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A LÉTET FENYEGETŐ TAKARÉKOSKODÁS

A Bogens Verden (1980. б л о . 281-285  .p.), а (1979. 12ло. 969-972.р .;
1982. 1.по 20- 28.р., 54-57 .р .), a Library Association Record (1979. 9.no.
425—435.p.), a Wilson Library Bulletin (1980/81. l.no. 35—40.p.; 10.no.
736—742.p., 743—749.pl) írásai alapján RÄCZ ARANKA szemléje.

Pénz, pénz, pénz. Ebből van most a legkevesebb, szinte az egész világon, a könyv
táraknak (is). Erről olvashatunk a nemzetközi szaksajtóban. Válságban vannak a könyvtá
rak azokban az országokban is, amelyek könyvtárügye ösztönző példákkal szolgált világ
szerte. A költségvetések könyörtelen lefaragása következtében a könyvtárak arra 
kényszerülnek, hogy létük alapkérdéseit vessék fel, társadalmi szerepüket fogalmazzák 
újjá, keressék feladataik gazdaságosabb megoldásának lehetőségeit az új gazdasági viszo
nyok között. Lássunk ezekből néhányat!

A dán közművelődési könyvtárak körében pl. az a kérdés merült fel, hogy idősze
rű-e még a könyvtári szolgálat ingyenessége, amelyre eddig joggal voltak büszkék.1 
A konzervatív párt javaslata szerint könyvenként 3 koronás kölcsönzési díjat kellene beve
zetni. A Dán Könyvtáros Szövetség 1980 tavaszán felmérést készített arról, hogy milyen 
következményekkel járna a kölcsönzési díj bevezetése. Kimutatta, hogy egy ilyen intéz
kedés a könyvforgalom kb. 30%-os csökkenéséhez vezetne, elsősorban a gyermekeket, 
az ifjúságot és az alacsonyabb jövedelműeket sújtaná, ugyanakkor közvetetten egyéb 
károkat is okozhatna. Mivel pl. a könyvtárhasználattal összefügg a könyvvásárlás, a könyv
tárak is kevesebbet vásárolnának, ez pedig visszahatna a könyvkiadás példányszámaira, 
kisebb példányszámok mellett a könyvek tovább drágulnának, — ezzel bezárul az 
ördögi kör — a könyvtárak még kevesebbet tudnának vásárolni. Szegényedő állomány 
mellett pedig elsorvad a tájékoztató tevékenység. Az így nyert összeg nem ellensúlyozná 
a kiadások növekedését és a nyereségnél aránytalanul nagyobb kárt okozna.

Az Angol Könyvtáros Egyesület 1980-ban szintén a térítési díjak bevezetése ellen 
foglalt állást.2 Ugyanakkor összefoglalta a kormány számára a könyvtári költségvetések 
csökkentésének káros következményeit.

Egyes nagy és régi amerikai könyvtárak, mint pl. a San Franciscó-i, a bostoni, 
a philadelphiai a túlélés gondjaival küzdenek.3 A philadelphiai könyvtárat sokan Amerika 
legjobb közművelődési könyvtárának tartják, amelynek 3 milliós könyv- és 4,3 milliós 
egyéb dokumentum állománya van, 1980-ban 5 millió egységet forgalmazott és 800 000 
információt adott. A központhoz könyvtárak hálózata tartozik, különgyűjteményeiben 
különleges értékek találhatók. A könyvtár jelentős tényezője a felnőttoktatásnak (nép
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művelésnek).. A 70-es években már 943-ról 680-ra kellett csökkentenie személyzetét a gaz
dasági nehézségek miatt, korlátozták a nyitvatartási időt, megszüntették a bibliobusz 
szolgáltatást és egyes fiókokat. A kérdés: hogyan tovább? A kérdést vizsgáló bizottság 
két lehetőséget jelölt meg: a) nem fejlesztik a központi könyvtár gyűjteményeit, b) csök
kentik a fiókok számát. A könyvtár vezetősége inkább a központi könyvtár szolgáltatásai
nak megőrzéséért és a gyűjtemény fejlesztéséért küzd, ennek egyedülálló értékei miatt, 
a város vezetősége viszont a választók érdekeit hangoztatva, a fiókhálózat fenntartását, 
Ш. fejlesztését tartja fontosabbnak és fényűzésnek tartják a jelenlegi viszonyok között 
a viszonylag szűk olvasóréteget kielégítő speciális gyűjtemények költségeit.

A költségvetések nagymértékű csökkentése következett be az utóbbi években az 
NSZK könyvtáraiban is. Az ismert nyugatnémet könyvtárügyi folyóirat, a Buch und 
Bibliothek 1982/1. számában jelentős teret biztosított a gazdasági megszorításokból eredő 
könyvtári problémáknak. R. BREITKREUZ, aki nem először foglalkozik a könyvtári 
költségvetések kérdésével,4 elvileg — nem minden indulat nélkül — közelíti meg 
a kérdést.

Mindenek előtt azt a szűk pénzügyi szemléletet támadja, amely a kulturális intézmé
nyeket, így a könyvtárakat is, egyoldalúan csak gazdaságosság mértékkel méri. Erre nem 
mentség a jelenlegi súlyos gazdaság helyzet sem, amelyet a stuttgarti főpolgármester
M. Rommel úgy jellemzett, hogy „búcsú a tejjel-mézzel folyó Kánaántól”. A kormányok 
könyörtelen takarékoskodása olyan rövid távú szükségintézkedéseket hozhat, amelyek 
inkább kárt okoznak, mint hasznot.

Hangsúlyozza a cikkíró, hogy amint a kulturális intézményeket nem szabad csupán 
gazdaságossági szempontból megítélni, a ráfordításokról sem szabadna csupán a választók 
szavazatait számlálva dönteni. A történelem szolgáltat példákat arra, hogy a kulturális 
tevékenységnek mindig éppen a gazdaságilag nehéz időkben volt és van nagy jelentősége. 
A csőddel egyenlő, a könyvtárosi gondolkodás feladását jelenti, ha a könyvtár lemond 
társadalmi feladatairól. A gazdaságosság nem azonos az oktalan takarékoskodással Nem 
gazdaságos dolog, ha egy intézmény tevékenységének még elviselhető szintje alá kénysze
rül, és az így nyert megtakarítás nem ellensúlyozza a kommunális, Ш. az állami költség- 
vetések hiányát. Ez a veszély már az 1979. évi költségvetésekben fenyegetett. Mivel 
a személyi kiadások képezték a költségvetések kb. 75%-át, a 20%-os megtakarítást a dolo
gi kiadásokra eső negyed részből kellett megtakarítani. Ez a könyvtárak számára hatalmas 
méretű lefaragás a költségvetési hiányt mindössze 0,31%-kal csökkentette. A kulturális 
kiadások nem tekinthetők egyszerűen dologi, sokkal inkább politikai kiadásoknak.

1981 nyarán a pénzügyi lehetőségek nullára zsugorodtak. A csökkentett beszerzési 
keretek és az emelkedő árak az egész kiterjedt könyvellátást veszélyeztetik és ennek féke
ző hatása már a kis- és középnagyságú könyvtárakban is jelentkezik. A személyi kiadások 
emelkedése nem akadályozható meg. Összehasonlításuk a gyarapítási összegekkel elkerül
hetetlen. Valószínű sor kerül az álláshelyek csökkentésére is, ez pedig a könyvtárosi fela
datok átértékeléséhez vezet. Várhatóan nagyobb feladatok várnak rájuk. Már korábban 
is mutatkoztak a jelenlegi helyzet előjelei, a könyvtárosok azonban a kölcsönzési forga
lom emelkedésétől várták a megoldást (a költségvetés a forgalom függvénye!). Ez kényel
mesebb volt, — állapítja meg a cikkíró megrovóan — mint a szűk lehetőségekkel fenyegető
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jövendőre berendezkedni. Csodát várni nem lehet. Egyszerű lenne a szolgáltatásokat 
csökkenteni, fiókokat megszüntetni, ponyvát rakni a polcokra, ez azonban a társadalmi 
feladatokról való lemondást jelentené. A gazdasági problémák hátterében felmerül a kér
dés: vajon időtálló-e a „társadalmi megbízásiról szóló tézis?

A társadalmi feladatok és a gazdasági lehetőségek egyeztetésében a józan könyvtá
rosi gondolkodásnak kell megtalálnia a járható utat. Ésszerűsítésekre van szükség, ezek fő 
tényezője az együttműködés az önellátás helyett. Az „alkalmazkodás a struktúrához” 
a könyvtárak számára is vezérelv lehet a jövőben.

A gazdasági válság szülte könyvtári problémákkal foglalkozott az a vita is, amelyet 
a Buch und Bibliothek (BuB) szerkesztősége kezdeményezett 1981 novemberében, a 
Deutsche Büchereiverband évi, Brémában rendezett közgyűlése alkalmából.5 A vitában 
dr. Fr. Andrae, a hamburgi, dr. Kl. Hohlfeld, a mannheimi, dr. U. Thiem, a düsseldorfi 
nyilvános könyvtárak és dr. H. Vogt, a frankfurti (am Main) Deutsche Bibliothek igazga
tója vett részt.

Milyen a nyilvános könyvtárak helyzete a jelenlegi gazdasági viszonyok között?

A vita fontosabb megállapításai e témakörben:
— A gazdasági válság előreláthatóan tartós lesz.
— Nem feltétlenül először a kulturális kiadásokon kell takarékoskodni. Amikor 

azonban a költségmegszorítások az óvodákat, az oktatási intézményeket és a kórházakat 
is érintik, a könyvtáraknak is meg kell vizsgálniuk, hogy mit tudnak nélkülözni.

— Mivel a gazdasági lehetőségek várhatóan a jövőben sem javulnak, kérdésessé vál
nak azok a feladatok, amelyeket a könyvtárak 1973-ban az információk szolgáltatásában 
vállaltak és könnyen lehetséges hogy e feladatokat nem tudják majd betölteni. A költség- 
vetések csökkentése elsősorban a nagykönyvtárakat érintette, északon erősebben, mint 
délen. A következő években a költségvetések csökkenése a közepes és kisebb könyvtárak
ra is kiterjedhet.

— A helyzet két okból is nehéz: egyrészt általában nehézségekkel küzd a kommuná
lis gazdálkodás, másrészt a könyvtárak fenntartása nem tartozik a kötelező feladatok 
közé. A bőség éveiben lehetett politikailag érvelni a könyvtárak mellett, ma a politikusok 
hallgatnak, a pénzügyi szakembereké a szó.

— Politikailag érvelni mégis szükséges, mégpedig azonnal, de nem az 1973-as tézisek 
alapján, hanem a jövő feladataiból kiindulva. Annál fontosabb és sürgősebb ez, mert itt 
nemcsak rövidlejáratú gazdasági nehézségekről van szó, hanem az egész társadalmi struk
túra (a városi, népesedési, tudati struktúrák stb.) előreláthatólag döntő változásáról. 
Ebben az értelemben kell újrafogalmazni a nyilvános könyvtárak feladatait.

Az eddigi fejlődés kritikája

— A fejlesztés eddig a mennyiségre helyezte a hangsúlyt, lebecsülték a minőséget. 
A könyvtári rendszer kiterjedése jelenleg elérkezett ahhoz a ponthoz, amikor már nem 
lehet a kívánt minőséget biztosítani.
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— A „tudati krízis” évek óta tart. A társadalom nem tartja a könyvtárakat annyira 
fontos intézményeknek, mint az az 1973-as tézisekben tükröződik. A kormányzatot, de 
mindenekelőtt a nyilvánosságot meg kell győzni arról, hogy a könyvtárak éppen e nehéz 
helyzetben jelentős intézmények a társadalom számára. Vannak-e ehhez megfelelő érvek? 
Az elmúlt években azt hangsúlyozták, hogy a könyvtár tájékoztatási központ. Kérdés, 
elég-e ez az intézmény nélkülözhetetlenségének bizonyításához? Jobb érvnek látszik 
annak hangsúlyozása, hogy a könyvtár a népesség igen széles köreihez jut el, ezért érde
mes ráfordítani.

— Az utóbbi években sok szó esett az audiovizuális közvetítőkről. Az elektronikus 
információközvetítők korában a könyvtárnak a könyvet kell képviselnie, mint információ- 
közvetítőt. Az olvasásról nem lehet lemondani. Az olvasás mint követelmény, az olvasóvá 
nevelés, a könyv használatára nevelés, az olvasási készség támogatása olyan feladat, ame
lyet az eddiginél komolyabban kell venni. A kiadókkal, az írókkal, a pedagógusokkal kell 
szövetkezni. Az olvasásra nevelés kultúránk, a legtágabb értelemben vett emberi teljesítő- 
képesség szempontjából olyan előfeltétel, amelynek megteremtéséről nem szabad lemon
dani, erre kell koncentrálni.

Hol tudnak a könyvtárak takarékoskodni?

— Sehol, hangzik az egyik válasz, mert kellő személyzet nélkül nem funkcionál 
a könyvtár, könyvek nélkül pedig nincsenek olvasók. Egy-két éves kiesés is évekre vetheti 
vissza a könyvtárat.

— Voltaképpen valóban sehol, mondja a másik vélemény, de a költségvetések lefa
ragása mindenképpen megtörténik, és akkor jobb, ha a könyvtárnak vannak elképzelései 
arra, hogy a legrosszabbat elhárítsa. A legnagyobb veszély, ha az intézmények tehetetle
nek és a politikusok döntési felelősségét valamiféle takarékossági kvóta pótolja. Rövid 
távon hasznos a gazdaságossági érvelés. A költségvetéseknek általában 75%-át kitevő 
személyi kiadások emelkedése kivédhetetlen. Az ehhez járuló fenntartási költségek 
mellett, mintegy 14,5% marad gyarapításra. Azt kell világossá tenni, hogy ebből egyrészt 
nem sokat lehet gyarapítani, másrészt a megtakarítás aránytalanul nagy kárral jár, a lénye
gi feladatok teljesítésében. Az értelmes könyvtári munka és a gazdaságosság nem ellenté
tes fogalmak, a merev, sematikus költségcsökkentés viszont hatalmas károkat okozhat.

— A harmadik vélemény szerint sem védhető ki a költségvetések megnyirbálása, 
de ki kell vívni, hogy a könyvtár maga dönthessen arról, hogy hol csökkenti a kiadásokat. 
E vélemény szerint lehet takarékoskodni és elsősorban a dologi kiadások terén. Általáno
sítható recept nincs. A politikusok számára mindenesetre világossá kell tenni, hogy ha 
a gyarapítási összeg meghatározott minimuma nem garantálható, akkor minden egyéb 
ráfordítás hiábavaló.

Mi a teendő, ha a gyarpitási keret mégis csökken?

[Korlátozza-e a könyvtár különféle irányú gyarapítási feladatait (játékok, kazetták, 
képek vásárlásában, vagy a kórházak, börtönök ellátásában pl.)? Lemondjon-e az irodalom
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alatti kiadványokról? Vagy talán a kisebb forgalmú szakirodalom beszerzését csök
kentse?]

A vitában az az álláspont alakult ki, hogy a költségvetés csökkentése esetén éleseb
ben kell megvonni az „alsó” és a „felső” határokat. Ne vegyen meg a könyvtár pl. minden 
gyenge bestsellert. A felső határ megvonásánál tekintetbe kell venni a helyben működő 
más szakkönyvtárakat is. Jobban kell érvényesülniök a minőségi követelményeknek 
a gyarapításban. Az audiovizuális közvetítők közül el lehet hagyni pl. az un. U-kazetták 
egy részét. Ez nem jelenti, hogy egyáltalán nem kell beszerezni szórakoztató irodalmat, 
mert ez ellenkezne az olvasók érdeklődésével. A példányszámokkal is lehet takarékos
kodni, megtartva a választékot. A könyvtárnak kell megvenni viszont a drága kiadványo
kat, amelyeket az olvasók többsége nehezen vásárolhatna meg.

Jobban kell támaszkodni a központi szolgáltatásokra. Csökkenteni lehet azokat 
a szolgáltatásokat, amelyekből az olvasóknak kevés hasznuk van, pl. takarékoskodni 
lehet berendezési költségekkel. „Inkább legyenek ruháskosárban az ablakpárkányon, 
vagy a padlón a könyvek, mint hogy egyáltalán ne legyenek hozzáférhetőek, vagy heti 
10 órát nyitvatartó könyvtárakból kelljen őket megszerezni.” Le lehet mondani a gyara
pítási jegyzékekről, csökkenteni lehet a köttetési költségeket. Takarékoskodni lehet az 
állomány „lépcsőzetes” beszerzésével is: mást szerezzen be a központ és mást a fiókok. 
A gyarapítások csökkentésénél a használat és a használók igénye a döntő. Nem lehet tehát 
teljesen elhagyni a szórakoztató irodalmat, mert az idősebbek 70—80%-a kifejezetten ezt 
olvassa. Egyes szakirodalmi kiadványok megvásárlását azonban a jól kereső magánvásárlók 
erszényére kell bízni, pl. egyes orvosi, vagy közgazdasági műveket. A főiskolai hallgatókat 
a főiskolák könyvtárai lássák el. Megtakarítást jelenthet, ha a szépirodalmat és a gyermek- 
irodalmat nem katalogizált csereanyagként használják a hálózatban. A lényeg olvasó
centrikus szemlélet érvényesítése!

Milyen taktika viheti sikerre a könyvtárak törekvéseit?

Könyvtárakért nem mennek tüntetni az emberek az utcára. A könyvtárosok meg
győző munkájára a politikai testületekben van szükség. Az érvelés akkor megalapozott és 
hatékony, ha ismeri az államapparátus helyzetét és érveit. Szövetségesekre is szükség 
van: ezek a kiadók, a könyvkereskedők és az írószövetség. A könyvtárakat támogató 
egyéb társadalmi tömörülések (lobbyk) nem hatékonyak. Hasznos lehet egy hosszú távú 
terv is. Rövid távon azonban gazdasági érvekre van szükség. A kizárólag gazdasági érvelés 
azonban éppen úgy nem elég, mint a tisztán pragmatikus, vagy funkcionális érvelés. 
A politikusok és az igazgatási szakemberek nagyon figyelnek most a nagyvárosok problé
máira, amelyekben csökken a népesség. A nagyvárosok nem vonzóak többé. A könyvtárak 
hozzájárulhatnak valamivel e problémák megoldásához és ebből talán számukra is szárma
zik valamelyes haszon.

E nagyon tanulságos vita nem eredményezhette természetesen a kérdések lezárását, 
felvetett azonban számos olyan megfontolásra érdemes gondolatot, amelyet az NSZK 
határain túl is érdemes megfontolni.
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