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South A. D.s
VIDÉKI MOZGÓKÖNYTTÁRAK? GYAKORLAT. EUÁRÁS ÉS EREDMÉNYEK

Angliában és Walesában, az utóbbi évek folyamán nyolcvan-agynéhány 
mozgőkönyvtár létesülte Ennek következtében a megfelel® szállítási lehe
tőségekről, valamint az ®rre alkalmas jármüvekről, bőséges tudósítás áll 
az érdeklődők rendelkezésére, - ezzel tehát most felesleges lenne bővebben 
foglalkoznunk, Mégis, miután a vidéki mozgó-könyvtár még aránylag aj, és 
a gyakorlatban még kellőképpen le nem mért formája a könyvtárszolgálatnak, 
talán időszerű eme módszer hatásosságának értékelése,

A mozgókönyvtár egészen egyszerű elven alapuló könyvtárszolgálat* ke
rekekkel és megfelelő hajtóerővel felszerelt szállítóeszközre helyezzük a 
könyveket, hogy azokat bárhova, ahol éppen szükség van rájuk, eljuttathas
suk, Vidéki könyvtárak ezzel a módszerrel látják el mindazon területeket, 
ahol állandó könyvtár létesítése nem járt megfelelő eredménnyel. Ez még 
egyáltalán nem jelenti valami uj könyvtári módszer felbukkanását, mégis 
némi eltávolodást jelent az eddig szokásos könyvellátástól,,.

Egyes vidékek kielégítő könyvellátását főképpen két probléma nehezí
ti meg; az apró, néha valóban parányi települések és az aránylag nagy tá
volságok, Nyilván ez az a két tényező, amely a mozgőkönyvtárt szükségessé 
tette, A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a nagy területre beállított moz
gókönyvtárnak egyes helyekre jutó szolgálata korlátozott* hiszen csak bizo
nyos meghatározott időben, a napnak bizonyos órájában, vagy a hét bizonyos 
napján, esetleg még nagyobb időközökben érhet egyik-másik helyre, Aa olva
só számára tehát a mozgőkönyvtár használatának alkalma - időben és számsze
rűleg is - korlátozott. Ugyanekkor a vidéki élet körülményei megnehezítik 
az olvasónak azt, hogy a könyvszolgálat korlátozott alkalmait kellőképpen 
kihasználhassa. Ezért a mozgókönyvtár-szolgálatnak, a fenti nehézségek át
hidalására, az alkalomnak megfelelő megoldásokról kell gondoskodnia. A 
könyvszolgálatnak, egyben ennek az olvasó által kihasználhatóságának Kor
látozottsága, szükségképen egy jobb és alkalmasabb könyvszolgálat megszer
vezésére kell hogy vezessen. Minden egyes kis helység /'település/ egyéni 
szempontjait tekintetve véve, valamennyiük problémáit egy megfelelően 
szervezhető, s a szóbanforgó területet teljesen felölelő könyvszolgálatba 
kell egyesítenünk. Pontos tervezetet kell készítenünk, mely a jármüvek, 
járművezetők ügyét, a garázsok és a karbantartás kérdését, az alapkönyvtá
rak helyét, a napi útvonalak és állomások kijelölését, az indulás és érke
zés pontos idejét, stb. szabályozza, szóval olyan mindent átfogó terveze
tét, melytíek egyedüli célja a vidéki olvasók igényeinek minél kényelmesebb 
és eredményesebb kielégítése. Röviden igy is mondhatnék* A mozgőkönyvtár 
felállításának három főszempontja* könyvanyag, szakszemélyzet és szervezés. 
A megfelelő szervezés, noha csak harmadik helyen említjük, nem utolsó fon
tosságú, hiszen ha ennek hijján az olvasóknak nem nyújtunk megfelelő alkal
mat a könyvszolgálat teljes kihasználására, a két első szempont /vagyis á 
könyvek és a szakszemélyzet/ munkája kárbavész.
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A legelső kérdés teháts a helyes szervezés milyen mértékben Javít
hatja az olvasóknak nyújtott lehetőséget? Mozgókönyvtár szolgálatról és 
vidéki területről lévén sző, ennek a területnek, vagyis tevékenységünk 
határait pontosan meg kell jelölnünk,, Világos, hogy e meghatározást a 
mindenkori helyi körülményektől kell függővé tennünk, főleg attól, hogy 
a helybeli lakosság szerint, hol az a népsűrűség, mely alatt, az állandó 
könyvtár létesítése már nem járhat kellő eredménnyel, tehát nem lenne 
indokolta Mindenesetre világosan elhatárolandók a "városi” és a "vidéki" 
területek,, Derbyshirei tapasztalataink azt mutatják, hogy a gyorsmozgásu 
jármüvekre alapított könyvszolgálat eredményessége rohamosan csökken az 
1«000 főt meghaladó helységekben® Ekkora helyeken már alkalmasabbnak 
bizonyul egy "városi" tipusu berendezkedés, ami alatt vagy állandó fiók- 
könyvtár, vagy pedig.olyan mozgókönyvtár értendő, melynél a teherbírás 
előbbrevalá a gyorsaságnál, amilyen pl® a pótkocsis, nehéz teherautó,
A "városi" és "vidéki" körzetek közti elválasztővonal kijelölése, a na
gyobb városok közvetlen környékén /perifériáin/ legnehezebb* Vigyázni 
kell, nehogy egyes területrészekre esetleg kettős szolgálat /"városi" és 
"vidéki” is/kerüljön. Szükségessé válik tehát, hogy minden loOOO fő fe
letti lakosságú helyet képzeletben bekerítsünk s ezen belül "városi" jel
legű könyvtár-szolgálat működjék® A "kerítéseken" kivüleső összes terület 
pedig "vidéki" mozgókönyv szolgálattal láttassák el® A statisztikusok ked
véért megemlítjük, hogy Derbyshire-ben ma 115®000 főnyi lakosság részesül 
vidéki mozgókönyvtár-szolgálatban, szemben a nagyobb helységekbe tömörült 
230,000 fővel, akinek állandó vagy ideiglenes, de stabil könyvtár áll ren
delkezésére®

Mintán megteremtettük és kijelöltük tevékenységünk területét, célunk 
pontos meghatározása következik® Kérdés, hogy mozgőkönyvtárunk vájjon a 
kijelölt terület valamenhyi lakóját akarja-e kiszolgálni? Erre - úgy vé
lem - tagadó választ kell adnunk® Vidéken mindig az a legnagyobb problé
ma, miképpen lehet a lakossággal közvetlen kapcsolatot létesíteni? A gyer
mekekkel felveendő kapcsolat egyetlen biztos bázisa az iskola® Csakhogy 
az iskolásgyermekek igényeinek mozgókönyvtár utján való kielégítése rend
kívül sok akadályba ütközik! az iskolai tanrend netán! megbontása, az 
ifjúsági könyvanyagnak a felnőttekével együtt való szállításának nehéz
ségei, annak elkerülhetetlensége, hogy egy-egy iskolás-csapatnak, a 
könyvszállító jármű szükreszabott belsejében s a rendelkezésre álló rö
vid idő alatt legfeljebb csak felületes könyszolgálat nyújtható - és sok 
hasonló nehézség jelentkezik® Ebből nyilván következik, hogy a vidéket 
járó mozgókönyvtár tulajdonképpeni célja, a kijelölt terület felnőtt la
kosságának ellátása legyen, ami - az ismételten említett Derbyshlre ese
tében - az ellátandó lakosság számát 86®500-ra csökkenti®

A vidéki lakosság jellegzetessége könyvellátási szempontból valóan 
tudvalevőleg az, hogy egy-egy körzet lakói szerteszéjjel, apró csoportok
ba verődve lakván, a könyvtár és az olvasó közti kívánatos kapcsolat meg
teremtése bizonyos fokig mindig problematikus® Egyik-másik megyénkben, a 
kellőszámu állandó könyvtár létesítése egyszerűen nem fizeti ki magát®
Itt tehát kénytelenek voltunk a könyvellátást mozgóvá tenni, előre felté
telezvén azt, hogy könyvszállító Jármüveink kapcsolatba tudnak lépni még 
a legkisebb telep, major,vagy falucska csekélyszámu lakójával is, alkal
mat nyújtván minden olvasónak, hogy a mozgókönyv^szolgálatot kellőképpen
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felhasználhassa° A beszerzés első feladata tehátt összes szükséges
kapcsolatok megteremtése legyen* Hogy azonban a szőbanforgó lakosság 
milyen mértékben kívánja majd kihasználni könyvszolgálatunkat, ezt ne
héz előre megállapítandó A kereslet - kétségtelenül - helyenklnt válta
kozó lesz , sőt évszakonkint Is ingadozni fog® Ezenfelül egy-egy kisebb 
telep vagy majorság speciális érdeklődése is gyakran megváltozik, ami 
ismét átalakítja a keresletet,, Következőleg a könyvszolgálatnak abból a 
feltevésből kell kiindulnia, hogy minden egyes vidéki lakó egy-egy szám- 
bevehető /potenciállá/ olvasó - legalábbis mindaddig, amíg ennek ellen
kezőjét be nem bizonyít ja<> A szervezésnek tehát a teljes lakosság ellá
tását fedező könyvanyaggal kell számolnia, érintkezést kell teremtenie 
valamennyi vidéki közösséggel, még a legkisebbekkel, a legfélreesSbbek- 
kel iso Első próbatételünk tehát* Képes-e a mozgókönyvtár teljes, hiány
talan könyvellátáat nyújtani?

Sok függ persze a helybeli körülményektől is* milyen minőségű a be
járandó terep, lehetővé teszi-e a legfélreesőbb települések felkeresését, 
vagy legalább is megközelítését? Ezektől függ a beállítandó jármű minő
sége is, Ha pedig ezt megfelelően választottuk ki, akkor a 10G %-os, 
hiánytalan könyvellátáa igenis megoldható®

Noha legtöbb megyénkben méltán feltételezhető, hogy rendes utakra 
szabott jármüvei még a legfélreesőbb településekeís elérhetők, mégis bi
zonyára akadnak majd olyanok is, melyek csak különleges jármüvek segít
ségével lesznek megközelithetőko Ha az ilyen távoleső helyek egy-e^y 
különleges járinüvet állandóan igénybe tudnak venni, akkor ennek beállí
tása természetesen Indokolta Lehetséges azonban hogy kevés a munka, a 
különleges jármű állandó foglalkoztatására nem futja® Az is lehetséges, 
hogy az ellátandó települések népességéhez viszonyítva, a'bejárandó tá
volságok aránytalanul nagyok, ami viszont túlzott üzemköltségeket ered
ményeznek Vájjon hét ilyen esetben is indokolt-e a különleges jármű be
állítása, esak azért, hogy annak a néhány kimaradt embernek 100 £—os 
könyvellátása is biztosítva legyen?

Ilyenkor nincs más hátra, mint a legelőnyösebb, a mindenkori hely
zetnek legmegfelelőbb kompromisszumhoz fordulnia Nálunk Derbyshlre-ben 
például, az olvasótól bátran elvárható, hogy szükség esetén 500-400 lé
pést elgyalogoljon a könyves-jármű legközelebbeső megállójáig, felt'éve 
persze, hogy a jármű menetrendszerinti pontos beérkezése felől nincsenek 
kétségeik - Legtöbbször a standard-tipusu Bedford-féle jármüvet alkalmaz
zuk, mely azonban esak bizonyos korlátolt távolságra képes elkalandoznia 
a karbantartott utaktól® Ilyenkor tehát még mindig kimaradhat néhány tel
jesen fékreeső település, melynek kívánatos könyvellátását egy még moz
gékonyabb jármű beállítása tudná csak biztositanio Az ilyen különleges 
jármű pedig, esetleg esak heti másfél napot tölthetne a tulajdonkénen! 
könyvszolgálattal, hátralévő idejét tisztán a hosszadalmas ide-odautazás 
töltené kit,'Minthogy ez valóban nem lenne gazdaságos, az ilyen teljesen 
félreeső helyen laké maroknyi olvasóközönség - a mi esetünkben mindössze 
240 főről van szó - a mozgókönyvtár perifériáján kivülaaőnek tekintendői 
tehát vagy meg kell elégednie a posta utján lebonyolított könyveliátás- 
sal, vagy saját erejéből kell a legközelebbi könyvellátő állmáét elérnie. 
Ezen elenyésző nehézségeket kivéve, Derbyshire-i lakosságunk több mint 
99 jí-ával a kívánatos kontaktus fenntartható, ami méltán bizonyítja, hogy
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a mozgófcönyvtárak működésének "teljes fedezetű** szükségességét, még a 
fentihez hasonló "kompromisszum" esetén sem érheti kritika.

E«y-«gy körzet "teljesen fedezett" könyvellátásának beállítása 
azonban csak legelső foka a szervezésnek. A könyvellátás fent leirt mód
jából nyilván következik, hogy az olvasó a jármüvei csak bizonyos alkal
makkor találkozhat. Továbbá számításba kell vennünk azt ist hogy a vidé
ki olvasó mindennapi életének a könyvtárhasználat csupán alárendelt te
vékenysége lehet, ezt tehát alkalmasan kell beiktatnunk a vidéki élet sok 
egyéb dolga és kötelessége közé. Hogy tehát könyvszolgálatunk eredményes 
lehessen, az olvasóval az érintkezést olymódon kell felvennünk, ahogy ez, 
az olvasó napi beosztásának legmegfelelőbb.

Az uj olvasónak egyelőre csak lakását tudjuk biztosan. Ennek követ
keztében mozgókőnyvszolgálatunkát elsősorban azzal a céllal kell megszer
veznünk, hogy az olvasót lehetőleg saját otthonában keressük fel, ott 
lépjünk vele személyes érintkezésbe. Felmerül tehát az a kérdés, vájjon 
ennek mikor van a legmegfelelőbb ideje, s vájjon a könyvszolgálatnak mi
lyen mértékben kell tekintettel lennie a vidéki olvasó egyéb elfoglalt
ságára, nevezetesen azokra, melyek őt otthonától távol tartják. Itt ter
mészetesen nem egyéni szokások vagy életmódok számbavételéről van szó, 
hanem elsősorban az olvadók közös tevékenységeiről és akadályoztatásairól, 
amilyenek pl. vásári napok, meg nem felelő autóbusz-közlekedések, stb., 
amikre menetrendünk tervezése közben okvetlen tekintettel kell lennünk,a- 
hogy ezt minden egyéb "mozgó-szolgálat" is kénytelen megtenni. Természetes, 
hogy a könyvtárszolgálat is kövessen el mindent, hogy jármüveink érkezését 
a közönséggel pontosan és félreérthetetlenül tudassa, s a megadott időpon
tokat mindenkor szigorúan be is tartsa.

Az, hogy a vidéken lakók munkahelyei otthonuktól távolesnek, termé
szetesen nehezíti a mozgókönyvtár-szolgálat lebonyolítását. Noha ml sem 
szól az ellen, hogy az olvasónak munkahelyén is rendelkezésére álljon a 
könyvszolgálat - feltéve persze, hogy az olvasóhal való érintkezés ott is 
felvehető és munkakörülményei ezt lehetővé teszik - mégis kétséges, vájjon 
e» a könyvszolgálat Így tökéletes leáz-e? Nem is beszélve arról a bizonyá
ra nem jelentéktelen számú olvasóról, akinek munkahelye a kérdéses körze
ten kívül fekszik. Azokkal bizony nem könnyű a kívánatos érintkezés fenn
tartása, komoly nehézsége ez a mozgókönyvszolgálatnak^ annál is inkább, 
mert e nehézség fokát nem Is könnyű felmérni. Ugyanis eme matematikai 
feladatnak "ismeretlen"-ja azoknak száma, akik a könyvszolgálatra nem 
tartanak Igényt, ezt nem tudjuk, erre legfeljebb személyes válaszuk ad
hatna felvilágosítást, e célból viszont egyenklnt kellene őket felkeres
nünk. Noha ennek hígján is juthatunk bizonyos irányelvekhez.

Nálunk Derbyshire-ben, ahol immár 8 mozgókönyvtár működik, a 19.125 
bejegyezett tag közül 55 $ személyesen veszi át a kölcsönkönyvet. Ezek 
azok az olvasók, akik a könyvszolgálatot állandóan igénybe óhajtják ven
ni a az errevalő lehetőségük is megvan. A hátralévő 45 f> csak közvetítő 
utján jut a kölcsönvett könyvhöz;; ezek is igénybe óhajtják venni a könyv- 
szolgálatot, de nem személyesen. Feltételezve azt, hogy a kölcsönvevő 
többnyire személyesen óhajtja kiválasztani olvasnivalóját, a többit, vagy
is a közvetítő utján kölesönvevő olvasókat, azok csoportjába kell sorol
nunk, akiknek az elolvasandó könyvet illetőleg, nincs különösebb személyes



óhajak. Ezek számára tehát, a saját otthonukban megjelenő, közvetlen, 
személyes könyvszolgálat szükségtelen.

A tulajdonképpeni falas! lakosságnak 52-65 $-a bejegyzett tagja 
a mozgőkönyv-szolgálatnak. Ez magas $ ugyan, de egyáltalán nem meglepő, 
ha figyelembe vesszük azt a körülményt, hogy ezeknek az embereknek nagy
része, falujának közvetlen közelében dolgozik, tehát úgyszólván házhoz- 
járó könyvellátásban részesül. Ezzel szemben olyan falukban, melyeknek 
lakossága távolabbi munkahelVekre jár, a mozgőkönyvtár tagjainak száma 
csupán* 17-22 #-át’ teszi ki a népességnek. A fentemlitstt kétféle # köz
ti feltűnő különbség, többféle körülménynek tudható be. Tetemes részét 
azonban azok adják, akik csak azért nem veszik igénybe a.mozgőkönyvtá
rat, mert egyszerűen nincs rá megfelelő alkalmuk. 1

A Derbyshire-i mozgókönyvtárak azon .tagjai, akik kölcsönkönyvüket 
személyesen veszik át, a .teljes felnőtt lakosságnak csak 12 #-át teszik 
ki. Ez^ noha alacsony szám, mégis háromszorosa annak, amit a mozgőkönyv- 
tárak előtt működő, állandó .falusi könyvtárak adatai kimutattak.

városi körzetekben, melyekben fiókkönyvtárakat létesítettünk, a 
tagok száma csak 36 $>-& a teljes felnőtt lakosságnak. Ennek az arány
lag alacsony számnak ugyancsak különféle oka lehet, talán nem utolsó 
sorban a’mozgókönyvtárak hiánya. - Mindent összegezve, nagyjában azt 
állapíthatjuk meg, hogy az újonnan bevezetett mozgórendszer ma mintegy 
70 Jí-pan mutatkozik'eredményesnek. S vájjon a hiányzó 30 # miképpen len
ne pótplható?

Ha a kölcsönvétellel több olvasó közösen biz meg valakit, ez is 
jobb a semminél. Miután azonban azt állapítottuk meg, hogy a kifogástalan könyvszolgálat egyik feltétele a könyvtár és síz olvasó közti szemé
lyes kapcsolat, az ilyen*közvetített, csoportos kölcsönvétel sosem lehet 
teljesen kielégítő. Az viszont, hogy a könyvszolgálat idejét mindenütt 
az estékre ütemezzük be /amikor is az olvasók nagy részét otthon talál
hatnék/, annyira növelné a*rezsi-költségeket, hogy ezt még az ilymódon 
bizonyára ‘szaporodó taglétszám sem tenné indokolttá. A helyes megoldás 
kétségkívül a tökéletes várösi könyvszolgálat, amit a vidéki lakosság is 
bármikor, valahányszor csak erre alkalma nyílik, igénybe vehet. Hiszen a 
végcél nem az, hogy a vidéki lakosság jó mozgőkönyvtárhoz, hanem az,nn^ jó 
könyvtárhoz jusson. Amig 'tehát az egész megyei könyvszolgálat - úgy a 
"városi* mint a "vidék*” - nem teljes, aődig a mozgókönyvtárak szerepét 
pontosán mérlegelni nem~is*igen lehetséges.

Az mindenesetre tagadhatatlan, hogy mozgókönyvtáraink IdSnkinti 
kapcsolatot létesítenek valamennyi vidéki közösség nagyon is lényeges- 
számú olvadójával. De vájjon ezeknek az olvasóknak valóban módjuk nyilik- 
e árra, hogy a könyvszolgálatot hiánytalanul ki is használhassák? Tudjuk 
azt, hogy az állandó "városj," könyvtár olvasója akkor és annyit veszi 
igénybe könyvszolgálatunkat, . amikor és ameddig erre szükség van. Ezek 
ugyanis elemi szempontok, elsőrendű feltételei a jó könyvszolgálatnak. 
Okvetlen erre kell hát törekednie a mozgókönyvtáraknak is.

Sajnos a mozgókönyvtárak, az idő, valamint a könyvanyag korlátozott
sága következtében, csupán a legszorosabbra szabott "gyors-hirszolgálatot" 
végezhetik. Néha eredményesen működhetnek információs kérdések felvételé-.
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nél, az informácanyagát azonban csak kiindulási helyükről szerezhetik 
be. Hiszen a mozgókönyvtár alapjában véve otthoni olvasásra beállított 
könyvszolgálat, elsősorban tehát mint ilyen Ítélendő meg. Ha eme korlá
tozottságát elfogadjuk, s netán! időbeli huzavonát is kikapcsoljuk, m m -  
mi ok sínes arra, hogy az olvasó, az egyes állomásokon nyugodtan ki he 
válogathassa kölcsönveendő könyvanyagát. A gyakorlat szükségessé teszi 
hogy az egyes állomásokon eltöltendő időt, a látogatottság és egyéb he
lyi körülmények tekintetbevételével, előre kikalkuláljuk. De eközben 
sose feledkezzünk meg arról, hogy a bőkezűség nem válhat kárára vállal
kozásunknak, viszont a takarékosság igenis kárára válható Alapítsuk 
hát becslésünket a lakosságnak a mozgókönyvtárhoz való viszonyára, mely 
a könyvszolgálat által előbb-utőbb kialakuló bizalmas légkörben világo
san meg fog mutatkozni, és helyes becsléshez vezet. A becslés problémá
jának kulcsa a szervezés rugalmasságában rejlik. Ezt, valamint az állan
dóan váltakozó keresletet élesen szem előtt tartva és mérlegelve, az 
egyes állomásokon eltöltendő időt © felmerült igényekhez kell alkalmaztat.

Kívánatos továbbá, úgy az olvasó, mint a könyvszolgálat kényelmének 
érdekében, hogy a kölcsönzés előre megszabott időközökben történjék. Ez 
időtartamot a rendelkezésre álló jármüvek száma szabja mag. Minél rövi- 
debb időközökben járunk be egy-egy körzetet, aknái több jármüvei, annál 
magasabb üzemi- és munkaköltséggel kell számolnunk. »

A cél tehát az legyen, hogy a költségeket és a járatok gyakorisá
gát olyképen egyeztessük össze, hogy az olvasónak minél tökéletesebb 
könyvszolgálatot nyújthassunk. A heti szolgálat elég gyakori kölesönve- 
vésre nyújt alkalmat az olvasónak, nem okoz neki nagyobb késedelmet, 
könyvei beszerzésében. Az ilyen heti ciklus költségei azonban aránylag 
magasak. Havi ciklus esetében t«Aemesen apadnak a költségek, a kölesön- 
vételi alkalom viszont túl ritka, a késedelmek hosszúra nyúlnak, aminek 
következtében a mozgókönyv-szolgálatot még postai könyvszolgálattal le 
ki kell bővítenünk, ami ismét újabb költséget jelent. Tapasztalatunk 
szerint a kéthetes ciklus az, amikor a költségek nagyjában hasonlókká 
válnak a "városi" típusu fcönyvszolgálat költségeihez® Vájjon hát az 
ilyen kétheti mozgó-ciklus kielégítően látja-e el az olvasót? - Erre a 
kérdésre - Derbyahire-i tapasztalataink nyomán - igenlő választ adhatunk, 
feltéve, hogy az olvasó bármilyen számú könyvet kölcsönvehet, sőt felté
ve azt is, hogy a sürgős esetek, még a kétheti cikluson belül is, azon
nali postával intézhetők el. A .közvélemény Ítéletét alapul véve e két
heti ciklus ellen, immár ötéves mozgókönyv-szolgálatunk óta még semmi
féle kifogást nem emeltek.

Ennyit a szervezésről. A mozgókönyv-szolgálat kritika tárgya lehet 
annyiban ia, hogy egyelőre még nem lát el minden egyes vidéki lakost a 
megfelelő olvasnivalóval, jól lehet azok az olvasók, akikkel jármüveink 
közvetlen kapcsolatot létesítettek, már teljes mértékű hasznát veszik 
az u.n. "otthon-olvasási szolgálatunknak™ /home-reading service/. Nézzük 
hát, vájjon ezek az olvasók milyen mérvű.szolgálatban részesülnek, s 
ennek milyen hasznát veszik?

A legtöbb mezigőkőnyvtár befogadóképessége nem haladja meg a 2.000 
kötetet. Ez, a népsűrűséghez viszonyítva alacsony szám. Mégis fontos 
támpontja az eredményes mozgókönyvtár-szolgálatnak, Minden jármű, a raj -
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ta tárolt anyagon kívül, kiindulási telepén hátrahagyott tartalékanyag
gal is rendelkezik. Ezenkívül az egész vállalkozás tartalékanyagából, 
sót a nemzeti kölcsönös csereakció anyagából is bármikor pótolhatja, 
vagy beszerezheti hiányát. Mihelyt azonban egy-egy jármű, kiindulási 
telepét elhagyta, akkor már kizárólag a saját anyagára van utalva, 
hiányait tehát csak a telepre való visszaérkezése után tudja majd 
pótolni. Ha pedig olyan könyvre van szüksége, ami a kiinduló telepen 
is hiányzik, azt más forrásból kell beszereznie, ami bizonyos kellemet
len késedelmet jelenthet a könyvre várakozó olvasónak! mégpedig a vi
déki olvasónak jóval hosszabb késedelmet, mint a városi fióktelep ha
sonló helyzetben lévő olvasójának. Mindebből következik, hogy a jármű 
polcain felsorakoztatott köayvanyag kiválogatása nagyon fontos. Ha 
egyik-másik jármű nagyszámú rendeléssel tér vissza kiinduló telepére, 
ez még nem okvetlen jelenti vállalkozásunk kiváló sikerét. Jelentheti, 
a Jármű könyvanyagának hiányos voltát is, sót "esetleg azt is, hogy az 
illető jármű már nem tulajdonképpeni célját, nem mozgókönyvszolgála- 
tot, hanem egyszerű könyv kikézbesítést vég"ez*.

Ebből kettős tanulságot kell bevonnunk. Először is azt, hogy a 
jármű könyvanyaga állandóan és lehetőleg tökéletesen fedezze az 
illető vidéki körzet legfontosabb érdeklődési körét - gazdálkodás, 
földmivelés, mezőgazdasági kézikönyvek, stb. - még akkor is, ha ez 
netán a kevésbé fontos tárgykörök rovására menne. Utóbbiakra nézve 
pedig az a fontos, hogy ügyesen válogassuk össze és * kiinduló telepe
ken lehetőleg gyakran felcserélgessük őket. Ilymódon a kereslet Inkább 
a kevésbé olvasott témák felé fog tolódni. Második tanulság! a legfon
tosabb tárgykör megfelelő ellátása érdekében, a legkeresettebb munkák
ból kellőszámu duplumpéldányunk legyen. ■*>'/.';

A mozgőkönyvtár egyik különlegessége, hogy gyakran valóságos föld
rajzi határt szab egy-egy könyv beszerezhetőségének. Nem ritka eset 
ugyanis, hogy egy-egy különösen keresett könyv, melyet valamelyik állo
máson leadunk, ottmarad mindaddig, raig az összes helybeli érdeklődők 
el nem olvasták. Mihelyt aztán visszakerül a járműre, s a következő 
állomáson esetleg ismét leadják, a fenti folyamat újra ismétlődik. így 
aztán az illető munka valóságos földrajzi monopóliumot teremthet maga 
körül.

Az előjegyzéses rendszer /"reservation system"/ nem sokat javít a 
helyzeten, mert - noha igazságosabb könyvforgalmat teremt - egyes mun
káknak a forgalomból való ideiglenes kivonását vonja maga után és ezzel 
a forgalom gyorsaságát csökkenti. Ezért - elméletben - a duplikétumok 
száma a lehetőség szerint fokozandó. Gyakorlatban azonban nem igen te
hetünk többet annál, hogy reggeli induláskor, a szóbanforgó munkákból 
legalább egy-egy példány legyen a jármű polcain.

De bármennyi figyelmet szentelünk is könyvanyagunk minőségének, 
könyvszolgálatunk sikere elsősorban a kezelőszemélyzet szakértelmén 
és ügyességén múlik. Ez a tétel természetesen a mozgókönyvtár esetében 
is álls s miután a mozgókönyv-szolgálat kimondottan személyi jellegű, 
megkívánja a könyvtár és az olvasó közti szoros kapcsolatot. A mozgó
könyvtár kezelőinek tehát két fontos tulajdonsága legyen; könnyen meg
nyerhessék a vidéki olvasó bizalmát és kellő szaktudásuk és emlékező
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tehetségük legyen ahhoz, hogy a kiinduló telepen tárolt munkák nevét 
és tárgykörét lehetőleg fejben tarthassák,, Mindkét tulajdonság hiánya 
lassítja és rontja a könyvszolgálatoto

Könyvszolgálatunk eredményességét esak számszerű összehasonlítás
sal tudjak felmérni,* Derbyshire felMott vidéki lakosságának, fejenkint 
átlag 9«9 kötetet szolgáltatnak ki évente a mozgókönyvtárak, mig ugyan
ezen vármegye állandó fiókkönyvtárai, fejenkint 11.5 kötetet. A mozgó- 
könyvtárak esetében mutatkozó alacsonyabb kötetszámnak kétféle oka le
heti vagy a könyvszolgálat hiányossága, vagy ]5edig a megfelelő számú 
kölcsönzési alkalom hiánya következtében jelentkező alacsony taglétszám. 
De a bejegyzett tagokat alapul véve, ismét ellenkező képet kapunk: Moz- 
gókönyvtáraink bejegyzett tagjai közt évi 45 kötet esik fejenkint /ebben 
a szánban úgy a személyesen, mint a közvetítő utján kőlesönvevők benne 
foglaltatnak/, mig az állandó fiókkönyvtárak bejegyezett tagjai közt, 
fejenkint esak 31 kötet. M!vk8vetkezik ebből? Az, hogy azok a vidéki ol
vasók, kiknek erre megfelelő alkalom adatik, 50 $-kal jobban kihasznál
ják a mozgőkönyvtárat, mint ahogy "városi" szomszédjaik az állandó fiók
könyvtárát.

Ami a mozgókönyvtár fenntartási költségét illeti, ezt márcsak 
azért is nehéz pontosan kimutatni, mert hiszen bizonyos mértékben mindig 
összefügg a kiindulási telep állandó fiókjával. Ha a statisztikai kimu
tatásokra alkalmas üzemköltség! adatokat akarunk nyerni, ez csak úgy 
lehetséges, ha a vidéki mozgókönyvtárak költségeit, a "városi” állandó 
fiókkönyvtárak költségvetéseivel hasonlítjuk össze. De minthogy mindkét 
fajta könyvszolgálatnak teljesen sajátos - tehát nem közös - tételei is 
vannak, az összehasonlítás esak nagyjából lehetséges.

Anélkül, hogy részletes számadatok kimutatását megkisérelnők, igy 
is bízvást megállapíthatjuk azt, hogy a vidéki lakosságnak nyújtott 
mozgókönyv-szolgálat fejenkint átlag 10 fi-kal drágább az állandó fiók
könyvtárak "városi" Jellegű szolgálatánál. Ez egyáltalán nem meglepő, 
ha a mozgókönyvtárak hátrányos helyzetét - hosszú távolságokat, szét
szórt félreeső településeket - figyelembe vesszük. A mozgó-szolgálatban, 
olvaső-tagonkint, átlag 80 $-kal magasabb az üzemköltség, mint az állan
dó fiókokban. Az aránylag alacsonyabb vidéki taglétszám lényegesen növe
li. a kétféle,.üzemköltség közti különbséget. Ennek dacára - minthogy a vidéki olvaao sokkal jobban Kihasználja a KöayvszojLgaxavot min* a városi -
a könyvenkinti költség "csak 30 Jfe-kal magasabb a vidéki mozgószolgálatnál 
mint a váróéi állandó-szolgálatnál.

Az elmondottakból azt a határozott következtetést vonhatjuk lel 
hogy a "vidéki" kcnyvszolgálat kétségtelenül drágább a "városl"-nál„
Vájjon ez elégséges ok-e ahhoz, hogy pálcát törjünk egy olyan könyvszol
gálati rendszer felett, amely - noha a tökéletességtől még távol áll - 
olyan olvasási alkalomhoz juttatja a vidéki lakoaságot, amilyenben addig 
még soha nem volt része és amely immár méltán hasonlítható a városi la
kosságnak nyújtott könyvszolgálathoz? A válaszhoz - ami Derbyshiro-t 
illeti - nem fér kétség.

« The library Association Record, 1954. 4.sz. 121«JL£6.lap.


