátandó közösségek tanulmányozására, a településtanulmányokra ( ’community
profiling") alapozott felhasználói vizsgálatok terén.
A könyvtárakkal szembeni kihívások
A XX. század végén a megfelelő pénzügyi támogatás különböző forrásokból
történő biztosítása csupán egy a brit könyvtárak előtt álló feladatok sorában.
Egyebek között meg kell oldani az ország öregedő népessége következtében
felmerülő növekvő könyvtári igények problémáját. Mivel Nagy-Britanniában a
vásárlási szokások szorosan összefüggnek a könyvtárlátogatási szokásokkal, meg kell
oldani azt is, hogy a változó vásárlási szokásokhoz a könyvtári szolgáltatások is
alkalmazkodni tudjanak (pl. a városközponton kívüli bevásárló központok
nyitvatartási idejéhez igazodjon a közeli fiókkönyvtárak nyitvatartási ideje is).
Számolni kell emellett a szabadidő eltöltésének alternatív formái (sport,
szórakoztatás, televízió) által támasztott egyre erősödő konkurrenciával is.
Az egyre komplexebb társadalom mindenki számára fontossá teszi azt, hogy a
közhasznú információkhoz könnyen lehessen hozzáférni. A közművelődési könyvtár
e hozzáférés biztosításának semleges és egyszerű (de hatékony) eszköze lehet,
ugyanakkor e szerep maradéktalan betöltéséhez további pénzügyi eszközökre illetve
jelentős mértékű továbbképzésre van szükség. Ugyancsak az eszközök bővítésének
jogosságát támasztja alá az új információhordozók rohamos terjedése mellett a
továbbra is jelen levő nyomtatott könyvek és folyóiratok számának növekedése.
A brit könyvtárak és könyvtárosok eddig is igyekeztek megfelelni a különböző
kihívások által támasztott feladatoknak. A közművelődési könyvtári rendszer
fenntartása az ország lakosságának egy főjére számítva nem kerül többe heti 19
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pennynél, azaz kevesebb, mint egy hetilap ára. Mindezek alapján tehát a
könyvtárosegyesület álláspontja az, hogy a "Zöld Könyviben tett javaslatok
némelyikének elterjesztése valóban hozzájárulhat a könyvtárak finanszírozásához, de
nem jelent megfelelő vagy kívánatos alternatívát a társadalmi befektetések egy szerény
mértékű növelésével szemben, amely a jó könyvtári rendszert kiválóvá tenné.

Néhány érv a konkrét javaslatokkal szemben
A tarifák "gazdasági alapon" történő megállapítása — vélik az
"ellendokumentum" összeállítói — gátakat állítana a hozzáférésben és a
könyvtárhasználat ellen hatna, vagyis ellentétben áll a felhasználásra való ösztönzés
alapvető célkitűzésével. Különösen aggasztó lenne az alapszolgáltatásokhoz rendkívül
közelálló szolgáltatások (pl. könyvtárközi kölcsönzés) tarifáinak tényleges költségek
alapján való meghatározása. A jelenlegi díjazás ellenében nyújtott szolgáltatásokat
nem az alapszolgáltatások kárára szubvencionálják a könyvtárak, hiszen a főbb
bevételek a késedelmi díjakból, bizonyos dokumentumok díjazás ellenében történő
kölcsönzéséből, bérleti díjakból, stb. származnak.
Napjainkban a könyvtárakban háromfajta árat alkalmaznak: a nominális árakat
a könyvtárak általában primőr funkcióikhoz szorosan kapcsolódó területeken (pl.
audio- és videodokumentumok kölcsönzése), a npiac által elfogadható" árakat a
szolgáltatások "komolytalan" vagy "visszaélő módon" való igénybevételének
megakadályozására (vö. késedelmi díjak), a gazdasági alapú árakat pedig speciális
termékek (pl. könyvtári kiadványok, szakinformációs szolgáltatások esetében
alkalmazzák. Bár nyilvánvalóan szükség van újabb és újabb bevételi lehetőségek
feltárására e téren is, az említett árstruktúra lényeges változtatása aligha lenne
indokolt, hiszen pl. a késedelmi díjak további emelése a behajthatatlan követelések
számának növekedését idézné elő, a nyereségorientált szolgáltatások aránytalan
növekedése pedig valóban az alapszolgáltatások visszaszorulását eredményezné.
(Kérdéses az is, hogy pl. az olyan javasolt új szolgáltatások, mint a "kiemelt
kölcsönzés" valóban jelentősebb bevételekhez vezetnének-e vagy tovább fokoznák a
könyvtári költségvetések feszítettségét.)
Amit ezzel kapcsolatban mindenképpen meg kellene oldani az nem más, mint
az, hogy a könyvtárakban keletkező bevételek ne a helyi hatóságok általános
jövedelmének egyik forrását képezzék (ez ma az uralkodó helyzet), hanem azok
ténylegesen visszajussanak a könyvtárakhoz a szolgáltatások fejlesztése céljából
A hozzáférést az állományokkal szemben előnyben részesítő, elfogadott
könyvtári politika értelmében a "Zöld Könyviben közzétett, komplikáltnak és
csaknem értelmezhetetlennek minősített definíciót az alapszolgáltatásokra
vonatkozóan igen erősen vitatja a brit könyvtáros egyesület. Az általuk javasolt
meghatározás ún. magszolgáltatásokról vagy "szolgáltatásmagról" (core services szól,
amelyekben a nyomtatott és a nem nyomtatott dokumentumok azonos súllyal
szerepelnek. A könyvtárközi kölcsönzés — ez utóbbi meghatározás értelmében —
ugyancsak "magszolgáltatásnak" tekintendő, s csak nominális díj szabható ki ilyen
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tranzakcióért. (E kikötés híján a csupán kis állományú könyvtárhoz való
hozzáféréssel rendelkezők komoly hátrányba kerülnének.) A nyomtatott és a nem
nyomtatott dokumentumokat involváló információs szolgáltatások, a speciális
állományrészek használata és a könyvtárosi szakkmai tanácsadás ugyancsak a
"magszolgáltatások" körébe kell, hogy tartozzanak, csakúgy mint a speciális
felhasználói csoportok (etnikai kisebbségek, testi fogyatékosok, stb.) szükségleteinek
kielégítése.
Összességében a brit könyvtárosegyesület egyetért abban, hogy a
közművelődési könyvtáraknak több pénzre van szükségük szolgáltatásaik fejlesztése
és tökéletesítése érdekében. A "Zöld Könyviben foglalt javaslatok alapján azonban
aligha lehet jelentősebb bevételekben reménykedni. Természetesen gondosan
megtervezett kísérletekre szükség lehet például a közös vállalkozások által nyújtott
újabb lehetőségek megállapítása céljából — ilyenekre az egyesület lelkesen
vállalkozik is — azonban a fő eszköz mégiscsak a könyvtári célú állami befektetések
szerény mértékű növelése lenne.
Ö sszegzés helyett

Mint minden hasonló vita esetében, valószínűleg a "Zöld Könyv" kapcsán is
számtalan kompromisszum születik majd. A bevételek szinten tartásának és/vagy
növelésének ilyen vagy olyan okból felmerülő szükségessége egyfelől, a
közművelődési könyvtárak valós és a különböző társadalmi-szakmai csoportok által
vélt társadalmi funkciója (s ezek eredőjéből következően a mindenkori fenntartó
hajlandósága és készsége a finanszírozásra) másfelől, szükségképpen ellentétes
álláspontok kialakulását eredményezi. Nemcsak országonként, de még azonos
kategóriába tartozó intézményenként is eltérő megoldások születhetnek mind a
könyvtári tarifákat, mind pedig a kiegészítő finanszírozási források feltárási és
hasznosítási módjait illetően a helyi feltételeknek megfelelően. Annyi bizonyosnak
látszik, hogy ez utóbbiak jelentősége — egyebek között a technikai fejlesztés
igényeiből adódóan — rövid távon is növekedni fog. Kulcskérdés az
alapszolgáltatások kategóriájának széles körű szakmai vitára alapozott, meggyőző
tisztázása: könnyen elképzelhető, hogy a nem hagyományos információhordozók
várhatóan dinamikusan végbemenő terjedésével, a számítógépes helyi és
makrohálózatok kiépülésével rövidesen Magyarországon is újra kell gondolni azt,
hogy mi tartozhat az ingyenes vagy kvázi-ingyenes szolgáltatások körébe.
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