
Az ASLIB konferenciája a könyvtári és tájékoztatási 
szolgáltatások költségeinek kiszámításáról

Az ASLIB - az angol Szakkönyvtárak és Tájékoztatási 
Szervek Szövetsége - Technikai Csoportja 1972. febr. 25- 
27-én "'Costing library and information services" cimmel 
rendezett konferenciát. A konferencia Öt előadásának szö
vegét az Aslib Proceedings 1972. évi 6. száma közölte.
Az előadásokat referátumok formájában már ismertette 
magyarul a Könyvtári és Dokumentációs Szakirodalom 1973. 
évi 1. száma, a téma időszerűsége miatt azonban célsze
rűnek látjuk röviden itt is összefoglalni a konferencia anya
gát. Az egyes előadásoknál jelezzük a KDSz-ben megjelent, 
az alábbi szövegnél terjedelmesebb referátumok sorszámát.

nA befektetés el l enértéke az állami hivatalok könyvtári és 
tájékoztatási részlegében" cimmel tartott előadást C. D. OVERTON (KDSz 
73/115). Megfogalmazása szerint költséghatékonyság az ügyfelek (haszná
lók) tényleges szükségleteinek kielégítése minél kisebb költséggel. Megha
tározói: a) az előirt szakterület átfogásának mértéke, b) az átfutási idő az 
információ hozzáférhetővé tételéig, c) a rendszer visszakeresési hatékony
sága, d) a visszakeresés pontossága, e) a használótól kivánt erőfeszítés. 
Olykor ésszerűbb beérni 95 %-os hatékonysággal, ha a maradék 5 % arány
talanul nagy ráfordítást igényelne - a nagyobb igénybevétel csökkenti az 
egy keresésre eső költséget. Külső szakemberek foglalkoztatása a tartal
mi előnyök mellett rezsiköltséget is megtakarít. Racionalizálást jelent a 
keresések tipizálása, a periodikumraktározás csökkentése könyvtárközi 
kölcsönzés és mikrofilmezés utján, végül az egyes könyvtári munkafolya
matok integrálása, a minden információt tartalmazó és ezért különféle 
módon szelektálható, sokcélú lyukszalag-leirás alapján.

Az Aslib-nek a tájékoztatási szolgáltatások köl tségtényezői re  vonat
kozó vizsgálatát В. C. VICKERY ismertette (KDSz 73/120). A vizsgálat 
öt területe: a részletes költségmeghatározás technikái; egységnyi szabvány
költségek meghatározása; a költségkimutatás szabványos itása; a költség- 
hatékonyság tanulmányozása; a költség-haszon viszony problémája. A kuta
tás kiterjedt a tájékoztatási rendszer különféle hierarchikus szintjeire, to
vábbá a ráfordítások különböző típusaira. Különösen az élőmunka-ráfordí
tásnak, valamint az eredményéül nyert végtermék-fajta (pl. bulletin) költ
ségeinek a mérése bonyolult. Az utóbbiba nemcsak a közvetlen ráfordítá
sok tartoznak bele, hanem az adott rendszer valamennyi input-folyamata 
is. Jelenleg a nagy számitógépes szolgáltatások hatékonyságát vizsgálják 
a szakosított tájékoztató szolgálat szemszögéből. Képletet dolgoztak ki egy 
konkrét keresés költségeinek becslésére; a haszon az adott szolgáltatás 
által megtakarított idővel mérhető.
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A könyvtári és tájékoztatási részleg kö l t ségmegtérü l és i  rendszer
rel való finanszirozása volt a tárgya J. COOK előadásának (KDSz 73/108).
Az előadó az Elliot Repülésügyi Automatizálási Kft. könyvtárájának veze
tője. A vállalat központi igazgatása csupán a referenszanyagokra és az 
olvasószoba fenntartására, továbbá a könyv- és folyóiratvásárlásra ad bi
zonyos keretet a könyvtári és tájékoztatási részlegnek. Egyébként az igaz
gatás is, az egyes termelési osztályok is "vevőként'1 veszik igénybe a 
részleg szolgáltatásait. Az egy munkaóra alatt elérendő bevételt az évi 
tényleges munkaórák számával elosztott évi személyi költségek határozzák 
meg. Az egyes tájékoztatási szolgáltatások díjtételének indokoltságát a 
felhasznált munka és anyag kimutatása szolgálja. így a megrendelő szá
mára világos, hogy mit kap a pénzéért, a részlegnek pedig állandóan bi
zonyítania kell létjogosultságát és ezért a létszám felduzzasztása sem ér
deke.

"Költségszámítási módszerek tanitása a jövő könyvtárosainak és tá
jékoztatástudományi szakembereinek" cimmel R. STURT (KDSZ 73/45) 
előbb annak a kérdőives felmérésnek az eredményeiről számolt be, amely
nek során 12 angol könyvtáros képző intézet közölte tapasztalatait a fenti 
témáról. Megállapította, hogy az utóbbi öt év sokkal jobban fokozta a 
figyelmet a költségszámítás iránt, mint amennyire a korábban katalogizá
lásra és osztályozásra épült könyvtárosképzésben remélhették. A téma 
iránti érdeklődés a magasabb képzettséggel és a gyakorlati tapasztalattal 
nő; akadály viszont a hallgatók fogyatékos matematikai előképzettsége, to
vábbá az adatok nehéz hozzáférhetősége. A szerző saját oktatási gyakorla
ta kiterjed a költségvetésre, a munkaelemzésre, a közvetlen és közvetett 
költségek, egységnyi költségek kiszámitására. Az összes költségtényező 
tisztázása alapján lehet biztositani a költségvetésben a rendelkezésre álló 
munkaerő, állomány és tér arányos felhasználását,

"A külső tájékoztató szo l gá l tatások használata, hatékonysága 
és költsége" cimmel A. KABI (KDSz 73/111) az UKCIS (Egyesült Király
ság Kémiai Tájékoztató Szolgálata) tapasztalatait ismertette. Az UKCIS 
figyelő és retrospektiv kereső szolgáltatást nyújt a Chemical Abstracts 
Service géppel olvasható anyagai alapján. Előfizetői (vállalatok, hivatalok, 
egyetemek) közül többen saját információ-visszakeresési rendszerrel is 
rendelkeznek, de a külső szolgáltatás a nagyobb adatbázis és a változato
sabb szolgáltatások előnyét nyújtja számukra. Mivel a külső információért 
fizetni kell, parancsoló szükség a rendszer hatékonysága; ezért a külső tá
jékoztató szolgálatok legtöbbje rendelkezik kutatási-fejlesztési gárdával. A 
külső szolgálat igénybevétele házon belül munkaerőt szabadit fel az infor
mációk felhasználására. A külső vagy belső szolgáltatás közötti választás 
több tényező függvénye; kis volumenű munkáknál mindenképpen az előbbi 
a gazdaságosabb.
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