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A KÖNYVTÁRPOLITIKA ÉS A FENNTARTÁS KÉRDÉSEI 
AZ OSZTRÁK KÖZMŰVELŐDÉSI KÖNYVTÁRAKBAN

HEINZ BUCHMÜLLER

Már a téma felvetése utal a könyvtárak nehéz pénzügyi helyzetére. Milyen lehető
ségeik vannak azonban a könyvtáraknak olyan időkben, amelyekben az árak ugyan emel
kednek, a költségvetések azonban nem változnak vagy csökkennek? Mit tehetnek a könyv
tárak azért, hogy biztosítsák olvasóik jogát a mindennemű információhoz való szabad 
hozzájutásra? Ausztriában két síkon kell választ adni e kérdésekre: az egyes könyvtárak 
és a teljes közművelődési könyvtári hálózat szintjén.

Egy olyan szakmai szervezetnek, mint amilyen az Osztrák Közművelődési Könyv
tárak Szövetsége (Büchereiverbandes Österreichs, BVÖ), csak az lehet a stratégiája, hogy 
felhívja az állam, a tartományok és az egyes községek figyelmét a könyvtárak jelentő
ségére, a lakosság körében pedig erős lobbyt nyeljen meg, amely erőteljes tiltakozásával 
meggátolja a beszerzési költségkeretek csökkentését vagy a könyvtár esetleges bezárását.

A közművelődési könyvtárak ügye Ausztriában egy olyan fejlődési betegségben 
szenved, amelynek gyökerei a történelembe nyúlnak vissza. Soha nem hoztak létre eddig 
— eltekintve a nagyobb városoktól —, egy rendszeresen felépített közművelődési könyv
tári hálózatot, s Ausztriának könyvtári törvénye sincs, szemben például az angolszász és 
a skandináv államokkal. Egy üyen törvény szabályozná a könyvtárosok kiképzését, szava
tolná és biztosítaná az eszközöket a könyvtárak létrehozására és fejlesztésére. A könyvtá
rak alapítása és irányítása Ausztriában a községek, plébániák és üzemek kezdeményezésére 
marad, ezek viselik a fenntartási költségek túlnyomó részét is, a központi kormányzattól 
és a tartományoktól pedig csupán szerény támogatás érkezik. Megfelelő pénzügyi alapok 
híján ezen a helyzeten jelenleg a BVÖ sem tud lényegesen javítani. A könyvtárügy alig 
ismeri a regionális koordinációt, az egyes körzetekben működő nagyobb és kisebb könyv
tárai között nincs intézményesített segítség és együttműködés.

Csupán az 1985-ben készült fejlesztési terv tette lehetővé, hogy elvégezzék a könyv
tárügy első tényleges szintbemérését és kimutassák az ez idő szerinti hiányokat. Megfelelő 
állami pénzügyi támogatás esetén az említett felmérés alapján tervszerűen ki lehetne 
építeni a könyvtárhálózatot, benne támaszpont-könyvtárakkal a regionális ellátás bizto
sítására. A jelenlegi támogatások növelése csupán a felépítési szakaszban lenne szükséges; 
a hálózat megléte esetén bizonnyal csökkenteni lehetne a költségeket, a könyvbeszerzés 
összehangolásával és a drága könyvek párhuzamos beszerzésének elkerülésével. A támasz
pont-könyvtárak letétéivel növelni lehetne a kisebb könyvtárak könyvkínálatát. A kisebb, 
gazdaságilag nem kifizetődőén működő könyvtárak helyett mozgókönyvtárakat vagy 
könyvtár-konténereket lehetne beállítani, s így megszűnnének a könyvtárak viszonylag 
magas fenntartási költségei és lakbérei. A támaszpont-könyvtárak egész vonzáskörzetük-

Könyvtári Figyelő (34) 1988/5—6.



434 Heinz Buchmüllex

ben egybehangolhatnák a rendezvényeket és a könyvtári propagandát, amivel a költségek 
csökkentését lehetne elérni. A támaszpont-könyvtárakra alapozott könyvtári hálózat ki
építésével nem csupán az egyes régiók, hanem az egész ország ellátását biztosítani lehetne.

Az állami szervek mellett meg lehetne alapítani az érintett községek szövetségét is, 
ami további anyagi forrásokat nyithatna meg.

A központi könyvtári szolgáltató szervezetek ez idő szerint nem eléggé teljesítő
képesek és támogatásuk sem kielégítő. Egy komoly teljesítményekre képes és megfelelő 
személyzettel ellátott központi szerv felállításával az BVÖ mellett valamennyi közműve
lődési könyvtár teljes állományát egy elektronikus központi katalógusban lehetne feltárni, 
— természetesen ennek az előfeltétele egy jól kiépített elektronikus adatfeldolgozó rend
szer. Ezzel a központi katalógus lehetővé tenné a katalogizálás és a szakozás egységesítését, 
továbbá valamennyi közkönyvtár kész könyv- és katalóguskártyákkal való ellátását is. 
Mivel számos könyvtár szerzi be ugyanazokat a könyveket, megszűnnének az egyes 
könyvtárakban az egyedi katalogizáló munkák, időt és pénzt lehetne megtakarítani.

Megjegyzendő, hogy az elektronikus adatfeldolgozás alkalmazása bizonyosan nem 
mindenre jó orvosság. A számítógép segítségével végrehajtandó ésszerűsítés kisebb könyv
tárak részére aligha jelent józan költségvetés-alternatívát és a nagyobb rendszereknél is 
jelentős beruházásokat és gyakran hosszú évekig tartó előkészítő munkálatokat kíván meg. 
A számítógéptől nem szabad elvárni a személyzet csökkenését, hanem a könyvtárosok 
tehermentesítését, hogy tulajdonképpeni feladataikkal foglalkozhassanak, nevezetesen 
az olvasó alapos tájékoztatásával és a tanácsadással. Kérdés, hogy a számítógép alkalma
zása egyáltalán és általában költséghatékonyságot jelentő ésszerűsítési eszköznek tekint- 
hető-e?

Minden egyes könyvtár számára nélkülözhetetlen a tervszerű és gazdaságos vezetés. 
Ez megkönnyíti a fenntartóval folytatott tárgyalásokat. A következőkre van szükség:

— az egyes költségnemeknek az összköltségekhez viszonyított hányadának meg-
— határozása; 

igénylő területek);
— könyvtáron belül a ráfordítások összehasonlító elemzése (melyek a „drága” szolgál

tatások).

Egy hosszabb időszakot átfogó, folyamatos költség/teljesítmény-számításokkal 
tájékozódni lehet az általános fejlődési irányokról is.. A könyvtáraknak meg kell kapniuk 
a megtakarított eszközök fölötti rendelkezés jogát is, mert egyébként elvész a vezetés 
érdeke a gazdaságosság és takarékosság iránt. A fel nem használt költségvetési tételeket 
lehessen átvinni a következő évre.

Az egyes könyvtárak különböző intézkedésekkel és a lehetőségek megragadásával 
növelhetik rendszeres költségvetésüket:

— egy cég vállalja egy meghatározott témakör patronálását (pl. egy vegyi vállalat ingyen 
engedi át a kémiai tárgyú könyveket),

— a többespéldányok cseréje más könyvtárakkal,
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— a könyvtár elkopott és fölösleges könyveinek eladása,
— együttműködés más közművelődési intézményekkel (pl. rendezvényeknél a helyiség- 

bérleti és rendezési költségek megosztása),
— könyvtárbarát kör alakítása a könyvtár anyagi támogatására,
— a könyvtári helyiségek bérbeadása intézmények, egyesületek és magánszemélyek 

részére,
— könyvtári poszterek, jelvények, matricák eladása.

Takarékossági intézkedés lenne az olcsóbb zsebkönyv-kiadásokat beszerezni, min
denekelőtt a drága és viszonylag rövid idő után túlhaladottá vált szakkönyvek esetében; 
kisebb könyvtáraknál feleslegesnek mutatkozik a drága köttetés is.

Minezekkel a pénzügyi helyzet javítását célzó intézkedésekkel egyidejűleg a könyv
táraknak intenzív propagandamunkát kell végezniük a lakosság körében, elképzeléseiket 
el kell fogadtatniok és új használói rétegeket kell megnyerniük. A térítési díjak esetében 
el kell azonban kerülni az antiszociális, adminisztrációigényes díjak megállapítását, fő
ként a gyerekektől és fiataloktól, valamint a szociálisan hátrányosabb helyzetűektől nem 
szabad használati díjat kérni; ellentételként viszont emelni lehetne a késedelmi díjakat.

Az osztrák közművelődési könyvtárügy helyzetéről szólva végezetül azt kell még 
elmondani, hogy a könyvtári ellátás javára válna, ha egy könyvtári törvény közszolgálta
tásnak minősítené és finanszírozását nem kötné tevékenységi mutatókhoz (kölcsönzési 
statisztika). A könyvtárakra eddig ráfordított összegeket bizonyosan nem kellene növelni, 
hanem csupán helyesen elosztani; s ehhez egy központi szerv felállítása a drága és sok 
könyvtár által párhuzamosan elvégzett munkák kiküszöbölésére nagy mértékben hozzá
segítene.

Ahhoz, hogy a közművelődési könyvtárak elfoglalhassák az egyes országok kultu
rális és képzési értékrendjében méltó helyüket, szívós munkával kell meggyőzni a köz
véleményt.

DRÁGA MAGÁNKÖNYVTÁR megvételén fáradozik az NSZK-ban Baden-Württemberg 
kormánya. A Fürstenberg hercegek donaueschingeni könyv- és kézirattára a legértékesebb 
magángyűjtemények közé tartozik Európában (többek között a Nibelung-ének egyik kéz
iratát is tartalmazza, könyvállományának 72%-a 1900 előtti anyag). Értékét 220 millió 
márkára becsülik, a kormány 80 milliót szán rá (a zöldek ezt is sokallják), úgyhogy a 
megegyezés nem lesz egyszerű. Azért a herceg is jobban szeretné, ha német kézen maradna 
a gyűjtemény, amelynek ritkaságai iránt külföldi cégek is érdeklődnek. (DBI Pressespiegel, 
1988. aug.)


