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J e n s e n, E. Alierslev
RACIONALIZÁLÁSI LEHETŐSÉGEK A KÖNYVTÁRI MUNKÁBAN

Századunkban az ipari és általában a gazdasági életet az állandóan fokozódó racionalizálási 

siteni igyekeznek a munkafolyamatokat.

„JSSTY SSÍSSSUÊ *
f í S X k̂ « « « yb ™ T / A n l * í  ’t e . - i r o .  ructou.ll-
zálási Intézkedéseket valósított meg a munkavizsgálatok eredményeképpen.

Arra a kérdésre hogy vannak-e olyan közköltségen fenntartott könyvtárak, amelyek elórehala-

- r  t ^ 'L r ü le t e n  méííis ugyanolyan szervezéssel, ugyanolyan módszerekkel dolgoz-
‘n T  Z " J ü l ő , / t , s “ á k t ^ .  kS X  jelentőségük egy ,,  nevek,ett, lenn,nrW.uk eSyre na

gyobb11 költséggel » r ,  kötelességük teltét Időnként megyB.gélnl, begy sserv.setnk, mnnkntnődsne- 
rük megfelel-e az idők követelményeinek,

Természetesen mindez nehézségekbe ütközik, már csak azért te, mert a

S S S & H S S S k : «
záló osztállyal rendelkező nagy könyvtárakban egy-egy cim regisztrálása -  vagyis naplózása 
katalogizálása és a cédulák beosztása. Nem mondom, hogy ez túlságosán drága, de mindenese 
re leszögezem, hogy gondosan meg kell .vizsgálni, vajon feltétlenül ennyibe kell-e kerülnie, . 
lehetne-e csökkenteni a költségeket.

A  következő évek folyamán a könyvtáraknak olyan olvasóközönséget kell kiszolgálniok, amely 
egyre magasabb képzettségben részesül. Egyre többen akarnak műszaki vagy más magasabb 
képzettséget szerezni. Ugyanakkor a munkaidő csökkentésével is számolnunk kel Ez azt jelen
ti/ hegy a könyvtárak látogatottsága növekszik, a könyvtári személyzet munkaidejét viszont csők-
kentem kell.

Szeretnék felvetni néhány problémát, amely különösen figyelmet érdemel amikor a
munka rncionulizálásáról van szó. Elsősorban a munka e g y s  z é r u s  t c o , a inul 
munka ráción # ^ ^  a könyvtárak jobb e g y fi t t m ü k ö d é s e jöhet számlásba. A
munka egyszerűsítése és a munkamegosztás olyan problémák, amelyeket ogy-cg> ko" > v '. .
megvalósíthat. Do igazi megoldást csak akkor érhetünk el, ha mélyreható iminkavizsgalatoka tb zunk olyun módszerek alkalmazásával, amelyek ma ilyen vizsgálatokhoz rendelkezésre u n . .

A  MUNKA EGYSZERŰSÍTÉSE

Munkaegyazerüsitést szabványosítással ős központosítással lelu^t edérni. Magától órtcáődik, 
!,ogy a könyvtári munkában minden anyagot, különösen minden űrlapot szabványosam  L  U,



13

válibá a katalogizálásnak is egységesnek kell lennie. Sok nehézséget kiküszöbölhetnénk és pénzt 
is megtakaríthatnánk, ha a könyvtárosok lemondanának az űrlapok kiállításával kapcsolatos egyéni 
kívánságaikról.

Más területeken annyira hozzászoktunk a szabványosításhoz, hogy magától értetődőnek tartjuk. 
Bizonyára senki sem gondol arra, hogy például a postai űrlapokat és a kiszolgálás technikáját az 
egyes postamesterek egyéni elképzelései szerint variálják.

Jelentős haladás történt ezen a téren a Szabványosítási Bizottság révén, úgyhogy ma már nem 
mondhatjuk azt, mint az az angol kolléga, aki az angol megyei könyvtárakban használt különböző 
blanketták láttán igy kiáltott fel: « Sohasem láttam még, hogy ilyen keveset olyan sokféleképpen ké
szítettek volna el ugyanahhoz a munkához*. De még mindig sok a teendő nálunk is.

A ww-DATtfmr YArPATnnT7ÁTÁgfn amit a Bán Bibliográfiai Intézet végez, még nem használjuk 
A KÖZPONTI KATALOGTZ A IjABT, fel teljes egészében. A  nyomtatott katalóguscédula nagy elő
rehaladást jelent, de mennyi munkaerőt lehetne megtakarítani, ha ezeket a cédulákat, -  mielőtt a 
katalógusba kerülnének ~, nem kellene belehelyezni országszerte száz meg száz írógépbe, hogy 
rávezessék a különböző jelzeteket, tárgyszavakat.

A  könyvtáros egyéni felfogását valamely probléma, például a katalogizálás problémája megol
dásáról gyakran ezzel szokták indokolni: *a közönségre való tekintettel*, s ilyen indokolás ered
ményeképpen különféle ellentétes megoldásokat találhatunk katalógusainkban. Ugyanakkor a közön
ség nern is vehet részt a katalogizálás kérdéseire vonatkozó vitákban. Hiányos könyvtárosi isme-, 
rétéi ezt nem teszik lehetővé. De mit is értenek általában azon, hogy a ^közönségre való tekin
tettel*? Hiszen a közönség nem valamilyen személy, akitől véleményt lehet kérni. A  könyvtárakat 
használó közönség az emberek heterogén tömege, egészen különböző feltételekkel és különböző 
lehetőségekkel. Természetesen meg kell kísérelni, hogy megtaláljuk a technikai problémák olyan 
megoldását, amely a lehető legnagyobb mértékben megkönnyíti a közönség számára a könyvtárak 
használatát. Nagyon nehéz azonban megállapítani, hogy ebben a tekintetben melyik a legjobb meg
oldás. Teljes biztonsággal csak azt lehet leszögezni, hogy mind a közönségnek, mind a könyvtá
rosoknak az a legmegfelelőbb, ha mindenütt egységes technikát alkalmaznak.

Svédországban nemrég megvalósították a katalogizálás központosítását, amit nagy haladásként 
lehet elkönyvelni. Ez röviden abban áll, hogy a Stockholmi Királyi Könyvtár elvégzi minden svéd 
könyv alapkatalogizáiását, s ezt használják fel egyrészt a Királyi Könyvtár és az egyetemi könyv
tárak, másrészt -  a közművelődési könyvtárak számára készített nyomtatott katalóguscéduiákon -  
a Könyvtárszolgálat. Ennek természetesen az az előfeltétele, hogy egységes osztályozási rend
szer és cinieirási szabályok érvényesek a nagy tudományos könyvtárakban és a közművelődési 
könyvtárakban. Sokan bizonyára úgy gondolják, hogy nálunk ezt nern lehet megvalósítani, de 
Svédországban mégis meg tudták csinálni.
a t)-rDTTArir>ÁT?TAT -r*TmiW-c'm fejlődése az 1939. évben történt létrehozása óta azt mutatja,
A  B IB L IO G R Á F IÁ I  INTICZiET hogy szüksóg volt oiyan intézményre, amely bizonyos egyszerű
sítésekkel és szabványosítással segítséget tud nyújtani a könyvtáraknak. De az Intézetben rejlő 
lehetőségeket nem használják ki eléggé. A  katalóguscédulák, nyomtatott kötetkatalógusok, könyvtá
ri anyagok, stb. központi előállítását sohasem lehet úgy megvalósítani, hogy az mindenkit kielégít
sen, de a racionalizálási lehetőségeket csak úgy lehet kihasználni, ha egyesek lemondanak olyan 
megoldásokról, amelyeket a maguk részéről talán előnyösebbnek tartanak.
Kr>7'PrwPT vnwVTnmrp-frc..7vm A  munka egyszerűsítésére vonatkozó megjegyzéseimet azzal sze-  
KOZPONJ?! KOJNiVKOTESZET retném befejezni, hogy elmondok egy beszélgetést, amit egyszer 
egy külterületi könyvtárossal folytattam a központi köttetésről. A z  illető élesen bírálta a központi
köüetóst és ezeket mondta:

-  Itt lenne az ideje, hogy a központi könyvkötészet vezetősége újjászervezze tevékenységét a 
svéd minta szerint. A  svéd központi könyvkötés sokkal hatékonyabb és sokkal több könyvtár ve
szi igénybe, mint a dánt.

Erre csak azt tudom válaszolni, hogy a bírálat félreértésen alapszik. Az igaz, hogy a svéd 
központi köttetós sokkal hatékonyabb, mint a dán. De miért? Azon egyszerű oknál fogva, mert a 
svéd könyvtárak meg tudtak egyezni abban, hogy a központilag kötött könyveket teljesen egyforma 
kiállításban veszik át. Ez azt jelenti, hogy az összes könyvtárak -  kicsik és nagyok egyaránt -  
a kötéseket úgy kapják, hogy azok el vannak látva a központi katalogizálás nyomtatott szakjelze
tével. «Cutter» számokat, mint tudjuk, nem használnak a svéd könyvtárakban. A  dán Központi 
Könyvkötészet vezetői tisztában vannak a svéd rendszer előnyeivel, de ugyanakkor tisztában van
nak azzal is, hogy a két rendszer közötti különbség abból ered, hogy a svéd és a dán könyvtá
rosok különböző álláspontot foglalnak el a közös vállalkozások kihasználásával kapcsolatban.

BAK T A N I  R E V Í Z I Ó ,  KÖLCSÖNZŐI 
KIMUTATÁS SZAKOK S ZE R IN T

A  munka egyszerűsítéséről szólva, az esetleges fölösie- 
muIlkákra is fel kell hívni a figyelmet. Hadd említsek inog 
példaképpen két dolgot, amit nálunk éveken át szükséges-
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nők tartottak, mórt valamikor átvettük egyéb amerikai könyvtártechnikai eljárásokkal együtt. Ez a 
raktári revízió és a kölcsönzési statisztika szakszerinti vezetése. Nem állítom, hogy ezek a mun
kafolyamatok teljesen fölöslegesek, de kételkedem abban, hogy költségei arányban lennének az e- 
lőnyokkel.

A  raktári revízió tipikus példája az olyan munkafolyamatnak, amit az ember gépiesen végez, 
anélkül, hogy megvizsgálná: kifizetődik-e, vagy általában szük séges -©. Ésszerű, ha egy könyvtár 
bizonyos időközönként, például minden 10 évben, elvégzi ezt a munkát. De minden évben megcsi
nálni véleményem szerint munkaerőpazarlás, mivel csak azt lehet megállapítani, hogy ezek és e- 
zek a könyvek hiányoznak, amit úgyis előre tudtunk, különösen, ha keresett könyvekről van szó. 
Sokkal olcsóbb beszerezni az elveszett könyveket, mint raktárreviziót rendezni, hogy megállapít
suk: valóban eltűntek.

A  szakszerinti kölcsönzési statisztikát -  sajnos -  miniszteri rendelkezés értelmében kell v e 
zetni. Ezt egy újabb rendelkezéssel meg kell szüntetni, nemcsak azért, mert az adatoknak ma
gukban véve nincs nagy jelentőségük, hanem azért is, mert sok esetben megtévesztők. Gondol
junk el csak egy olyan statisztikát, amelyik nyilvántartja, mit kölcsönöztek a nagyrészt nem-filozó
fiai irodalmat tartalmazó 1 0 -es szakcsoportban, vagy pláne a 70 -es  szakcsoportban, amelyik i -  
gazán nem valami megbízható forrás a közönség érdeklődésének megvilágítására. Azt gondolhat
nánk, hogy ennek a kölcsönzési statisztikának a könyv kiválasztás szempontjából van jelentősége. 
De amikor a könyvtáros eldönti, hogy egy könyvet beszerezzenek-e vagy sem, nem rakja maga 
elé a kölcsönzési statisztikát. A  növekvő érdeklődést egy bizonyos tárgykörön belül, amint azt 
például a múlt évben láttuk a fényképezésre vonatkozó irodalommal kapcsolatban, minden bizony
nyal észre lehet venni, akár van külön kölcsönzési statisztika, akár nincs. Én csak példaképpen 
említettem ezt az esetet; de a kérdést lehetőleg alaposabban meg kell vizsgálni.

M UNKAM EG OSZTÁS

A  könyvtárak úttörő korszakában arra törekedtek, hogy különleges könyvtári személyzetet ké
pezzenek ki, amely el tudja látni munkáját a könyvtárakban. Az  Egyesült Államokban és Angliá
ban már elég korán bevezették, hogy irodai munkára, könyvek rendezésére, pecsételésre, stb. 
nem könyvtárosi munkaerőket is alkalmaznak. Nálunk is alkalmazták ilyen munkaerőket a könyv
tárosok mellett. Ez azonban csak alkalomszerű volt, nem pedig annak a körülménynek világos 
felismerése, hogy a munkát meg lehet osztani.

A  MUNKA JTSLIiISGE S Z E R I N T I  tanulmányozzuk az* a munka- és bérviszonyokra vonatko- 
, zó tájékoztatót, amelyet a Könyvtárszövetség 1958-ban állított

MUNKA1O3G0SZTAS össze, azt látjuk, hogy a munkaerők e két kategóriája között
az arány könyvtárak szerint igen különböző. E nagy különbség magyarázatát több tényezőben kell 
keresnünk, például a könyvtárosok egyre növekvő hiányában, a vezető könyvtáros felfogásában és 
a munkaproblémák iránti érdeklődésében stb. Feltétlenül foglalkoznunk kell a kérdéssel; meg kell 
Vizsgálnunk a munkamegosztást, s meg kell állapítanunk, hogy melyik művelet követel könyvtárosi 
munkaerőt és melyik nem; ugyanakkor tisztáznunk kell az arányt és á viszonyt a két munkakate
gória között.

Többek között Skandináviában is végeztek már ilyen vizsgálatokat. A  Stockholmi Városi Könyv' 
tárban 1940-ben végeztek munkakutatást, s megállapították, hogy a könyvtárosok munkájának je 
lentős része olyan jellegű, amit az irodai személyzet is jól el tudna végezni. A  vizsgálat kezdete" 
kor a könyvtárosi személyzet az egész személyzetnek 81,4 százaléka volt. A  vizsgálat eredmé
nyeképpen több könyvtárosi állást irodai állássá szerveztek át, úgyhogy a könyvtárosi személyzet 
ezután 07,7 százalékot tett ki. Nem vonták le tehát teljesen a következtetéseket, pedig a vizsga" 
lat megmutatta, hogy az összes munkaidőnek csak 35 százaléka igényel könyvtárosi munkaerőt.

a MmjKAPRŐK Á'PCnnPDRT’nRTTÁ^A A  vizsSálat azonban nem volt eléggé átfogó és kizárólag 
A MUNKAERŐK ATCoOPOKlOÖ-LlAfaA a könyvtár szeméiyzele végezte. Sokkal érdekesebb volt
az 1951-i  norrköpingi vizsgálat. Ezt egy hivatásos ésszerűsítési szakértő végezte, szoros együtt' 
működésben a könyvtár személyzetével. Ennek eredményeképpen jelentős mennyiségű könyvtárosi 
munkaidő szabadult fel, amit azelőtt a katalogizálási osztály foglalt le. Ezt a munkaerőtöbbletet át 
lehetett vinni az olvasószolgálati osztályra azoknak a feladatoknak a megoldására, amelyeket ad
dig a fennálló könyvtároshiány miatt kénytelenek voltak elhanyagolni. Svédországban jelenleg niéU" 
reható munkavizsgáíatot végeznek, amire még vissza fogok térni.

A MUNKAERŐK K ÉPZÉSE  Gyakran hallani könyvtárosoktól -  a könyvtárosi és az irodai munM'
ra vonatkoztatva -  azt a kifejezést, hogy szakképzett és szakképzőt

Ion. Aligha lobot szorencsétlonebbül kifejezni a személyzet e két kategóriája közötti különbséget.
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A könyvtári munka olyan tevékenység, amely különféle ismereteket igényel, do az irodai személy-  
ltot, amint azt egy alkalommal KROGII-JENSEN leszögezte, nem másodrendű könyvtári munkát v é 
gez, hanem elsőrendű irodai munkát. A  munkamegosztás problémáját csak akkor lehet helyesen 
megoldani, ha ezt elismerjük, s ha ugyanakkor rámutatunk arra, hogy az irodai személyzetnek az 
eddiginél nagyobb lehetőséget kell adni az előlépésre és állandó állás elnyerésére. Svédországban 
már felismerték ezt és igy különleges oktatásban kezdik részesíteni a könyvtári irodistákat. Ezt ná
lunk is meg kell valósítani. Ila megvalósítjuk a rendes irodai oktatáson felül a különleges kikép
zést, akkor át tudjuk adni a munka jelentős részét az irodai személyzetnek, s ezután természete
sen méltányos, hogy rendes előléptetéses állásokat biztosítsunk a munkatársak e kategóriájának.
Hz az intézkedés bizonyára több jólkópzett irodistát fog vonzani a könyvtári munkára. Némely or
szágban fokozatok vannak a könyvtárosképzésben, igy például Angliában, ahol a rendes könyvtá
rosi kiképzésen kívül további kiképzést adnak, amelyet fokozatosan kötelezővé tesznek a vezető 
állások betöltői számára. Nem mondom, hogy ezt a rendszert kell bevezetni Dániában is, hanem 
csak azt javasolom, hogy létre kell hozni a segédkönyvtáros, vagyis a könyvtári irodisták külön 
kategóriáját, különleges könyvtári kiképzéssel, amely lehetővé teszi számukra a ma még könyvtá
rosok által végzett munka nagy részének elvégzését.

A  gyarapítási és a katalogizálási osztályon az eddiginél bizonyára sokkal nagyobb mértékben 
lehet irodai munkaerőket alkalmazni. Természetesen nem minden irodistát lehet beállítani gyarapí
tási vagy katalogizálási munkára. Az ilyen munka bizonyos előzetes ismereteket és gyakorlatot 
követel. De ez a megállapítás a könyvtárosokra is érvényes, akár könyvtárosi, akár irodai mun
kát végednek. Mindnyájan láttunk olyan könyvtárosokat, akik két ujjal gépelnek. De feltételezhet
jük-e, hoáy minden újdonsült könyvtáros tud katalogizálni? Igaz, hogy többen képviselik ezt a fel
fogást. Ez mindenesetre megmagyarázza, miért olyan gyengék a katalógusaink.

Különleges probléma vetődik fel az olyan kisvárosi vagy községi könyvtárban, ahol nincs le 
hetőség arra, hogy főfoglalkozású könyvtárost alkalmazzanak. Ilyenkor általában csak nagy nehéz
ségek árán sikerül meggyőzni a helyi hatóságokat, hogy megadják egy ilyen állás szervezéséhez  
szükséges anyagi eszközöket. Az ilyen főfoglalkozású könyvtáros azonban maximálisan ideje fele- 
részében dolgozik mint könyvtáros, egyébként pedig irodai munkát végez. Természetesen mindnyá
jan egyetértünk abban, hogy az ilyen könyvtárosnak rendes könyvtárosi fizetést kell adni, sőt in
kább iskolaigazgatói fizetést. Ez annyit jelent, hogy olyan fizetést szorgalmazzunk, amelyet a kép
zettséggel és nem a munka jellegével lehet indokolni.
EGY KÖNYVTÁROS LIKLLÉ EGY De itt aligha állhatunk meg. Nincs szükség könyvtárosi képzett- 
TPnr>AT iTTTTxrrrATT-DÖm ségre ahhoz, hogy valaki a helyére rakjon könyveket, vagy bó-

“*■ ,i 1  ̂ lyegezzen. Ehhez semmilyen képzettségre nincs szükség. M ég
is országszerte (é s  nemcsak az egyetlen személlyel működő könyvtárakban) számos könyvtáros 
végez ilyen és ehhez hasonló munkát, igy például katalóguscédulák gépelését, könyvkötési jegyzé
kek írását, stb. Véleményem szerint nem kell alkalmazni két szakképzett, teljes időben foglalkozta
tott könyvtárost, ha a főfoglalkozású könyvtáros mellett még egy irodai munkaerőt is alkalmazni le
het.

A Z  EGYÜTTMŰKÖDÉS

Erőforrásainkat csak akkor tudjuk teljes egészében kihasználni, ha jelentős mértékben fokoz
zuk a könyvtárak közötti együttműködést. Erre sok területen módot találunk. Olyan együttműködés 
a célunk, amely az ország valamennyi könyvtárát egyetlen nagy könyvtári rendszerben fogja ősz-  
sze.

ÖSSZEHANGOLT ÁLLOMÁNY— A  könyvvásárlásnál is lehetne például racionalizálni, ha a könyv-
CVAT>A-o-rmÁo é o  r r r t^ r ,A ^T  tárak többsége nem egymástól függetlenül szerezné be a könyve-

R A P IT A S  ÉS  KÖZTONTI ket. háború után mind az Egyesült Államokban, mind Angliá-
RAKTÁROZÁS bán világosan felismerték nagyobb könyvtárogységek lótrehozásá-
nak jelentőségét, noha a könyvtáregységek ezekben az országokban már azelőtt is nagyobbak vol- 
tük, mint Dániában. (Dániában minden 3000 lakosra esik egy közművelődési könyvtár, míg Angliá
ban minden 74.000 lakosra.) Azok a háború utáni tervek, amelyeket a fentemlitett két ország 
könyvtárszövetségei közzétettek, hangsúlyozzák a meglévő könyvtárak nagyobb egységekben való 
összevonásának jelentőségét. Az  Egyesült Államokban a nagyszabású köriyvtárvizsgálat ( «T h e  
public library inquiryO eredményeképpen leszögezték, hogy egy könyvtárnak semmi esetre sem 
üdíet évi 100.000 dollárnál kisebb könyvbeszorzósi számlája. Az  angol könyvtárak leendő szerve
zetére vonatkozó, nemrég megjelent jelentés leszögezi, hogy minimum 100.000 korona legyen egy 
könyvtár könyvboszerzési számlája.

A  nagyobb egységek előtérbe helyezését látjuk Svédországban is, ahol miután összevontak a
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kisközségeket (úgyhogy most 3-4000 vagy annál több lakost egyesítenek) erősen fellendült az or 
szagban a könyvtári munka. 1949-től 195G-ig ezeknek a könyvtáraknak a kölcsönzése 2,7 m.lho 
kötetről G,2 millió kötetre növekedett, az összes kiadások pedig 2 millió koronáról J millió kwon 
ra omolkodtok. A  nagyobb egységekre vonatkozó javaslatokat olvasva, látjuk, hogy az Egyesült 
Iumokbnn és Angliában tisztában vannak az ilyen átszervezések nehézségeivel, s ezért arra töre
kednek, hogy együttműködést hozzanak létre nagyobb körzeteken bolul a könyvvásárlás eo a Jco- 
zös raktárak tekintetében.

Svédországban a központi könyvtárak a gyűjtőkörök szakszerinti megosztását valósították meg. 
Ilyen együttműködést nálunk is be lehetne vezetni. Ha megvizsgálnék 10-12 kisváros évi összesí
tett könyvvásárlását, bizonyára sok következetlenséget és fogyatékosságot állapíthatnánk meg. Ha 
ezek a kisvárosok közös terv szerint vásárolnának és raktároznának, működésűk kétségkívül sok- 
kai hatékonyabb lenne.

Egy könyvtárvezetőnek nemcsak az a feladata, hogy a lehető legjobb könyvtárat hozza létre a 
könyvtár körzetében lakó emberek számára. A  vezetése alatt álló könyvtárnak szervesen be e keU 
illeszkednie az egész országot átfogó nagy könyvtári szervezetbe. Véleményem szerint minél elot> 
meg kell vitatnunk a közművelődési könyvtárak közötti gyűjtőköri megosztás és a központi raktár
kérdéseit.

A  SVÉD MUNKA V IZSG ÁLAT

1958-ban nagyszabású munkavizsgálatot indítottak el a svéd közművelődési könyvtárakkal kap
csolatban. A  vizsgálat 2 évig tart, s a jelentés elkészítését 1960-ra irányozták elő. Ezt Bengt 
HOLMSTRÖM könyvtáros készíti el, aki erre az időre szabadságot kapott, hogy teljesen ennek a 
munkának szentelhesse idejét. A  vizsgálat költségei összesen 110.000 koronát tesznek ki. Ebbo 
a Népkönyvtári Szövetség visel 10.000 koronát, az állam 50.000 koronát, a Városok Szövetsége 
30.000 koronát és 9 könyvtár, amely a vizsgálat tárgya, 20.000 koronát.

A  vizsgálatot a következőképpen szervezték meg: bizottságot alakítottak, amelyben a Városok 
Szövetsége 2 képviselője, a Népkönyvtári Szövetség 2 képviselője és a svéd könyvtári feLt^elő _ 
foglalt helyet. Bevonták még, mint szakértőt, MÖHLENBROCk főkönyvtárost. A  Bengt HOLMSTR 
által folyamatosan feldolgozott anyagot a bizottság értekezleteken fogja rendszeresen megvitatni.

Az alkalmazott módszerek egyrészt gyakorisági vizsgálatok voltak, amelyek minden bizonnyal 
pontos felvilágosítást adnak a különböző műveletek közötti viszonyra vonatkozólag, másreszt ido- 
és munkamozzanattanulmányok speciális területeken; ezeket különlegesen képzett szakemberek vé
gezték. Az utóbbit többek között azért végezték, hogy tisztázzák 6 kulonbozo kölcsönzési mód 
szer hatékonyságát; ezenkívül meg akarták állapítani a szolgálati helyiségek legcelszerubb elhe
lyezését és berendezését.

Ez a vizsgálat az alkalmazottak 1957-es sztrájkjának az eredménye, amelyben többek között 
a könyvtárosok is részt vettek. Az alkalmazottak -  legalábbis ami a könyvtárosokat illeti -  nem 
tudták elérni követelésük teljesítését, de a Városok Szövetsége és a Könyvtárszovetség megegye
zett abban, hogy munkavizsgálatot tartanak, amely megmutatja, hogy a könyvtárosok által végzett 
munka különleges könyvtárosi kiképzést igényel. A  vizsgálat kétségtelenül ki fogja mutatni, hogy 
a könyvtárosok által végzett munka nagy része nem igényel ilyen kiképzést. Másrészt a könyvtá
rosok a munkavizsgálat eredménye ajapján megvalósíthatják munkakörülményeik megjavítását, mer 
világosan dokumentálni lehet, hogy a könyvtárosok valóban olyan munkát végeznek, amely a ma
gasabb képzettségű más alkalmazottak (tisztviselők) számára folyósított fizetésnek megfelelő fize
tésre jogosít.

Ha valaki attól fél, hogy az ilyen vizsgálat csökkenteni fogja a közön
ségnek nyújtandó szolgáltatást, ezt felelhetem: ha a vizsgálatot helytele

nül fogják fel és olyan hivatásos ésszerűsítési szakértő fogja végezni, akinek célja kizárólag a 
költségek csökkentése, akkor jogos lehet az aggodalom. Boros-ban 1957-1958-üan rendeztek o- 
lyan munkavizsgálatot, amelyet ésszerűsítési szakértő végzett. Feladata egészen világosan az voU. 
hogy alapot találjon a költségcsökkentésre. Azzal kezdte munkáját, hogy nyár: szabadságra küld
te a főkönyvtárost és a vizsgálatot szinte teljesen a könyvtári személyzet bevonása nélkül végez 
te. Ennek az lett az eredménye, hogy a költségek csökkentésével a közönségnek nyújtott szol- 
galtutás is csökkent.

„ „ r t -  . Xz említett elrettentő példa miatt úgy gondolom, hogy ha munkavizs'
A MUKKÁ ELEMZESE A gálntot végzünk, no a Boros-i példát tartsuk szem előtt, hanoin all
KÖNYVTÁROSOK ÉRDEKE Iában a svéd minta után menjünk. Ésszerű követelés a bzovotseg 
szóról hogy mngasfizetésü munkaerőt ne alkalmazzanak olyan munkára, amelyet olcsóbb 
erő is’ el tud végezni. Ezenkívül hátrányos lenne u könyvtárosokra nézve, ha a legközelebbi
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követelésnél a hatóságok azt az ellenvetést tehetnék, hogy a könyvtárosok irodai munkát végeznek. Tulajdonképpen csodálkozni kellene rajta, hogy ez még nem történt meg. Nem ismerjük a könyvié* rosok valódi szükségleteit, s nem tudjuk minősíteni munkájukat, amig nem valósítunk meg olyan munkavizsgdlatot, amely fényt dérit a munkakörülményekre.
Ezzel kapcsolatban fontos, hogy magunk kezdeményezzünk, és biztosítsuk a vizsgálat támogatósát. A könyvtárosi munka olyan értékes tevékenységet jelent, amit nem lehet koronában vagy ő- rében mérni, s ezért egy hivatásos ésszerűsítési szakértő nem is igen tudja kellőképpen értékelni. A munkavizsgálat végső célja véleményem szerint nem a költségcsökkentés, hanem az, hogy lehetővé tegye a könyvtárosoknak a valóban könyvtárosi munkák végzését. Meg kell kapnunk a módot és eszközöket ahhoz, hogy a könyvtárosok az eddiginél jobban szolgálják a közönséget.
Bizonyára valamennyien elismerjük a szabványosítás, az egyszerűsítés és az együttműködés e- lőnyeit és aligha vannak sokan, akik úgy vélik, hogy a könyvtárosnak irodai munkát kell végeznie. Itt az ideje, hogy megoldjuk ezeket a problémákat. Ezért felhívom a Könyvtárszövetséget, kezdeményezze a munkavizsgálat megvalósítását.
Mint szakszövetségnek, a fCönyvtárszövetségnek nem csupá̂  az a feladata, hogy tagjai gazdasági helyzetének megjavítására törekedjen. Az is feladata, hogy megjavítsa tagjai munkakörülményeit.
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