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DREZDA MOZGÓKÖNYYTÁRAI

Richter, Gerhartï 
Az ëlaS mozgókönyvtár /1929-193»/

A német nagyvárosok közül elsőnek Drezda város lé tes íte tt 
mozgé autóbusz-könyvtárt о Az elhatározás okai a következők vo l
tak* Abban az Időben Drezdában a különböző tudományos könyvtára
kon fe lü l egyetlen nyilvános Városi Könyvtár vo lt, amelyhez egy 
központi könyvtár, a városnegyedekben 6 fiókkönyvtár és lo kisebb 
külvárosi könyvtár tartozott. Ez utóbbiakat tanítók kezelték mel
lékfoglalkozásként* Ezeknek a kis könyvtáraknak /gyakran csak né
hány száz kötetnyi/ állománya a háború és az in fláció következté
ben nagy mértékben elhasználódott és elavult, ezért nehéz volt 
azt egy nagyvárosi lakosság sokirányú igényelnek megfelelően új
ból felép íten i és megfelelő színvonalon tartani. A központi könyv
tárból igen körülményesen és nehézkesen lehetett csak a könyveket 
elju ttatn i. Drezda város területének nagy kiterjedése következté
ben a meglevő könyvtári hálózat elégtelennek bizonyult. Több olyan 
városnegyed vo lt, amely a legközelebbi könyvtártól nagy távolságra 
esett. Ezek. az okok indították a Városi Könyvtár akkori vezetőjét, 
dr. Löckle-t árra az elhatározásra, hogy a kisebb külvárosi könyv
tárakat feloszlassa s azokat oly mozgó könyvtárral pótolja, amely 
az i l le tő  helyet rendszeresen,'"hetenkint legalább egyszer felke
resse.

Drezdában la mérlegelték azt a gondolatot, hogy villamosko
csit alakítanak át könyvtári célokra, mint ahogy ezt Münchenben 
tették. A gondolatot azonban elvetették, mert a drezdai villamos
hálózat nem volt elegendő s ezenfelül villamos közlekedésbe be 
nem kaptsolt részeket is e l.k e lle tt  látn i. Külön holtvágányok lé 
tesítése a műszaki szakértők véleménye szerint túlságosan költsé
ges le tt volna. Az autóbusz mozgási lehetősége jóval nagyobb, ki 
lehet választani mindenkor a legkedvezőbb megállóhelyet.

Az első kocsit külön könyvtári célokra szerkesztették, de 
ezzel kapcsolatban természetesen sok tapasztalatot ke llett gyüj- 
.teni. Évek folyamán ismételten kellett műszaki változtatásokat 
és' javításokat végrehajtani. Elég gyakran volt szükség javítás
ra. A kisebbeket el lehetett végezni a hétnek azon a délelőttjén, 
amelyen a kocsi nem volt üzemben. A nagyobb javításokat a négy
hetes nyári szünet idején végezték e l. Előfordult azonban, hogy 
a javítások az üzemeltetési idő alatt is több napot vettek igény
be. I ly  esetben másik kocsi hiányában a kölcsönzést szüneteltetni 
ke llett.
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A mozgókSay?‘bár pontosan megállapított menetrend szerint 16 
különböző városrészt és külvárosi helyet keresett f e l ( mindegyiket 
legalább hetenklnt egyszer egy órára délután vagy este» a nagyobb 
helyeket három órára is » amiből egy óra délelőttre esett; A kocsi
ba 3000 kötet fé rt bele* A mozgókönyvtárnak ezenfelül 12.000 kötet
ből á lló  saját tartalékállománya volt másodpéldányokból és oly kü
lönleges müvekből» amit csak külön megrendelésre v it t  a kocsi magá
va l. A mozgókönyvtár adminisztrációs helyiségei és garázsa a közpon
t i  könyvtár épületében nyert elhelyezést» Így azután az utóbbinak 
az állománya is mindig kényelmesen rendelkezésére á llo tt a mozgó
könyvtár olvasóinak.

A mozgókönyvtár személyzete négy könyvtárosból» egy műszaki 
erőből és egy vezetőből á llo tt.

Az aktiv olvasók száma évente átlag 3.000 vo lt. Gyermekkönyv
tári osztály létesítéséről már eleve lemondtak. Alsó korhatárként 
a betöltött 14.életévet állapították meg. Az olvasó'hetenként két 
kötetet kölcsönözhetett.Az átlagos napi kölcsönzés kb. 300 kötet 
körül mozgott.

1939-ben, a háború kitörésekor a mozgó könyvtárnak be ke llett 
szüntetnie működését. A kocsit a háború alatt mentőkocsivá alakí
tották át.

A drezdai mozgóköüyvtár létesítése e lőtt két évvel, 1927 végén 
a Saarvidéken üzembe helyeztek egy mozgókönyvtárat, amely - külö- 
nösana francia határ mentén fekvő - saarvldéki bányászfalukat lá t
ta e l . 1/ Abban különbözött a drezdaitól, hogy a kocsi csudán а 
könyvraktár szerepét tö ltötte  be, a tulajdonképpeni kölcsönzést 
valamely középület /rendszerint Iskola vagy tanácsház/ helyiségé
ben végezték. A vezető a kivánságfüzetbe beirt könyveket a kocsi
raktárból a végén kiadta az olvasóknak. A mozgókönyvtárnak ezt a 
formáját vezették be később Frankfurt a. M.-ban is . A drezdai 
könyves kocsi egyesítette magában a raktárt, az olvasót és a köl
csönző helyiséget. Az olvasórészben 10 személy fért e l. Mind 
Peplno, mind Dr. Waas rámutatott aura a hátrányra, hogy erősebb 
forgalom esetén az olvasóknak időnként a szabadban váragozniok 
ke ll. Ezt a hátráiyt ellensúlyozza azonban az az előny, hogy nem 
kell külön kölcsönző helyiségről gondoskodni, ami ma jelentő? 
nehézségeket okozna az olyan kibombázott városban, mint Drezda.

Töpfer, Harry?
A drezdai mozgókönyvtár 1951 óta

A drezdai mozgókönyvtárnak ezldőszerlnt két kocsija van. A 
nagy kocsiban 3.300» a kis kocsiban 2.jOO kötet fér e l. A drezdai 
mozgókönyvtár egész könyvállománya /a tartalékkal együtt/ kb.

Pepino, J.S A mozgókönyvtár kérdéséhez. «  Der Bibliothekar, 
1952. 4»sz. 21?.lap.


