
1975 elején a törökbálinti raktár polcai megtelnek három nagykönyvtár 
anyagával, és megkezdődik az együttműködés - s nem is kell gazdag fan
tázia ahhoz, hogy e vállalkozás széles horizontú lehetőségeit elképzeljük!
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A törökbálinti társasraktár 
mint célszerű pótraktári lehetőség

REJTŐ István

A tudományos szakkönyvtárak elhelyezési, üzemeltetési és raktározási 
gondjai közismertek. Walleshausen Gyula cikkében röviden summázta a 
kérdés szakirodalmi vetületét és utalt arra a nem nyilvánosságnak szóló 
előterjesztés- és ügyirathalmazra, amelyet e könyvtárak irányitói a foj
togató problémák enyhítése érdekében készítettek. De hivatkozhatnánk ar
ra is, hogy a III. Országos Könyvtárügyi Konferencia előkészületei al
kalmával, 1970 őszén igen beható viták folytak arról: mennyi anyagi és 
szenemi erőt lehetne megtakarítani, ha a tudományos könyvtárak elvisel
hetetlen raktározási problémáit - mindaddig, amig az egyes könyvtárak 
korszerű elhelyezésére lehetőség nem nyílik - központi erőből létesített
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pótraktár vagy külső raktár segítségével oldanánk meg. A konferencián 
magán e kérdés csak érintőle g merült fel, megvalósulására eddig semmi 
sem történt.

így a raktári gondokkal küzdő könyvtárak továbbra is önerőből elérhető 
megoldásokkal voltak kénytelenek élni. A Törökbálinton épülő társ as raktár 
eddigi történetét Walleshausen Gyula cikkében összegezte. A Központi Sta
tisztikai Hivatal Könyvtára vezető munkatársainak érdeme, hogy erre a 
lehetőségre felfigyeltek és ráirányították több tudományos könyvtár figyel
mét.' így kapcsolódott ebbe az akcióba az Akadémiai Könyvtár és Országos 
Műszaki Könyvtár és Dokumentációs Központ is.

Az Akadémiai Könyvtár, amikor 1972 tavaszán a törökbálinti lehetőség 
felmerült, már több pótraktári megoldás lehetőségét kipróbálta. Az Aka- j 
démia vezetősége a Roosevelt téren, a volt Lloyd-palota helyére terve
zett uj könyvtárépület megépítés érői való 1969-es kényszerű lemondás 
után, tudva és ismerve könyvtára súlyos elhelyezési gondjait, legalább a 
raktározási problémák megoldásához akarta intézményét hozzásegíteni, 
így irányoztak elő 1970-ben kb. 2000 m2 raktárterületet egy tervezett 
budapesti intézetközpontban. Erről a megoldásról a hihetetlenül magas 
építési költségek miatt az Akadémiának le kellett mondania. így nemcsak 
az intézettelepitési terv nem valósult meg, hanem meghiúsult a könyvtár 
pótraktárának terve is.

1971-ben újabb terveket szőttünk; levonva azt a tanulságot, hogy a fővá
ros területén a magas kivitelezési költségek veszélyeztethetik a pótraktár 
építését, figyelmünket a főváros közvetlen közeiére, megfelelő megköze
lítési és útviszonnyal rendelkező területekre fordítottuk. így esett válasz
tásunk Vecsés községre, ahol a helyi tanács megfelelő telket bocsátott 
rendelkezésünkre egy több lépcsőben kiépíthető raktártömb számára. Az 
első, kb. 1500 m2 alapterületű épület terve elkészült. Az épület építésé
re és berendezésére fordítandó összeg 10 millió forintot ért el. Az Aka
démia illetékes szervei ezt az összeget biztosították. Ez a terv úgy hiú
sult meg, hogy beruházó szerveink nem találtak olyan kivitelezőt, amely 
határidőre vállalta volna a célépület elkészítését. A kisebb vállalatok, a- 
melyekkel tárgyaltunk nem rendelkeztek kellő gépi felszereltséggel, mig 
a nagyobb építőipari vállalatok számára nem volt gazdaságilag vonzó e 
feladat. Tehát az építőipari kapacitáshiány legalább olyan súlyos gát volt, 
mint a főváros területén tervezett pótraktár igen magas költsége.

E negatív tapasztalatok után ismerkedtünk meg az ÉGSZI-INVESZTORG török
bálinti társasraktár-koncepciójával. Az elképzelések alaposabb tanulmányo
zása arra a következtetésre vezetett, hogy ez az ipari és kereskedelmi 
rendeltetésű raktárrendszer alkalmassá tehető a mi könyvtári céljainkra 
is. Sőt a társasraktár a különböző kommunális és működéshez szükséges 
beruházási költségeket csökkenti, hiszen ezek arányosan megoszlanak az 
egyes résztvevők között.

Az Akadémiai Könyvtár e külső raktárban többféle tipusu anyagot akar el
helyezni. Ide kívánja telepíteni a gondjaira bízott, az Akadémiai Kiadó
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gondozásában megjelent müvekből álló, a cseretevékenység bázisát képe
ző un, и vas tartalékot” . Itt kíván helyet biztosítani főhatósága szaklevél
tára, az Akadémiai Levéltár olyan dokumentumainak, amelyek már ke
véssé érintettek a folyamatos ügyintézés szempontjából, és amelyeknél 
az archivális megőrzés áH előtérben. Term észetesen a törökbálinti rak
tárban kívánunk helyet biztosítani azoknak a könyv- és folyóiráldokumen
tumainknak is, amelyek m egőrzése tudományos kötelesség, de a felm é
rések tanúsága szerint olvasói igénybevételük nem gyakori, sőt esetleges. 
A kijelölés gondját m i is érezzük, bennünket is foglalkoztatnak azok a 
megoldási lehetőségek, amelyek a Statisztikai Hivatal Könyvtárában fe l
merültek. Eddigi vizsgálódásaink arra mutatnak, hogy a magunk részérő l 
a Walleshausen Gyula által második alternatívaként említett nzárt raktári 
sorok” kihelyezése mellett fogunk dönteni. Ennek érdekében már 1971 óta 
külön számrendet biztosítottunk azoknak a beszerzéseknek, amelyek nem 
tartoznak szorosan a gyűjtőkörűnkhöz.

Végezetül, de nem utoljára e raktárban szeretnénk eleget tenni hálózati 
központi könyvtári funkciónknak, nevezetesen annak az igénynek, hogy az 
akadémiai természettudományos kutatóintézetek könyvtárainak állományá
ból elsősorban helyhiány miatt, de más szempontból is (gyors avulás, ku
tatási téma változása s tb .) se lejtezésre szánt olyan könyvek és fo lyó ira
tok számára helyet biztositsunk, amelyek a tudománytörténet számára 
fontos és maradandó alkotások. Ezek m egőrzését az intézeti könyvtárak 
és a kutatás igénylik; az átvétel, a tárolás gyakorlati kidolgozását az 
intézetekkel és könyvtáraikkal közösen fogjuk kialakítani.

Magam is úgy érzem , hogy az eddigi kényszerű raktározási megoldások 
után a törökbálinti társas raktár lesz az első olyan létesítmény, amely le 
hetőséget nyújt ahhoz, hogy addig, amig a tudományos nagykönyvtárak köz
ponti elhelyezését nem lehet korszerűen megoldani, legalább dokumentu
maink állagát tudjuk a következő kutató generác iók számára megfelelőén 
megóvni és biztosítani.
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MINTA- BIBLIOBUSZT inditottak útnak 1972 áprilisában az NSzK-ban. A 
bibliobusz 18 hónapig járja  az ország falusi körzeteit, hogy szemléletesen 
rrutassa be ennek a szolgáltatási formának az előnyeit a helyi könyvtár
fenntartó szerveknek. (Buch und Bibliothek, 1972. 4. sz. )

BÖRTÖNKÖNYVTÁRKÉNT jogi szakkönyvtárat létesítettek - egy kiadóválla
lat és több szociális szervezet közreműködésével - a bronxi (USA) börtön
ben a letartóztatottak számára. (Wilson Libr. B. 1972. 4. sz. )
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