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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.
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17.000 kötet, kiterjed a legkülönfélébb érdeklődési területekre és 
tudományágakraо Míudkét kocsi be ran rendezre közönségszolgálatra.
A kocsik hosszanti falain egyszerű állványok, a kocsik közepén ре» 
dig kettős állvány van beépítve«» A fe lü lv ilág itást négy, ille tő le g  
hat hosszúkás áblak szolgáltatja,, amelyek a tetőzetből nyílnak«
Az oldalablakokon fe lü l a kocsik hátsó, keskenyebb oldalán Is van 
ablak. A raktári állványok kissé ferdén vannak beépítve. Az utazás 
alatt a könyvek kiesését támasztórudaк és fémből készült könyvtá
maszt ék-ok akadályozzák meg, amelyeket kis csavarszorít ókkal lehet 
megerősíteni. A raktárt a kölcsönzési részlegtől pult választja e l,  
amely a kölcsönzési kártyákat tartalmazza. A kölcsönzési részlegben 
6-12 olvasó szálfára van hely. A pulttól balra háromrészes Üvegszek
rény van könyvkiállitásra, jobbra pedig újság- és fo lyóirattartc. A 
vezetőfülkéhez kis, lezárt munkahely csatlakozik, çbban egy íróasz
ta l és bárdb szék van.

A két kocsi 14 nap alatt 56 kölcsönző helyet Jár be. A mozgó- 
könyvtár kölcsönző helyeit olyan városrészekben rendezték be, ame
lyekben a legközelebbi városi fiókkönyvtárhoz tú l nagy a távolság 
ahhoz, hogy a haladó irodalom számára uj olvasókat lehessen meg
nyerni.

A helyhez kötött uj városi fiókkönyvtárak berendezésével és 
megnyitásával a mozgőkönyvtár egyes kölcsönző helyeit meg lehet 
szüntetni. így pl. Strehlow-ban, 10 percnyire a mozgókönyvtár köl
csönző helyétől, uj fiókkönyvtár nyílt meg 2.000 kötettel« В 
könyvtár könyvállománya a városnegyed összetételének megfelelően 
tovább gyarapodott, úgy, hogy ez év május havától a mozgókönyvtár 
kölcsönzési helyének az olvasóit /400 olvasót/ az említett fiók
könyvtár átvehette és sokoldalú kívánságaikat éppúgy kielégíthet
te , mint a mozgókönyvtár« További például szolgálhatnak azokban 
az üzemekben lévő kölcsönzőhelyek, amelyek a Szabad Német Szak- 
szervezeti Szövetség szövetségi elnökségének a határozatai ér
telmében szép és sokoldalú üzemi könyvtárakat rendeztek be, vagy 
amely üzemek városi fiókkönyvtár közelében vannak«

A drezdai mozgőkönyvtár aktlT olvasóinak a száma 1954-ben 
50.32, a kikölcsönzött kötetek száma összesen 92«8l 2 vo lt« /А 
kölcsönzés ingyenes« A város minden lakója 6 éves korától a moz
gókönyvtár olvasója lehet,/ A mozgókönyvtár négy könyvtárosa éa 
három könyvtári segédmunkaereje nem győzi a napi munkát. Minden 
kartáre hetenkint átlag csak 9 órát dolgozik a mozgókönyt tar 
állomáshelyén. íz  alatt a 9 Óra alatt /amely az ^ész hétre e l- 
oszllk/ ke ll elvégeznlök a kartársaknak minden esedékes munkát.
A könyvtárosoknak sok technikai munkát 1з kell végezniük.« A 
státus kibővítését sürgősen meg kell oldani, ha még egyáltalában 
beszélni akarunk "egyéni" kölcsönzésről« Az olvasók és a kölcsön
zés állandóan növekvő száma mellett elengedhetetlen a "tömeges" 
kölcsönzés és:a kölcsönzés gépesítése, ha megmarad a mai elég
telen státus, amely kizárja a kölcsönzési idő meghosszabbítását.

Természetes azonban, hogy nem hangoztatjuk csupán "a status
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kibővítésének a szükségességét", hanem "a lu lró l" is segítünk, hogy 
javítsunk nehéz helyzetünkén» Ez év e le jé tő l fogva együtt intézünk 
különböző olyan munkákat, amiket eddig minden kocsira nézve külön 
végeztünk, /pl. a statisztikát, az előzetes megrendeléseket, a könyv 
kötési ügyeket, a tartalékraktár rendezését, a katalogizálást stb./. 
Ezáltal sok időt nyertünk, de ez még mind nem elég ahhoz, hogy a hi
bátlan és kifogástalan munkát biztosíthassuk. így azután a sietős 
munka nyomán mindig uj hibaforrások keletkeznek» Nem utolsó szempont 
hogy végre a munkatársak egészségére is gondolni kellene, mert azt a 
túlságos igénybevétel veszélyezteti.

Mint már említettük, az állványokon a könyveket támasztékokkal 
erősen össze k e ll szorítani, hogy a könyvek ki ne essenek. Ennek 
ellenére is a könyvek az utazás alatt erősen egymáshoz dörzsölöd» 
nek, aminek következtében a kötések gyorsan elhasználódnak. Fél év 
óta úgy segítünk ezen, hogy a vászonkötés nélküli könyveket zappon- 
lakkal vonjuk be. A vászonkötésea könyveket igelit-fcártyá'm tesszük. 
Pillanatnyilag mindez munkatöbbletet okoz, ez azonban bőven megtérül 
azzal, hogy kevesebb a könyvápolási munka. Mindamellett a könyvállo
mány elhasználódása 10=15 #°kal nagyobb, mint a helyhez kötött könyv 
tárakban.

További nehézség adódik abból, hogy olvasóink a kölcsönzött 
könyveket késedelmesen adják vissza. Látható je le l  ennek a késedel
mi dijakból és a postai megbízásokból származó "bevételek". A ne
hézség abból adódik, hogy az olvasók a meghatározott kölcsönzési és 
visszaszolgáltatási napokon nem érnek rá /műszakban végzett munka 
miatt/, vagy pedig másik városnegyedbe költöztek. A hiba másrész
ről magukban az olvasókban van, akik népi vagypnukat nem becsülik . 
meg úgy, mint azt kellene, Az olvasók állhatatos felvilágosítása 
mindeqrkartársunk egyik legfőbb feladata.

X mozgókönyvtár legjobb propagandája maga a kocsi. Különös 
propagandát biztosítanák a városi rádió közvetítéséi, a napilapok
ban közzétett hirek és riportok. Ezenfelül már négy ízben többezer 
röpcédulát nyomattunk s azokat az élelmiszerJegyekkel vagy úttörők 
révén juttattuk e l az egyes családokhoz. Legutóbbi propagandánk oly 
városnegyedekre terjedt k i, amelyekben uj kölcsönző állomásokat 
állítottunk fe l .  A propaganda egyik akadálya a "pénzügyi eszközök" 
hiánya. Költségvetésünk "propaganda" rovata igen korlátozott. Е?у- 
ideig a kellő pénzügyi eszközök hiánya miatt hiúsult meg az a tö
rekvésünk, hogy a legfontoaabb kölcsönző helyeken faliújság aкак- 
rényeket állíthassunk f e l ,  nagyobb hirdetési területeket ssereszíluk, 
a mozihirdetéseket felhasználhassuk stb. Amit propagandában magunk 
tudunk megtenni, azt megtesszük. Vannak azonban ezen a torsa 
dolgok, amelyeknek bizonyos színvonalat e l kell érniük, különben 
nincs propaganda hatásuk. Mégsem vagyunk reklámfestők, asztalosak 
vagy dekorációs szakemberek, hanem könyvtárosok és könyv tárt «schal = 
кивок» Reméljük, hogy a "Propaganda" rovatott l?5:-han nagyobb pénz
beli támogatást kapunk. ,

MozgókSnyvtár szervezésében a pénzkérdés döntő szerepet Ját
szik.» 19 54-be ö a mozgékönyvtárra ford ított frseseg 55.000 német márka
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vo lt« Ebben az összegben benne fogla ltatik  a kocsik bére /a kocsi
kat 1954 december 21.-ig Drezda város tanácsa a drezdai közlekedési 
üzemektől bérelte/,, a v ilág ítás , a gáz, a javítások átalányösszege, 
a vezető fizetése és egyéb kiadások. 1955 január 1- tő l a kocsik a 
város tulajdonába kerültek. Az utóbbi három évre nézve végzett át- 
lagázárnitás alapján ebben az évben előreláthatólag 10- 15.000 német 
hárkát takarítunk heg.

Nagyvárosban, mint amilyen például Drezda, a mozgókönyvtárnak 
még sincs hosszú jövője. A mozgókönyvtárat helyhez kötött fiókkönyv
tárak váltják fe l ,  amelyek dolgozóink, szempontjából minden eset
ben előnyösebbek és olcsóbbak. Más a helyzet a vidéken. I t t  a moz
gókönyvtárak beállítását csak helyeselni lehet. Példaként megemlí
tem a Lipcse kerületben lévő Döbeln járást. Döbeln Járásban 8.5 
községi könyvtár van /1953/» Szervezetileg 80 közaégi könyvtár 
ellátását egy mozgókönyvtárral /2 kocsival/ teljesen meg lehetne 
oldani. /5 községben a lakosság lélekszáma alapján helyhez kötött 
könyvtár mellett kell állást foglalni/. A kölcsönző helyeket a ko
csik minden 14 napban keresnék fe l.  Az olvasó átlagban 3 könyvet 
kölcsönözhetne egy alkalommal, a kölcsönzési határidőt pedig é hét
re kellene meghosszabbítani.
------- — — —■ Könyv- Olvasók Évi köl-

állomány száma csönzés

Döbeln Járás /1953/ 29.000 5̂ 944 44;347
Drezdai mozgókönyvtár /1954/ 17.ООО 5*032 92.000

Döbeln járásnak kb. 29*000 kötetből á lló  könyvállománya van, 
amely az említett 85 községre oszlik meg. A kisebb könyvtárakban 
/35O-I.OOO kötetig/ fennáll a "kiolvasás** veszélye. A mozgókönyv- 
táraak kb. 12.000 könyvvel kevesebb volt.az állománya, mint Döbeln 
járásnak /12.000 - kb. 84.000 német márka/. A mozgókönyvtár rendel-

. mint az
kezésére á lló  állomány azonban mégis gazdagabb és sokoldalúbb 
Döbeln Járás könyvállományé, mivel a legtöbb községi könyvtár 
utóbbi 5 évben létesült és majdnem mindegyikben ugyanaz a törzs
állomány ta lá lható... Mozgókönyvtár létesítése minden esetben olcsóbb 
megoldás, mint sok kis könyvtár létesítése és fenntartása. Ezenfelül 
a vidéki lakosságnak meg volna az az előnye, hogy több és sokoldalúbb 
irodalomban választhatna. S a sok könyvtárkezelő helyett, akik ezt 
mellékfoglalkozásként látják e l s akikre Döbeln járás évente kb.
26.000 német márka személyi kiadást fo rd ít, a mozgőkönyvtár 4 főfog
lalkozása könyvtárosa és 4 főfoglalkozású könyvtári segéderője iro 
dalmi szakpropagandát is tudna végezni...

Javaslom, hogy a Népművelési Minisztérium a Központi Könyvtár- 
ügyi In tézettel karöltve pontosan vizsgálja fe lü l Javaslatomat з 
az egyik megfelelő Járást példáként lássa e l mozgókönyvtárral. Biz
tos vagyok abban, hogy az eredmények nem keltenek csalódást. A já
rási könyvtári munka megjavulna, olcsóbb és kifizetődőbb lenne.

“ Der Bibliothekar, 1955. lo .sz. 598-боЗ.йар.


