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Workshop
a mozgókönyvtári
ellátásról

Szombathely, 2005. március 16–17.

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
megbízásából a Berzsenyi Dániel Könyvtár, a
British Council és a Könyvtári Intézet nemzetkö-
zi szakmai napot szervezett a bibliobusz üzemel-
tetésében tapasztalattal rendelkezõ külföldi és
hazai szakemberek részvételével abból a célból,
hogy a Magyarországon is kiterjeszteni tervezett
szolgáltatási formát az érintett kollégák alaposan
megismerhessék.

A Berzsenyi Dániel Könyvtár igazgatója,
Pallósiné Toldi Márta köszöntötte az egybegyûl-
teket, majd Koncz Erika, a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériumának (NKÖM) helyettes
államtitkára beszélt a vidékfejlesztéssel kapcsola-
tos tervekrõl, azaz a Közkincs programról. Ma-
gyarországon a lakosság 35 százaléka ezer fõ alatti
településeken él. Ezeken a településeken a leg-
több esetben nincs olyan létesítmény, ahol a helyi
közösség kulturális életet élhet. Ahol esetleg van
mûvelõdési ház vagy könyvtár, ott is probléma
az épületek rossz állapota, illetve a kihasználat-
lanság. A Közkincs program célja, hogy fellen-
dítse a vidéki és falusi kulturális és közösségi
életet. Fontosnak tartják, hogy létrejöjjön a kultu-
rális esélyegyenlõség, melynek megteremtéséhez
elsõként egy mûködõ kulturális infrastruktúrát kell
kialakítani. A program segítségével a kulturális
tárca igyekszik megteremteni a vidéki fiatalok
esélyegyenlõségét és lehetõséget nyújtani a helyi
közösségeknek, hogy maguk formálják, fejlesszék
a saját kulturális életüket. „A program lényege,
hogy megmozgassa a vidéki kulturális közélet
állóvizét.” A tervek közt szerepel a vidéki köz-
gyûjtemények felújítása, frissítése, az érdeklõdést
felkeltõ programok szervezése.

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
és a Magyar Fejlesztési Bank révén másfélmilli-
árd forintot lehet majd kulturális fejlesztésekre
költeni. Az idén száz hazai kistelepülésen újulhat
meg vagy épülhet mûvelõdési ház, múzeum,
könyvtár, táj- és emlékház. A kulturális együtt-
mûködési program elsõdleges célja az olvasás
megszerettetése, illetve olyan közösségek létre-

hozása, melyek képesek a helyi fiatalok megtar-
tására. A településenként legfeljebb húszmillió
forint hitel felvételéhez tíz százalékos önrész kell,
míg a hitelek kamatterhét és a törlesztés egy ré-
szét a kulturális tárca átvállalja. A megfelelõ
könyvtári ellátás érdekében a hitelkonstrukciót
kiterjesztik egy mozgókönyvtári rendszer beindí-
tására is. A könyvtárbuszok vásárlására olyan
kistérségi társulások és megyei önkormányzatok
pályázhatnak, amelyek ezzel a mozgókönyvtárral
legalább 35 kistelepülést képesek kiszolgálni. A
minisztérium kísérleti jelleggel az idei évben há-
rom-öt könyvtárbusz beindítását tervezi. A jár-
mûvek mintegy ötezer könyvet, CD-ket, DVD-
ket szállítanak majd, és internetezésre is lesz le-
hetõség a buszon.

Skaliczki Judit, az NKÖM könyvtári fõosztá-
lyának fõosztályvezetõje a kistelepülési könyvtári
ellátás reformjáról tartott elõadást. Elõadásában
elõször a rendszerváltás utáni könyvtárügy reform-
lépéseirõl, azaz a könyvtári törvényrõl, az azt
követõ jogszabályokról, az ODR-rõl, illetve a
továbbképzés korszerûsítésérõl beszélt. A 2003
és 2007 közötti idõszak stratégiai tervének fõ
törekvései az esélyteremtés a hátrányos helyzetû-
ek számára, az információhoz való hozzáférés
fokozatos szélesítése, a kistelepülések könyvtári
ellátásának megoldása, illetve a könyvtáros élet-
pálya korszerûsítése. Az ország és a községek
statisztikai adatainak megtekintése után a kistele-
pülési könyvtárellátás megoldási lehetõségei ke-
rültek napirendre. Ehhez nagyon fontos a kor-
mányzati és önkormányzati együttmûködés, to-
vábbá a szakmai konszenzus. A kistelepülések
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszere, azaz a
KSZR kiépítése során ügyelni kell arra, hogy il-
leszkedjen a könyvtári törvényben megfogalma-
zott könyvtári rendszerhez, illetve a rendszer ki-
alakításához többféle finanszírozási forrás szük-
séges. A KSZR lényege, hogy az önkormányza-
tok döntése alapján megoldják a kistelepülési
könyvtárellátást. Lehetõségük van nyilvános
könyvtár fenntartására (ezt a 2500–3000 lakos
fölötti községek esetén javasolják), könyvtári
szolgáltatóhely kialakítására és szolgáltatások
megrendelésére (2500–3000 lakos esetén javasolt),
illetve könyvtárbusz mûködtetésére (700–1000
fõ). Az elõadás végén szó esett az NKÖM terve-
zett pályázatáról, a Közkincs programról is.

A mozgókönyvtár mint jövõterv címmel Silva

Novljan (Ljubljana) tartott elõadást. Hangsúlyoz-
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ta, hogy minden fejlesztés nagymértékben függ
az információk elérhetõségétõl, illetve azok fel-
használói kapacitásától. A mozgókönyvtárak leg-
fontosabb feladatai, hogy biztosítsák a haszná-
lóknak a kölcsönzést, az információ elérhetõsé-
gét, mindezt kézbesítsék, könyvtári hálózatba
kapcsolják és létrehozzanak egy mobil gyûjte-
ményt. A minõségi bibliobuszos szolgáltatás sze-
rinte egyet jelent más könyvtárak minõségi szol-
gáltatásaival: fontos a használókkal való közvet-
len érintkezés, illetve az üzemeltetés eredményes-
sége és hatékonysága. Beszélt a könyvtárbusz
jellemzõirõl, az üzemeltetés speciális feladatairól,
illetve az általános és speciális szolgáltatásokról
is. Hangsúlyozta az elõkészítés és a környezethez
való alkalmazkodás fontosságát, továbbá a köz-
ponti könyvtár szerepét a minõségi szolgáltatások
biztosítása terén. A könyvtárbuszok használatá-
val a könyvtárak legfontosabb céljai, hogy növel-
jék az olvasók aktivitását, fejlesszék az informá-
ciós mûveltséget, mutassanak be speciális gyûjte-
ményeket, nyújtsanak speciális szolgáltatásokat és
érjék el a speciális olvasóközönséget. Az elõadás
második részében Szlovénia mobilkönyvtári ellá-
tásáról mesélt, melynek kezdetei a XIX. századra
nyúlnak vissza. Manapság már nagyon fejlett
náluk ez a fajta szolgáltatás, több száz községet
ellátnak, több bibliobuszuk üzemel. Nagyon jó a
buszok kihasználtsága, sokan felkeresik mind
kölcsönzés, mind egyéb szolgáltatások (pl. kisebb-
ségek ellátása, börtönök ellátása, tanácsadó szol-
gáltatás, foglalkozások tartása, vetélkedõk szer-
vezése stb.) igénybevétele céljából.

Suzana Szabo Pahic a muraszombati Területi
és Tanulmányi Könyvtár bibliobusz üzemeltetési
tapasztalatairól beszélt. A bibliobuszok segítségé-
vel hatékonyabb lesz a hozzáférés a dokumentu-
mokhoz, a könyvtári állományhoz, több olvasója
lesz a központi könyvtárnak, és fejlõdik az olva-
sási kultúra is. Egy bibliobusz vásárlásakor szá-
mos kérdés és probléma felmerül, melyekre meg
kell találni a megoldást: hol legyen a busz telep-
helye, ki gondoskodik a mûködtetésérõl, ki a
tulajdonosa stb. A busz kiválasztása során ügyel-
ni kell arra, hogy az tovább alakítható, tágas,
kényelmes legyen. Meg kell határozni a kivitele-
zésért felelõs személyt, ki kell számítani a gazda-
sági hatékonyságot és be kell tartani a beruházás
idõrendi tervezetét. Az igazgatónõ azonban hang-
súlyozta, hogy a könyvtárbusz nem gazdaságos
beruházás, a gazdasági mutatóit nem lehet mérni,

ugyanis a hatékonysága csak közvetetten mérhe-
tõ. A tájékoztatót a következõ mondattal zárta:
„Ha a bibliobuszt csak egy olvasó keresi fel, aki
másként nem jött volna el a könyvtárba, a beru-
házás már elérte a célját.”

A horvátországi tapasztalatokról Spomenka

Petrovic számolt be, aki Zágrábból érkezett a kon-
ferenciára. Ízelítõt kaphattunk Horvátországról,
majd az ország könyvtári múltjáról. Kezdetben
lovaskocsival szállították a könyveket már a XX.
század elején, majd a tanárok segítségével köl-
csönöztek a kis falvakban. Késõbb teherautók,
majd buszok vitték az olvasnivalót. 1976-ban
indult útjára az elsõ „könyvmobil” Zágrábban, és
ez a jármû lett a prototípusa az összes horvát
bibliobusznak. 1977 után 15 busz készült az or-
szág számára, három típusban: létezik öt méter
hosszú busz, mely kétezer könyvet tud szállítani,
nyolc méter hosszú háromezer könyvvel, illetve
tizenegy méter hosszú ötezer könyvvel. A buszo-
kat a kulturális minisztérium, illetve a helyi veze-
tés finanszírozta. Az 1990-es évek közepe táján a
buszok többsége rossz állapotba került, gondok
voltak a pénzügyekkel is, így megkezdõdött a
szolgáltatások újjászervezése. 1995-ben egy új
bibliobusz készült Zágrábban, melyet a városi
vezetés finanszírozott. Hatezer könyvet tudott
szállítani, száztíz méter könyvespolcot építettek
bele. A háború után több könyvtár megsemmi-
sült, így különösen fontossá vált a könyvtárbusz-
kérdés, hiszen rájöttek, hogy ezek a buszok jól
helyettesíthetnék a megsemmisült könyvtárakat.
Több konferenciát, tanácskozást tartottak a témá-
ban, majd 2001-ben megalakult a mozgó-
könyvtárosok munkacsoportja. 2002-ben négy új
busz finanszírozására tett ígéretet a kulturális
minisztérium, illetve a területi vezetés. 2003–2004-
ben munkába álltak az új, zágrábi gyártású
könyvmobilok. Ezeken már számítógépek, on-line
katalógus, internet-hozzáférés éppúgy megtalál-
hatók, mint a CD-, illetve DVD-lejátszók. A ta-
valyi évben 225 megállóhelyük volt, 11 904 tag-
gal, több mint kétszázezer kölcsönzéssel. Továb-
bi terveik is vannak a könyvtárbuszokkal, a leg-
régebbi buszokat 2005-ben le akarják cserélni
nagyobbakra, modernebbekre. Új szolgáltatások
bevezetését is tervezik, melyek közül talán a leg-
érdekesebb a „könyvhajók” beindítása a horvát
szigeteken.

A nap utolsó beszámolója egy hazai mozgó-
könyvtárról, a Ceglédi Városi Könyvtár könyv-
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tárbuszáról szólt, Varga Istvánné tolmácsolásá-
ban. A városban 1984-ben került sor az elsõ olyan
autóbusz átadására, melyet sajátosan könyvtári
célokra készítettek. Induláskor 6567 könyv és 68
folyóirat volt az állomány, a buszon 3500 könyv
fért el. A busz népszerûsítése érdekében szimbó-
lumot terveztettek, matricákat, naptárakat készít-
tettek, illetve a helyi újságokban rendszeresen
tájékoztatták a lakosságot. Az indulás után három
évvel Cegléd újabb két bibliobusszal gyarapodott,
és a szolgáltatást kiterjesztették a környezõ köz-
ségekre is. 1990-ben viszont forráshiány miatt a
körzeti ellátást nyújtó bibliobuszok beszüntették
tevékenységüket. A könyvtár jelenlegi céljai kö-
zött szerepel a regionális könyvtári ellátás fejlesz-
tése mozgókönyvtárral. Ennek érdekében létre-
hoztak egy többcélú kistérségi társulást. A
bibliobusz személyzete jelenleg egy könyvtáros,
egy buszsofõr és egy helyettes. Kéthetente kilenc
napot kölcsönöznek, nyáron pedig egy hónapra
leállnak. A busz nagyon sok szolgáltatást nyújt
(pl. kölcsönzés, elõjegyzés, fénymásolás stb.), il-
letve tartanak kézmûves foglalkozásokat, tanítási
órákat, vetélkedõket is.

A második nap folyamán fõként a külföldi
tapasztalatokat ismerhettük meg Angliából és
Ausztriából. Elsõként Grazból Roswitha Schipfer

beszélt a bibliobusz szerepérõl a városi ellátás-
ban, majd Kester Clarke és Derek Keillor együtt
mutatta be az angol tapasztalatokat, illetve a
bibliobuszok különleges elõdeit, „társait”. Képet
kaphattunk a mobilbuszok gyártási folyamatáról,
annak nehézségeirõl, elõzményeirõl, illetve tapasz-
talatairól. A kialakításkor a gyártók, tervezõk
könyvtárosokat is meghívtak a munkafolyamat-
ba, akik segítettek kialakítani a megfelelõ beren-
dezést, elhelyezést, tereket, polcokat. Elõször
modellezték a buszbelsõt különbözõ tárgyakkal
(székek, fotelok, asztalok, játékok stb.), majd ki-
próbálták, hogy mi mennyire akadályozza a hasz-
nálatot. Ennek köszönhetõen több hibára is fény
derült, és sikerült kialakítani egy olyan belsõ szer-
kezetet, ami kényelmes és praktikus az olvasók-
nak. Számos érdekes képpel illusztrálták bemuta-
tójukat: láthattunk modern, a legújabb technoló-
gia szerint készült buszokat éppúgy, mint nosz-
talgia bibliobuszt, „bibliohajót” vagy „bibliotevét”.

Grazban 65 éve mûködik a városi könyvtár
39 munkatárssal, ebbõl egy könyvtáros és egy
helyettes dolgozik a bibliobuszon, illetve egy
sofõr. 2004-ben a busz állományának 88 százalé-

ka volt könyv és idõszaki kiadvány, a fennmara-
dó rész pedig videó, CD, DVD, illetve játékok.
A könyvbusz immár több mint harminc éve
mûködik: 1973-ban indult az elsõ, majd ezt kö-
vette kilenc másik, a legutóbbi négy pedig 2003-
tól üzemel. A busz elõnyeiként elhangzott az
összeköttetés a kiesõ városrészekkel, a mobilitás
fontossága, viszont hátrányként említette az elõ-
adó a kevesebb dokumentumot és a kevesebb
helyet. A buszok 15 méter hosszúak és 3,65 méter
magasak. Ennek elõnyei, hogy viszonylag sok
hely van a felhasználók számára, ahol nézelõd-
hetnek, olvasgathatnak, viszont gondosan meg kell
tervezniük az útvonalat, speciális engedélyekre
van szükségük, és néha bizony nehézkes a par-
kolás vagy maga a közlekedés is. Nagy figyelmet
fordítanak a reklámra, a vonzó arculat kialakítá-
sára, illetve a kényelemre, a megfelelõ megköze-
lítésre: a busz emelõvel van felszerelve a moz-
gássérültek segítésére, illetve védõtetõ, kamera is
van rajta. A lehetõ legmodernebb technikával
látják el a könyvbuszokat, így van bennük ülõ-
pad, hifi-berendezés, klímaberendezés, fûtés, sõt
mosdó is. Jelenleg 19 kölcsönzõhelyük van, na-
ponta két megállóhelyet látogatnak meg. Graz
kerületei éppúgy beletartoznak az ellátásba, mint
az iskolák, illetve egy fõiskola is. Kapcsolatban
állnak különbözõ típusú könyvtárakkal és intéz-
ményekkel, így iskolákkal, iskolai könyvtárakkal,
egyházi könyvtárakkal is. Az olvasók nagy lelke-
sedéssel használják a bibliobuszokat, sokaknak
megkönnyítik az olvasnivalóhoz, információhoz
való hozzájutást, így mindenképp szükség van
rájuk!

 Ramháb Mária, a Katona József Könyvtár
igazgatója a többcélú kistérségi társulások jövõ-
beni szerepérõl beszélt a könyvtári ellátásban.
Rendkívül sokszínû a helyzet a kistelepülések
könyvtári ellátottságát illetõen, nincs olyan köz-
ség, ahol ne kellene jelentõs változást elérni.
Minden megyében vannak jól mûködõ könyvtá-
rak és térségi szolgáltatások, de ezek nagyon
különbözõek. Hiányoznak a rendszerszerû mû-
ködés alapjai, sok az esetlegesség, a bizonytalan-
ság. Teljes az egyetértés abban, hogy idõszerû a
községi ellátás korszerûsítése. Ennek egyik lehe-
tõsége a KSZR, azaz a Könyvtárellátási Szolgál-
tató Rendszer. Célja, hogy a kistelepülésen élõk
közvetve vagy közvetlenül hozzáférjenek a haté-
kony és minõségi könyvtári szolgáltatásokhoz. A
rendszer négyféle ellátási formát támogat a szol-
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gáltatást fogadók és közvetítõk szerint: önálló
könyvtár fenntartása esetében az önkormányzat-
nak biztosítania kell a könyvtári helyiséget és
személyzetet. Kisebb községekben szolgáltatási
szerzõdés megkötésével is eleget tehet az önkor-
mányzat könyvtárellátási kötelezettségének. Az
önkormányzat szolgáltatóhelyet biztosít, a könyv-
tárost pedig vagy maga alkalmazza, vagy meg-
rendeli a KSZR-tõl. A könyvtári szolgáltatást
fogadók között egyéb szervezetek is lehetnek, így
például teleházak vagy teletékák is fogadhatják a
szolgáltatást. A negyedik lehetõség pedig a könyv-
tárbusz, elsõsorban 1000 fõ alatti lakosság eseté-
ben, aprófalvas régiókban. Ez az ellátás a kistér-
ségek együttmûködésével valósítható meg.

A program zárásaként minden résztvevõ meg-
ismerkedhetett a muraszombati bibliobusszal,
melyet Papp József mutatott be.

Léber Boglárka

Szakmai nap a Berzsenyi
Dániel Fõiskola Könyvtár-

és Információtudományi
Tanszékén

2005. április 6-án rendezte meg a szombathelyi
Könyvtár- és Információtudományi Tanszék és a
Szombathelyi Könyvtároshallgatók Egyesülete
(SZOKHE) hagyományos, nagysikerû szakmai
napját. A rendezvény témája az idén a hallgatói

gyakorlat volt a tanszék és a gyakorlóhelyek szem-

pontjából. Több, a tanszékkel évek óta kapcso-
latban álló könyvtár vezetõje képviseltette magát,
hogy tapasztalatait megoszthassa a résztvevõkkel.

Bevezetõ szavaiban Murányi Péter tanszékve-
zetõ az elmúlt egy év sikereirõl szólt. Több hall-
gató is eredményesen szerepelt az OTDK-n: két
nyertes pályázó, Kiss Renáta és Dobre Norbert a
tanszék ajándékát vehette át.

Elsõként a gyõri Galgóczi Erzsébet Városi
Könyvtár igazgatója, Horváth Sándor Domon-

kos ismertette tapasztalatait, fõként a szombathe-
lyi gyakorlatosokról. Mozgalmas, fordulatos elõ-
adásában kiemelte, hogy mindenkor szívesen fo-
gadnak a tanszékrõl hallgatókat gyakorlatra, elsõ-
sorban harmad- és negyedéveseket. Magas kép-
zettségük mellett gyors és szorgalmas munkavég-
zésükkel hamar be tudnak illeszkedni a könyvtár
munkafolyamataiba. Aktivitásuk és kreativitásuk

javukra írandó. Elmondása szerint a szombathelyi
tanszék neve és pecsétje védjegy a szakmában.

Kiss Gábor, a zalaegerszegi Deák Ferenc
Megyei Könyvtár igazgatója könyvtárismertetõ
füzetek körbeadásával színesítette elõadását. Vé-
leménye szerint fontos az is, hogy a könyvtárak-
nak minõségi honlapjuk legyen, mivel a könyv-
tárat személyesen felkeresõ olvasók száma ma már
azonos a könyvtár honlapját használókéval. Az
internetes kommunikáció nyelve az angol, ezért
kiemelte a nyelvtanulás fontosságát. A zalaeger-
szegi könyvtár is elégedett a szombathelyi hallga-
tókkal. A nyugdíjba vonuló dolgozók helyett nem
tudnak ugyan új munkaerõt felvenni, de minden-
képpen elõnyben részesítik a diplomás hallgató-
kat a középfokú végzettségûekkel szemben.
Ugyanis egy esetleges átszervezés idején is ma-
gas fokon kell biztosítani a mûködést az olvasók-
nak. A jól képzett munkaerõ költségessége Zala-
egerszegen is sok problémát okoz a költségvetés-
ben. Kiss Gábor azonban figyelmeztetett minden
hallgatót, hogy néhány éves megbízást is vállal-
janak el pályafutásuk kezdetén, mivel a szerzõ-
dés lejártával így sokkal könnyebb bekerülni az
állandó munkatársak közé.

Szombathelyrõl három könyvtár is képvisel-
tette magát. Mindhárom a tanszék kiemelt gya-
korlóhelye. A megyei és városi feladatokat egy-
aránt ellátó Berzsenyi Dániel Könyvtárból

Pallósiné Toldi Márta szólt a sokoldalú kapcso-
latról. A hallgatók a szakmai gyakorlaton kívül
referátumok és szakdolgozati témák miatt is fel-
keresik õket. Gyakran szakmai kérdésekben kér-
nek segítséget a tanszék oktatóitól. A könyvtár
azonban sokat vár a hallgatóktól: már a gyakorlat
elõtt, használóként ismerniük kell az állományok
elhelyezkedését. A gyakornokokat segítõ mento-
rok minden munkafolyamatot részletesen bemu-
tatnak, s a hallgatókat valós feladatokkal látják el,
egy önálló feladatot pedig szabad idejükben ol-
danak meg. Az igazgatónõ szavaival élve jót tesz
a hallgatók önbecsülésének, ha tudják, hogy hasz-
nos munkát végeznek, és ha szembesülnek a pult
mögé kerülés érzésével. A tanszék számára meg-
fontolandónak tartja a referátumok átszervezését,
hiszen nem a legkellemesebb a könyvtár napi
munkáját megzavarni azzal, ha többen is azonos
témában és különbözõ idõben keresik fel a mun-
katársait. Javaslatuk a „referátum-csoportok” szer-
vezése. A könyvtár szívesen foglalkoztat nyelv
és informatika szakpárral rendelkezõ hallgatót.


