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Az IFLA Közművelődési Könyvtári Szekció Állandó 
Bizottságának tagjai magyar kollégák részvételével, egy 
szeminárium keretében 1989. március 1-2-án, Keszthelyen 
értékelték az 1986-ban megjelentetett "Az IFLA irányelvei 
közm űvelődési könyvtárak szám ára" című dokumentumot. Az 
ott elhangzott előadásokból Arthur Jones-ét teljes 
terjedelmében, a többi előadóét kivonatosan közöljük. A 
szemináriumról társlapunk a Könyvtáros az 1989/6-os 
számában ad hírt. (A szerk.)

Irányelvek a közművelődési könyvtárak számára.
Létrejöttük és használatuk

Arthur Jones

A közművelődési könyvtárak céljai

Azért vagyunk itt, mert azonos módon értelmezzük a közművelődési 
könyvtárak azonosító jegyeit. Ha nem így lenne, nem is kezdhetnénk vitát 
nemzetközi normákról és irányelvekről. A közművelődési könyvtáraknak vannak 
bizonyos céljai, amelyeket mindannyian elismerünk, de elkerülhetetlen, hogy a helyi 
igények és körülmények változatos gyakorlatot eredményezzenek. Ezért aztán, ha 
megkíséreljük a célokat írásban rögzíteni, azt mindig csak nagyon általánosítva 
tehetjük.

Ez az UNESCO 1972-es, a közművelődési könyvtárakról szóló kiáltványának a 
gyenge -  ugyanakkor erős -  oldala is. A kiáltvány tartalmazza a célok 
kinyilvánítását; ezek hat rövid mondatban összegezhetők.

— Legfőbb eszközévé válni annak, hogy az emberi gondolatoknak és eszméknek, 
valamint az ember teremtő képzelete megnyilvánulásainak hordozói mindenki 
számára ingyenesen hozzáférhetőek legyenek.

— Hozzájárulni az egész életen át tartó általános művelődéshez.
— Elősegíteni az emberiség tudományos és kultúrális eredményeinek 

megbecsülését.
~  Felüdíteni az ember szellemét pihentető és szórakoztató könyvek és más 

dokumentumok rendelkezésre bocsátásával.
— Segíteni a tanulókat.
— Korszerű műszaki, tudományos és társadalomtudományi információkat 

szolgáltatni.
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Kétségtelen, hogy mindannyian tudnánk javítani ezen a meghatározáson, bár 
az a gyanúm, soká tartana, amíg egy mindenki számára elfogadható alternatívát 
találnánk. Ezen a közös koncepción belül minden egyes könyvtári hatóság 
megtervezheti saját céljait, amelyek összhangban vannak az általános célokkal, de a 
részletkérdésekben eltérhetnek, jobban összpontosítanak ugyanis a helyi 
körülményekre. A céloknak ez a meghatározása tulajdonképpen azoknak az 
elképzeléseknek a kinyilvánítása, amelyek megadják a keretet a célok elérésére 
törekvő könyvtári szolgálat megtervezéséhez és kialakításához.

Normák

Az első könyvtári normákat az 1930-as években az Egyesült Államokban adták 
ki. Az IFLA az 1950-es években tett kísérletet nemzetközi normák kidolgozására, 
amelyeket aztán tervezetként az IFLA Journal-ben adtak közre, majd 1970-ben 
megalakította azt a munkacsoportot, amely 1973-ban megalkotta a Normák 
közművelődési könyvtárak számára című összeállítást, amely kisebb javításokkal 
1977-ben újra megjelent. Mindezek a kísérletek arra irányultak, hogy meghatározzák 
azokat az ellátási szinteket, mégpedig a könyvek, a személyzet, az épület 
tekintetében, amelyek a tapasztalatok alapján a kielégítő színvonalú könyvtári 
szolgálat eléréséhez szükségesek. A továbbiakban a "normák" szót ebben az 
értelemben használom.

Az 1930-as években a közművelődési könyvtár koncepciója kevésbé volt 
rugalmas, mint ma. A könyveket kölcsönözni lehetett, a könyveket, hírlapokat és 
folyóiratokat pedig helyben lehetett használni. Általában külön volt a gyermek- 
részleg. Kevéssé gondoskodtak a kisebbségek igényeiről és rendszerint nem 
nyújtottak szolgáltatásokat a könyvtár épületén kívül. A könyvállományok gondosan 
"kiegyensúlyozottak" voltak, és a könyvtárosok arra voltak büszkék, hogy ők nem 
"menedzserek", hanem "tudós emberek". Talán kiderült, hogy az Egyesült Királyság
beli tapasztalatokból indulok ki, de azt hiszem, hogy a legtöbb ország közművelődési 
könyvtárai megéltek fejlődésük során egy hasonló időszakot. A közművelődési 
könyvtárak véleménye, hogy a séma szerint nem különböztek egymástól lényegesen, 
azt leszámítva, hogy ahogy nőtt az ellátandó lakosság nagysága, úgy nőtt a méretük 
és úgy lett bonyolultabb a szervezetük. Ezt neveztük "intézményközpontú" 
közművelődési könyvtárnak. Könyvtáros-elődeink törekvései arra irányultak, hogy 
előmozdítsák azt az igények szélesebb körének kielégítése érdekében.

Amíg ezt a fajta, normával szabályozott szolgáltatást tekintettük kívánatosnak 
és elfogadottnak, nagy segítség volt — és könnyen kivitelezhető is — különböző 
tervek összállítása, amelyek a különböző nagyságú népesség ellátásához szükséges 
egyes fő elemek — a könyvek, a személyzet és az elhelyezés — optimális mennyiségét 
adták meg. Ezeknek az összeállításoknak — "normáknak" — az értéke abban volt, 
hogy ellátási — ritkán teljesítmény — mutatót adtak, amelyeknek segítségével a
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meglévő szolgáltatásokat étékelni lehetett és a fejlesztés során e mutatókhoz lehetett 
igazítani a szolgáltatásokat. Ez a fajta megközelítés még az 1930-as években is 
értékes volt. De ez a gyakorlat jócskán folytatódott még abban az időszakban is, 
amikor a körülmények változása következtében a hagyományos típusú normák már 
nem voltak magukban megfelelőek, gyakran nem is voltak relevánsak. A normák 
továbbélése és újak életbelépése talán alá is támasztotta azt az elképzelést, hogy a 
könyvtárat ezek közé a határok közé kell szorítani, és így talán elbátortalanította és 
késleltette a közösségközpontú könyvtárak kialakulását.

A normák a könyvtárak számára egy, a fejlett és támogatott szolgáltatások 
tapasztalatain és szakmánk vezető egyéniségeinek talán még ennél is nagyobb 
ambícióin alapuló ellátási és gyakorlati szabálygyűjteményt adtak. Nem meglepő, 
hogy az általuk előírt ellátási szintek általában magasabbak az adott időpontban 
megengedettnél. Sok kollégánk üdvözölte ezért azt a lehetőséget, hogy irányító 
testületének olyan normagyűjteményt ajánlhat, amely egy elismert nemzeti vagy 
nemzetközi szervezet szakmai hozzáértését tükrözi. Az 1973-as IFLA-normák 
alapján tényleg sok előrelépés történt. Nem az a célom, hogy itt leszóljam ezeket a 
normákat, vagy azt a gondolkodásmódot, amelynek alapján létrejöttek: sőt, a 
későbbiekben még sok mondanivalóm lesz a különböző normák tartós értékéről.

Először azonban vizsgáljuk meg az említett normákkal kapcsolatos 
reagálásokat. Az akkori megjegyzésekből és vitákból úgy tűnt a számomra, hogy 
azokban a könyvtári rendszerekben találták őket különösen hasznosnak, ahol az 
ellátás az ajánlott szítét 20 %-nyira megközelítette. Ezeken a helyeken a normák 
hiteles támogatásával sok könyvtáros tudott nagyobb pénzügyi támogatáshoz jutni. 
De voltak olyan könyvtári rendszerek, amelyek közösségük szélesebb igényeit 
felismerve már a normák által előirányzottnál jóval magasabb színvonalú 
szolgáltatásokat fejlesztettek ki. Ezeken a helyeken a normák zavart keltettek, a 
könyvtárosok azon igyekeztek, hogy a normákra ne figyeljen fel az irányító 
testületük, attól féltek ugyanis, hogy a számukra juttatott pénzügyi keretet 
csökkenthetik.

Általában, mondanom sem kell, a szakképzett könyvtárosok mindenütt arra 
törekedtek, hogy a normákat minimális követelménynek tekintsék, ezzel szemben a 
könyvtárak irányító testületéi (amelyeknek a pénzt kellett előteremteniük) azon az 
állásponton voltak, hogy a normák irreálisan maximális követelményeket 
képviselnek. A fejlődő országok és az egyes országok kevésbé magas színvonalon 
tevékenykedő könyvtári hatóságai számára a normák egy olyan ellátási színvonal 
vízióját jelentették, amelyet nem valószínű, hogy valaha is elérhetnek. Ezért ezeket 
az ún. normákat egyre inkább irányelvként használták: olyan ellátási szintek 
megjelöléseként, amelyek bizonyos körülmények között megfelelőek'lehetnek, de 
nem szükségszerűen relevánsak bármely esetben.

Az 1970-es években már a közösségközpontú közművelődési könyvtárak 
korszakában voltunk, amelyek ötletes új szolgáltatásokat alakítottak ki az újonnan 
észlelt helyi igények kielégítésére. Nem volt bölcs dolog az erőforrásokat úgy
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kihasználni, hogy mesterségesen előírt szintek elérésére törekedtek az állomány, a 
személyzet és a szolgáltatási helyek tekintetében, s eközben a helyi tényezőket 
figyelmen kívül hagyták.

Áttérés a közösségközpontú könyvtárakra

Mostanában ismerjük fel, hogy a közművelődési könyvtárak az emberekért 
vannak. A 19. századi nagy közművelődési könyvtári mozgalmat részben az az óhaj 
motiválta, hogy a dolgozó emberek lehetőséget kapjanak az önképzésre, számukra 
ugyanis az akkori iskolai ellátás gyakran nem volt megfelelő. Az 1950-es évekre — 
legalábbis az Egyesült Királyságban — ezt a célt jórészt szem elől tévesztették. A 
közművelődési könyvtárak használói főként a művelt és jó kifejezőkészséggel bíró 
emberek voltak, akik a legjobban meg tudták fogalmazni igényeiket; a kevésbé jó 
kifejezőkészségnek olvasási ízlését és meg nem fogalmazott információigényét 
gyakran figyelmen kívül hagyták.

Az 1950-es években kezdtek a könyvtárosok először rájönni arra, hogy egy, az 
igények korlátozott körét kielégíteni képes, szabványos ’’csomag" helyett a 
könyvtárak teljesen törvényesen kiszélesíthetik látókörüket, és figyelembe vehetik 
azokat a szociális, kulturális, tanulási és tájékozódási igényeket, amelyekről eddig 
nem vettek tudomást, és amelyek sok esetben sürgősebbek is voltak azoknál, 
amelyeket addig kielégíteni próbáltak. Felfogásunk változása abból eredt, hogy 
jobban megértettük a közösség igényeit, sokszor a közművelődési könyvtári 
szolgáltatásokon jóval túlmenően is.

Amikor elkezdtük tüzetesebben megvizsgálni a közösségek igényeit, az is 
kiderült, hogy nemcsak egy-egy közösségen belül, hanem az egyes közösségek között 
is eltérőek az igények. Nincs az igényeknek olyan általános szerkezete, amelynek 
feltétlenül tükröződnie kellene egy azonos típusú könyvtári ellátásban. A közösségek 
különböznek a kor szerinti összetétel, az iskolázottság, a foglalkozási struktúra 
tekintetében, és e tényezők mindegyike különböző ízlést és olvasási igényt 
eredményez.

Történtek másfajta előrelépések, amelyek a közművelődési könyvtárakkal nem 
voltak ugyan kapcsolatosak, de néha megkönnyítették a könyvtárak számára a 
sokféle igény kielégítését. Sok országban volt például tendencia, hogy a kis helyi 
hatóságokat nagyobb közigazgatási egységekké vonták össze. Ezek sok problémát 
vetnek fel, de a közművelődési könyvtári szolgálatban sok lehetőséget is nyújtanak. 
Lehet, hogy egy tízezres település nem képes egy sokféle, szakosodott szolgáltatást 
nyújtó könyvtári szolgálat támogatására, ugyanakkor százezer főnyi lakosság esetén 
az erőforrások arányos elosztásával ez nagyobb valószínűséggel megvalósítható.

A műszaki haladás szintén lehetővé tette a könyvtárak számára a változatosabb 
szolgáltatások nyújtását. Különösen a számítógépes adatbázisok tudnak 
hozzáférhetővé tenni olyan információkat, amelyeket nyomtatott formában
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egyáltalán nem lehetne rendelkezésre bocsátani; valamelyest csökkenthetik annak a 
szükségességét is, hogy a refernszmfíveket a polcokon "készletezzék". Mindezek a 
hatások nagyobb változatosságra serkentik a közművelődési könyvtárakat és 
nehezebbé teszik a tartalmas normák ajánlását.

Az utóbbi években a közművelődési könyvtárak sok országban voltak olyan 
nyomásnak kitéve, ami elvette a kedvüket a fejlesztéstől. A pénzügyi megszorítások 
miatt egyes rendszerek nemcsak lassabban fejlődtek, hanem szolgáltatásaik 
tényleges megnyirbálására kényszerültek, és ténylegesen visszaestek fejlődésükben. 
Mi lehet a helyes, követendő út, amikor a rendelkezésre álló erőforrások már nem 
elegendőek a korábban elért szolgáltatási színvonal fenntartására sem? 
Természetesen először is meg kell próbálni hatékonyabb irányítás révén javítani a 
felszerelések és az erőforrások használatát. Ezután kísértést érzünk arra, hogy 
leegyszerűsítsük a dolgot és csökkentsük a kiadásokat azért, hogy továbbra is a 
korábbi szolgáltatások teljes körét nyújtsuk, kevesebb költséggel. De ha nincs elég 
pénz arra, hogy mindent jól csináljunk, nem lehet helyes megoldás, hogy 
megpróbáljunk mindent, de kevésbé jól csinálni! Ehelyett a jó vezetésnek 
rangsorolnia kell: le kell mondania a kevésbé fontos szolgáltatásokról annak 
érdekében, hogy másokat igen hatékonyan meg tudjon tartani. Ilyen helyzetekben a 
könyvtárosok nehéz döntésekkel szembesülnek, és talán azzal a feladattal is, hogy 
irányító testülteiket rábírják arra, hogy nehéz politikai döntéseket hozzanak. A 
döntő megfontolásnak feltétlenül annak az óhajnak kell lennie, hogy a rendelkezésre 
álló korlátozott erőforrásokból a közösség számára a legjobbat teremtsük elő. 
Lowell Martin, a nagy amerikai könyvtáros, aki a közművelődési könyvtárak 
sokféleségének egyik fő szószólója volt, ezt a "koncentrálás és megerősítés" 
politikájának nevezte, és a könyvtárosokat arra buzdította, hogy ebben a helyzetben 
ezt a politikát alkalmazzák. Néhány szolgáltatást teljesen el lehet hagyni, másokat 
kevésbé átfogóan nyújtani; mindezt annak a célnak az érdekében, hogy az 
erőforrásokat azokra a szolgáltatásokra koncentráljuk, amelyek a legjobban 
kielégítik a közösség legsürgetőbb igényeit, és ezek az egyes helyeken mindenképpen 
különbözőek.

A nehéz időkben tehát egyre fontosabbá válik annak biztosítása, hogy a 
közösség maximálisan részesüljön az épületekbe és berendezésekbe fektetett 
beruházásokból. A közművelődési könyvtárak épületei, amelyek gyakran ennek a 
beruházásnak jelentős részét képezik, nem mindig vannak teljességgel kihasználva, 
és néha esetleg lehetőség van arra, hogy más közösségi szolgáltatásokkal megosztva 
használják őket. Ezért aztán, bármennyire furcsa is, a nehéz idők, éppúgy mint a 
sikeres idők a közművelődési könyvtárak és szolgáltatásaik terén nagyobb 
változatosságot eredményezhetnek.

A sokféleség következhet a közösségek különböző igényeiből, a szolgáltatási 
körülmények különbségéből, vagy a szolgáltatások rangsoráról alkotott eltérő 
véleményekből. Az 1950-es években nagy viták voltak arról, hogy a hangfelvételek 
gyűjtését bevezessük-e, ami csak a könyvállomány fejlesztésének a terhére
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történhetett. A korlátozott pénzösszegekért folytatott versengés tétje most az lehet, 
hogy egy új fiókkönyvtárat adjanak-e át, vagy a meglévő szolgáltatásokat terjesszék-e 
ki az etnikai kisebbségekre vagy a testi fogyatékosokra. E választások 
eredményeképpen már nem feltételezhetjük, hogy egy bizonyos könyvtári rendszer 
szolgáltatásait ugyanolyan mértékben és formában megtaláljuk — ha egyáltalán — 
egy másik könyvtári rendszernél.

Irányítási kérdések

A közösségközpontú könyvtári szolgáltatások tervezése és irányítása nem 
különbözik lényegesen valamely más intézmény hasonló feladataitól. A célok 
meghatározása és a pénzügyi támogatás biztosítása után négy lényeges fázis van.

■ A közösségnek a közművelődési könyvtár feladatkörébe tartozó szolgáltatások 
iránti igényeinek meghatározása és értékelése.

■ Ezek közül az igények közül a legfontosabbak kielégítésére rövid távú célok 
programjának elkészítése és elfogadása.

■ Egy olyan irányítási rendszer megtervezése, amely képes a kiválasztott célok 
elérésére.

■ A teljesítmény mérése, a fejlődés állandó figyelemmel kísérése.
Biztos vagyok benne, hogy az Önök számára világos az, hogy ha a hosszú távú 

és rövid távú célokról és a közösségközpontú könyvtárakról beszélünk, akkor egyben 
a normákról és irányelvekről is szólunk. Ahogy a könyvtárak elfordulnak a normatív 
szabályozástól a sokféleség felé, úgy kell nekünk is elmozdulnunk a normákra való 
támaszkodástól a segítség egy rugalmasabb formája felé, amelyet irányelveknek 
neveztünk el.

Láttuk, hogy a normák azt tükrözik, hogy igen világos elképzelésünk van arról, 
hogy mi a közművelődési könyvtár. A normák azt mondják, hogy "ezek azok a 
szolgáltatások, amelyeket egy könyvtárnak nyújtania kell, és ilyen színtű 
ráfordításokra van szükség ahhoz, hogy az adott feladatot hatékonyan teljesíthessék". 
Az irányelvek kevésbé foglalkoznak azzal, hogy mi a közművelődési könyvtár, inkább 
azzal, hogy mivé válhat. Mindkettő merít a korábbi tapasztalatokból, de az 
irányelvek a jövőbe tekintenek. Megfontolandó választási lehetőségeket javasolnak 
és olyan módszerekre hívják fel a figyelmet, amelyek másutt hatékonynak 
bizonyultak. Segítő kezet nyújtanak a könyvtárosoknak, nem mankót; javaslatokat, 
amelyeket meg lehet fontolni, és esetleg el lehet vetni, nem pedig szabályokat, 
amelyeket be kell tartani. A normákkal ellentétben nem fenyeget az a veszély, hogy 
az irányelvek megmásítják a helyi megítélést és kezdeményezést: a gyakorló 
könyvtárosokra és irányító testülteikre bízzák annak eldöntését, hogy a helyi 
adottságok között mi kívánatos és kivihető.
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az IFLA irányelvei

Az IFLA 1986-os Irányelvei a közművelődési könyvtárak számára, ahogy Önök 
is biztos tudják, csak 50 oldalt tesznek ki angolul, 62 oldalt magyarul. Nem tankönyv 
ez: inkább egy index vagy egy kalauz, amelyet a könyvtáros tartson az asztalán és 
vegyen kézbe, amikor csak a szolgáltatások jövője kerül szóba. Első szokatlan vonása 
az, hogy első fejezete azokról a szolgáltatásokról szól, amelyeket egy közművelődési 
könyvtár nyújthat közösségének. Az állománnyal, a személyzettel, a szolgálati 
helyekkel, az irányítással és a háttérszolgáltatásokkal kapcsolatos döntések (ezek a
2-6. fejezetben kaptak helyet) attól függnek, hogy milyen szolgáltatásokat kíván a 
könyvtár nyújtani. Nem feltételezzük, hogy a szolgáltatásoknak ugyanazt a körét 
nyújtja minden könyvtár, vagy hogy ezeket ugyanolyan összetételű népességnek 
nyújtja. Szabványos megoldásai csak szabványos problémáknak lehetnek, azok 
viszont, amelyeket a közművelődési könyvtárak segítenek megoldani, számosak és 
sokfélék.

Az első fejezetben szerepel annak a 81 szolgáltatásnak az ellenőrző jegyzéke, 
amelyet egy közművelődési könyvtár nyújthat, és ez a jegyzék minden bizonnyal 
messze nem kimerítő. Néhány közhely is van benne: pl. az információszolgáltatás 
már nem ellentmondásos funkciója a könyvtáraknak. Az Irányelvek 31 javaslatot 
tartalmaznak az információ különböző formáira és az információszolgáltatás 
módjaira nézve. Az egyéb, kevésbé általános, de a könyvtár fejlődése során 
megfontolásra érdemes szolgáltatások közé tartozik a sokrétű kulturális és szociális 
ellátás, amely néhány esetben igénybe veszi a könyvtári dokumentumokat, más 
esetben a könyvtári tereket használja ki jobban közösségi tevékenységekre. Azt 
várnánk, hogy a könyvtárosok ezt a jegyzéket összevetik a meglévő ellátási 
formákkal, és talán elfogadnak néhány ötletet, vagy ösztönzést kapnak arra, hogy 
saját új javaslataik szülessenek. Erre nyilvánvalóan lehetőség nyílik egy új szolgálati 
hely megnyitásakor, vagy bármikor, amikor a helyi adottságok alapján felvetődik a 
szolgáltatások ötletes kiterjesztésének igénye.

Az állomány, a személyzet és a szolgálati helyek hatékony irányítása mindenütt 
a vezető könyvtárosok napi szakmai felelőssége, és e dologban elvárható, hogy 
tájékozottak és kompetensek legyenek. Ezeken a területeken az Irányelvek nem arra 
kívánják megtanítani őket, hogy a különböző feladatokat hogy kell megvalósítani. 
Ehelyett legnagyobbrészt továbbra is ellenőrző jegyzékeket adnak. Azt mondják, 
hogy "itt van néhány ötlet és módszer, amelyet más könyvtárosok hasznosnak 
találtak. Ha Önök még nem használják ezeket, érdemes elgondolkodniuk." Néha 
nehéz elképzelni, hogy nélkülük a könyvtári szolgálat hatékony lehet. Például a 
személyzetről szóló fejezet a könyvtári személyzet hat kategóriáját különbözteti meg, 
ismerteti személyiségjegyeiket és képzettségüket, oktatásukat és képzésüket, és jó 
személyzeti vezetési módszereket ajánl. Három egyszerű ellenőrző jegyzéket 
tartalmaz, amelyek közül kettő olyan rövid, hogy teljességgel idézni tudom: Először
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is álljon itt négyféle háttérinformáció, amelyet a személyzet minden tagjának 
ismernie kell ahhoz, hogy a személyzeti közösség hatékony tagja lehessen.

■ A könyvtári szolgálat hosszú távú céljai.
■ Az országos könyvtári háttér.
■ A helyi közösség és a helyi közigazgatás.
■ A saját fiók vagy részleg funkciója és szerepe a szolgálat egészében. 

Garantálják-e Önök, hogy személyzetük minden tagja megszerzi ezeket az 
ismereteket betanítás során?
Másodsorban az Irányelvek ajánlást tesznek "a személyzeti vezetés öt eszközére":

■ A szolgálat egésze, s ezen belül az egyes fiókok és részlegek céljainak 
rögzítése.

■ Szervezeti séma, amely tartalmazza a fiókok, részlegek, és munkacsoportok 
minden egyes munkatársának feladatait és kapcsolatait.

■ Minden álláshelyre munkaköri leírás, amely általánosságban ismerteti a 
munkakörhöz tartozó feladatokat és a más munkakörökhöz való kapcsolatait.

■ Az összes munkatárs számára hozzáférhető ügyrendi szabályzat, amely világos 
útmutatást ad minden általános érdekű ügyben.

■ Munkarend és időbeosztás részlegenként és szükség szerint.
Az Irányelvek világosan utalnak arra, hogy ezeknek az eszközöknek minden 

könyvtárban rendelkezésre kell állniuk. De ezt ellenőrző jegyzék gyanánt is ajánlják: 
vizsgáljuk meg minden tételét, és ha nincs ilyenünk, akkor vagy határozzuk el, hogy 
lesz, vagy legalább nyugtassuk meg magunkat, hogy jó okunk van arra, hogy nincs.

A könyvtári rendszer mint hálózat

Kissé másfajta megközelítést alkalmaz "A közművelődési könyvtárak 
irányítása" című fejezet. Minden könyvtári rendszer "hálózat". A rendszeren belül 
minden szolgálati hely jobb szolgáltatásokat képes nyújtani — a rendszer egészétől 
kapott előnyök miatt —, mintha elszigetelt lenne. Magától értetődik, hogy a rendszer 
egy összehangolt könyvállományt vehet igénybe, közösen használhatja fel a 
személyzet szakértelmét, és gondoskodhat kisebbségek érdeklődésének 
kielégítéséről, amire kis, elszigetelt szolgálati helyek esetén egyáltalán nem lenne 
lehetőség. A rendszeren belül minden szolgálati helynek hozzáférést kell tudnia 
biztosítani a rendszer egészének erőforrásaihoz. Remélem, ez az elgondolás nem 
ellentmondásos. Az Irányelvek azt javasolják, hogy a könyvtáros hét kérdés 
segítségével vizsgálja meg a könyvtári rendszere hatékonyságát. Teljességgel idézem:

■ Hogyan tesz eleget egy kis fiókkönyvtár személyzete egy meghatározott, de az 
állományból hiányzó könyvre, vagy egy meghatározott információra irányuló 
kérésnek?

■ Milyen gyorsan jut el egy ilyen kérés ahhoz a könyvtároshoz, aki a 
legilletékesebb az elintézésében?
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■ Milyen gyorsan adható meg a válasz?
■ Elméletileg és gyakorlatilag mennyire hatékonyak a lelőhelymegállapítás, 

valamint a kért könyvek és információk továbbításának eszközei és eljárásai a 
rendszeren belül?

■ Felkészítik-e a személyzetet arra, és elvárják-e tőle, hogy a lehető leggyorsabb 
eszközöket vegye igénybe a kérések teljesítésére?

■ Megfelelnek-e a könyvtár eszközei (telefonok, katalógusok, bibliográfiák, 
őrlapok, ügyrendi szabályzatok, a szakértők név- és címtárai, könyvtárközi szállítás, 
másológépek, számítógépes terminálok) e célra?

■ M eghatározott időszakonként ellenőrzik-e a könyvtárakban alkalmazott 
módszereket a teljesítési idő mérésével? Stb.

Önök valamennyien használták ezeket a kérdéseket saját rendszerük 
vizsgálatára — és talán más, saját szempontokat is hozzátettek? Remélem, igen; és 
azt is remélem, hogy kérdéseikre kielégítő választ kaptak. Ha nem, akkor azt 
remélem, hogy képesek voltak némi javulást elérni.

Mérés és összehasonlítás

Magától értetődik, hogy az IFLA 1986-os Irányelvei nem ugyanazt a feladatot 
látják el, mint a korábbi Normák. Nincsenek már bennük ajánlások a 
dokumentumok mennyiségére, a személyzet létszámára, és a szolgálati helyek 
számára és nagyságára nézve. A munkacsoportnak az volt a véleménye, hogy 
nemzetközi érvénnyel ilyen ajánlást nem lehet tenni. Ugyanakkor a könyvtárosnak, 
aki évről évre szembesül a költségvetési tervezés feladatával, fel kell tudnia becsülni 
a terv megvalósításához szükséges erőforrásokat, és időben fel kell tudnia mérni, 
hogy igyekezete mennyire volt sikeres. Hogy a célok reálisak voltak-e és a 
teljesítmény kielégítő-e, azt csak akkor lehet megítélni, ha van valamilyen 
összehasonlítási alap. A mennyiségi normák, ha relevánsak, szolgálhatnak 
összehasonlítási alapként; de ha a normák nem tükrözik reálisan a szolgálat igényeit, 
felmerül az a veszély, hogy fölöslegesek és félrevezetőek. Az összehasonlítás során 
azonban sok másból is ki lehet indulni.

Először is ott vannak a számszerűsíthető kívánalmak a rövid távú célok 
meghatározása és a költségvetés megtervezése után: kapcsolatteremtés bizonyos 
számú új olvasóval; ennyi és ennyi új szolgálati hely megnyitása; szolgáltatás 
kifejlesztése a hátrányos helyzetűek számára. Mindezek a célok összehasonlíthatók a 
tényleges teljesítménnyel. Ha az elvárásokat a korábbi évek teljesítményéhez 
viszonyítjuk, a teljesítményt összehasonlítjuk egy bizonyos időszak trendjével. 
Összehasonlítható könyvtárak egy csoportján belül, feltéve, hogy egséges 
adatgyűjtésre van mód.

Szolgáltatásaink mérésének egyedüli célja, hogy összehasonlításokat tudjunk 
tenni; az összehasonlításnak pedig az az egyedüli célja, hogy kérdéseket tudjunk
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feltenni saját irányítási és célkitűzési teljesítményünkről. Ha viszonylag kevés 
eredményt érünk el viszonylag magas ráfordítással, valószínűleg nem vagyunk 
hatékony kezelői a ránk bízott erőforrásoknak; vagy esetleg rossz célokért küzdünk; 
vagy lehet, hogy olyan kedvezőtlen adottságok között működünk, hogy még a csekély 
eredmények is győzelemnek tekinthetők. Nem kezdhetünk e tényezők értékeléséhez, 
amíg össze nem gyűjtöttük a releváns adatokat, és meg nem tettük a szükséges 
összehasonlításokat. A mérés és az azt követő összehasonlítás és értékelés folyamata 
fontos szerepet kell, hogy játsszon a célok meghatározásában az éves irányítási ciklus 
következő fordulójában.

A statisztikai adatgyűjtés a könyvtárvezetés eszközeként több, mint a 
ráfordításnak és annak a mérése, hogy elértük-e céljainkat. Az Irányelvek szerint 
hasznos lehet időszakonként értékelni a teljesítményt bizonyos szempontokból, 
amilyen például az, hogy korszerű-e a szabadpolcon lévő állomány, megfelelően 
szerepelnek-e az egyes témák az állományban, és — amint arról már volt szó — hogy 
milyen gyorsan lehet kielégíteni az olvasók kéréseit. Erre és más célokra is egyszerű 
módszereket lehet kidolgozni. Nem kell, hogy időigényesek legyenek, de csak akkor 
érik meg a fáradságot, ha az összegyűjtött információt összehasonlításra és 
értékelésre használják fel. Az irányításra vonatkozó adatok gyűjtése természetesen 
nem oldja meg azonban a problémákat: mindössze képessé tesz bennünket arra, 
hogy további kérdéseket tegyünk fel: Miért nőtt vagy csökkent a könyvtár 
használata? Miért kerül többe egy bizonyos könyvtár a másiknál? Az előjegyzések 
száma azért nőtt-e meg, met megnövekedtek a kívánalmak, vagy mert nem 
megfelelő az ellátás?

Az Irányelvek két függeléke szól a statisztikáról. Az egyik változatlan formában 
összefoglalja az 1973/77-es IFLA Normák mennyiségi jellegű ajánlásait. A másik 
függelék táblázatokban adja közre 11 ország 29 könyvtári rendszerének adatait, 
amelyeket 41, a szolgálati helyekkel, a felszereléssel, a személyzettel, a 
dokumentumokkal és a használat mértékével kapcsolatos kérdésekre közöltek. E 
számok demonstrálják azokat az óriási különbségeket, amelyek elkerülhetetlenül 
mindmáig megvannak a világszerte igen sokféle feltétel között működő könyvtári 
rendszerek között. E számok nem azért szerepelnek ott, hogy bemutassuk, mennyi 
utat kell még megtenni ahhoz, hogy elérjük az ellátás és teljesítmény norma szerinti 
szintjét. Épp ellenkezőleg, azért vannak ott, hogy bemutassák, hogy egységes szint 
nem érhető el és ez nem is feltétlenül kívánatos. A munkacsoportnak azt a 
meggyőződését illusztrálják, hogy a nemzetközi normáknak igen kevés közük van a 
közművelődési könyvtárak irányításához.

Következtetés

Hogy az Irányelvek mire használhatók, bizonyára kiderült a példáimból. 
Néhány alkalmazás azonnal átvehető, kevés költséggel vagy ingyenesen kivitelezhető.
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Az ellenőrző jegyzékek azonban pusztán példák az önértékelés ésszerű 
megközelítésére, és egyik értékük valószínűleg abban van, hogy újabbakat juttatnak 
eszünkbe.

Fő mondanivalóm az volt, hogy egyre sokszínűbbek azok a célok, amelyek a 
közösségközpontú közművelődési könyvtárat jellemzik. Ezt a tendenciát már régóta 
örömmel fogadják a haladó könyvtárosok. Egy másik ideillő idézettel szeretném 
mondandómat lezárni az 1982-es Bowker-emlékünnepélyről, Lowell Martin 
előadásából:

’’Egyetlen bizonyos funkció, vagy ilyen funkciók semmilyen kombinációja sem 
váltja meg a közművelődési könyvtárat. Az egyes könyvtárak és közösségek és 
városok dolgozzák ki saját szolgáltatási elképzeléseiket. Azonban minden 
könyvtárnak és közösségnek el kell határoznia, hogy mit akar elérni, és azután ezért 
a célért kell az erőforrásokat mozgósítania.’’

Az Irányelvek nem kívánják fenyegetni a választásnak ezt a szabadságát, 
hanem segíteni szeretnének a helyi igényekhez igazított programok 
megválasztásában és végrehajtásában.

(Ford. Hegyközi Ilona)

A KÖNYVTÁRAK ÉS AZ FBI (az USA Szövetségi Nyomozó Hivatala) vi
tájában az FBI (hála egyes kongresszusi tagok tiltakozásának is!) visszavonuló
ban van. Tbvábbra is folytatja a Könyvtári Tájékozódási Programot az ellenséges 
hírszerzési tevékenység felderítésének támogatására, de leszögezte, hogy nem ke
res kapcsolatot egyes könyvtárosokkal a könyvtárvezetés tudta nélkül, s nem kér 
adatokat az idegen nevű, vagy "gyanúsan viselkedő" olvasókról Tbvábbra is kéri 
a könyvtáraktól az olyan személyek által kölcsönzött könyvek jegyzékét, akikről 
megállapította, hogy ellenséges titkosszolgálat ügynökei -  de az USA azon álla
maiban, ahol törvénybe iktatták a könyvtári kölcsönzési adatok védelmét, eleve 
elismeri, hogy a könyvtár nem köteles válaszolni a megkeresésre. Márpedig ösz- 
szesen 12 olyan USA-állam van, amelynek törvényei nem biztosítják kifejezetten 
a kölcsönzési adatok bizalmas voltát. (SpeciaList, 1989. jan.)


