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A T Ö M Ö R  R A K T ÁR 0 Z Á. S .

A KÜLÖNFÉLE MÓDSZEREK ±B BEREHDEZÉSEK V12SGÀLATA

I

A könyvtáros számára asm aj probléma a raktári férőhelyhiány*
A múltban azt hitték, hogy a túlzsúfolt polcok ellen csak úgy lehet 
védekezni, ha a meglevő épületeket kibővítik, vagy újakat emelnek.
De előfordul, hogy egyik módszert sem lehetett alkalmazni a normális 
nagysága raktár megteremtésére, s az is megtörténhetett, hogy a be
szerzés váratlanul és ugrásszerűen növekedett meg, például nagyobb 
könyvgyűjtemények befogadásánál. Ilyenkor gyakran komoly nehézségek 
merültek fe l, és a könyvtárak évkönyvei nem egy esetben tesznek em
lítést raktározatlanul heverő vagy nem megfelelő részlegekben elhe
lyezett anyagról. Amióta a középkori könyvtár könyvpultjaiból a könyv- 
állványok kifejlődtek, majdnem négy évszázadnak kellett eltelnie, hogy 
a raktározási módszerek terén valamilyen jelentős, uj lépésre kerüljön 
sor.

A könyvtár gyűjteményeinek növekedésével együtt nőtt a könyváll
ványok magassága is: galériákkal biztosították a hozzáférhetőséget а 
felső polcokon, а XIX.században pedig bevezették az öntöttvas szerke
zetet, ezt azután a beton és az cél szorította ki helyéből. Még mindig 
nagyon sok helyet foglaltak el azonban azok a fő és mellékfolyósok, 
amelyeken az állványokhoz lehetett eljutni. A tervezésnél nyilvánvaló
vá vált az a szempont, hogy az állványok aránya az egész könyvraktár 
alapterületéhez viszonyítva megnövelhető, ha rögzített állványokkal 
kombinálva mozgatható állványokat le alkalmazunk. Ennek érdekében több
féle eljárást dolgoztak ki. Mindegyik olyan állványzat fajtára volt 
alapozva, melyet könnyen el lehetett mozdítani és igy hozzá lehetett 
férni a rajtuk levő könyvekhez, vagy azokhoz a könyvekhez, melyek azo
kon a rögzített állványokon voltak, amelyeket a mozgatható állványok 
kiegészítettek. Az egyik Ilyen eljárást Gladstone javasolta. Lényege 
az, hogy kerekeken gördülő könyvállványok kerülnek egymással .szembe, 
és ezeket ki lehet húzni egy folyóséra, ha a könyveket el akarjuk ér
ni. /3.sz.ábra./. A másik megoldás abból a gyakorlatból származott, 
hogy a kisebb méretű könyveket helym9gtakaritás végett néha kettős 
sorokban szokták a polcokon elhelyezni. Persze azonnal nehézség me
rült fe l, ha a hátsó sorokból volt szükség valamelyik könyvre. Ezt 
úgy igyekezték kiküszöbölni, hogy a két "réteg" számára külön állvá
nyokat alkalmaztak, igy az első sorban levő könyveket könnyűszerrel 
arrébb lehetett tóíni, ha a hátsó sor könyveire volt szükség.. A
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Bradfordban, 187b éa 18ö4 között Charles G. Virgo ?árosi főkönyv- 
tároe á lta l fo ly ta to tt kísérletek során olyan berendezést alkalmaz
tak, amely előhírnöke a jelenleg az Egyesült Államokban tömör raktá
rozási megoldásként használatos csuklós rendszerű állványzatnak. Ez 
olyan állványból á l l t ,  melynek egyik oldalán csuklós szerkezet van 
fe lerős ítve , és amely a rögzített állvány előtt á l l j  az utóbbihoz 
úgy lehet hozzáférni, hogy a csuklós állványt egyszerűen kinyitjuk, 
mint egy a jtó t. A berendezés fából készült, és hogy a csuklós állványt 
jobban megerősítsék, külső oldalán görgőt szereltek f e l ,  amely a pad
lóba mélyesztett fémjáretoa futott. Ez a raktározási módszer Bradford
ban egész 1903-lg  használatos vo lt, de később valószínűleg használaton 
kívül helyezték. Mivel semmilyen adatunk nincs arra nézve, hogy a mód
szert máshol is bevezették volna, fe ltételezhető, hogy nem bizonyult 
te ljes  mértékben sikeresnek. Valószínűleg a fából készült szerkezet 
nem volt elég erős.

А XIX. század második felében a kötelespéldánygyüjtő könyvtárak
nak sokkal nagyobb mértékben kellett szembenézniük az uj beszerzések 
ütemének jelentős gyorsulásával, mint az egyéb könyvtáraknak. Ez az
zal a következménnyel járt, hogy ugrásszerűen megnövekedett a felhasz
nálható raktározási.hely iránti igény. Richard Carnett azt Írja le 
egyik tanulmányában1' ,  hogyan kísérleteztek már régebben azzal, hogy 
a könyvtárakban uj raktárhelyiségeket alakítsanak ki, és, miután rö
viden hivatkozik a dublini Trinity College könyvtár, valamint a 
Bodlaiana berendezésére, elmondja, hogy mennyire égető problémájává 
vált a British Museum vezetőinek is a túlzsúfoltság kérdése. Tovább- 
menően elmondja, mint fedezte fel a Bethonal Green-i nyilvános könyv
tárban 1866-ban tett látogatása során, hogy az ott használatos mozgat
ható könyvállványok alkalmasak volnának a British Museum igényeinek 
kielégítésére. A  MuseUm vezetőinek nagy szerencséjére, a "vasszerkeze
tű raktár" helyiségei szélea folyosóikkal és rácsos vas emeleteikkel 
kiválóan alkalmasak voltak arra a célra, hogy ott kiegészítő mozgat
ható állványokat állítsanak be. Az egyik állványforma kétrészes volt, 
ugyanolyan méretű, mint a rögzített állvány és síneken mozgott, melyek 
fent csavarral voltak az öntöttvas állványtart ókhoz erősítve, /l.ez. 
ábra./ A  csúsztatható állvány -  a British Muscumban Így nevezték -  
külső polcain elhelyezett könyvek elmozdítás nélkül is hozzáférhetők, 
ha pedig kihúzzuk az állványt a folyosó közepére, akkor hozzáférhető
vé válik a mozgatható állvány hátsó polcain, valamint a rögzített á l l 
ványon elhelyezett könyvanyag. Egy másik megoldást a "vasszerkezetű 
raktár" ezükebb folyosóinál alkalmaztak. Itt a mozgó állvány szintén 
a rögzített állvány előtt volt elhelyezve, de oldalra gurult a síne
ken. Ez azonban kevésbé volt gazdaságos, miután сзак egy sor könyvet 
tartalmazott. Azonfelül, hagy lehetővé tegyék az oldalra való elmozdí
tást, nem lehetett minden rögzített állvány elé mozgatható állványt

The sliding press at the British Museum, (csúsztatható állványok
a British Museumban.] -  The Library. 1Ö91» oct. l.s e r . 3.vol.
414-420.lap. Ujranyomva: Essaya in llbrarianahlp and bibliography.
1Ь 9 9 .
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helyezel, csat mind#в második ei , bár egyes esetekben lehetséges 
▼olt e sűrűbb elhelyezés is« /2.t<z.ábra./ Ezt a berendezést olcsón 
tudták készíteni, és könnyen lehetett felállítani. Mitel pedig eze
ket az állványokat egyenként lehetett beállítani a könyvtár bármely 
pontján, ahol csak szükség volt rájuk, vagyis ahol az anyag a leggyor
sabban zsúfolódott, igen nagyértékü rendszernek bizonyult. Úgy tette 
u.l. lehetővé a könyvanyag elhelyezését, hogy nagymértékű átrendezés
re vagy uj épületrészek emelésére nem lett szükség.

A csúsztatható állványok még sokáig használatban voltak a British 
Museumban, és teljesen kifogástalannak bizonyultak abban az esetben, 
ha a könyveket pontosan rakták Össze és ezzel elejét vették az állvány 
mozgatásából származó károknak. Amig a futószerkezet kenése kielégítő 
▼olt, az állványok súlya még teljesen megrakott állapotban sem okozott 
nehézséget működés közben. Viszont mégis olyan terhelést gyakoroltak 
az öntöttvas szerkezetre, amelyre az eredetileg nem volt méretezve. Ez 
a körülmény végül Is oda vezetett, hogy ' táján az állványokat el 
kellett távolítani, és ez szükségessé tette a vasszerkezetű raktár re
konstrukcióját.

Más rendszerű mozgatható állványokat vezettek be a British Museum
ban 1931-ben, amikoris két magas termet közbeeső emeletek beiktatáeával 
raktárrá alakították át. Ennél az állványtípusnál /ld. 3*sz. ábrát/ a 
polcok 2,13 m magas és 1,G9 m széles acél keretre voltak erősítve mind
egyik oldalon és ez a szerkezet a mennyezetmagassághan felszerelt aoél- 
gereads kereten levő görgőkre volt felfüggesztve. Annak érdekében, hogy 
maximális helykihasználást érjenek el, az állványokat, melyek 19 om-es 
polcokkal voltak ellátva, a lehető legszorosabban függesztették fe l egy 
más mellé. így mielőtt egy könyvet kiemelnek, az állványt ki kell húzni 
oldalirányban agy mellékfolyosóra. Itt ismét számolni lehet a könyvek 
megrongálódásával, amellett fennáll az a veszély is , hogy a félig telt 
polcok rendje felborul, ha az állványt megmozgatjuk.

A zsúfoltság problémája napjainkban ia fennáll, niután a könyvtá
ri állománygyarapítás sebessége egyre fokozódik, ugyanekkor az építke
zési és bereadezéei költségek folyvást emelkednek. A könyvtáros előtt, 
akisek az állványai megteltek, és aki nem tud helyet teremteni azáltal, 
hogy a korszerűtlen és nem kivánaoe anyagot kiselejtezi, különböző 
megoldási lehetőségek állanak. Szerezhet aj állványokat a régi, szoká
sos rendszerrel, vagy alkalmazhat mikrofilmet -  mindezek olyan módsze
rek, melyek nem tartoznak ennek a tanulmánynak a tárgykörébe, /érdemes 
azért megjegyeznünk, hogy a folyóiratok mikrofilmre való feldolgozása 
becslés szerint drágább, mint az eredetiek raktározásához szükséges 
berendezés költsége. '/  Egy más megoldás, ha a már meglevő épület kapa
citásit úgy emeljük, hogy a közönséges állványzatot gazdaságosabban 
használjuk ki, vagy pedig bevezetjük a kimondottan tömör raktározás oél 
jalra tervezett állványberendezést.

Ísterquest, Ralph T.: New directions In condensed book storagq.vr 
JUJ Irányzatok a tömör raktározásbanj « Review of Documentation. 

l8.vol. l.fasc. 23-30.1ap. /FID XVIII« conference. 1951./
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Annak a rendszernek, amely a tömör raktározást a szokásos rög- 
zitett állványzat felhasználásává oldja meg, légifmértebb szószólő- 
ja Froment Rider, akinek módszereit "Tömör könyvraktározás" /"Compact 
book storage"/ című könyvéből ismerhetjük meg* Müve a Wesleyan Egye
tem /Middletown, Connecticut/ könyvtárosaként szerzett tapasztalatain 
alapul. Kiemeli, hogy az utóbbi időben sokat foglalkoztak a könyvek 
katalogizálásának költségeivel, de igen keveset elhelyezésük költsé
geivel. Megjegyzéseket fűz a könyvtárak gyors növekedéséhez, ami külö
nös tekintettel az állandóan emelkedő építkezési és karbantartási költ
ségekre, feltétlenül szükségessé teszi a raktár leghatékonyabb kihasz
nálását. Az átlagos amerikai könyvtárépületben -  Így folytatja Rider -  
a folyosók a teljes alapterület 65 százalékát foglalják el, az állvá
nyok pedig 33 százalékát. Szakszerinti raktározás esetében, amikor a 
polookon üres helyet hagynak az uj beszerzések részére, a polcoknak át- 
lag 33 százalékát foglalják el a könyvek. Ilyen körülmények között az 
egész felhasználható helynek csupán 10 százaléka van gazdaságosan ki
használva, és 10 százalékos javítás a gazdaságosságban már megkétsze
rezné a raktározási kapacitást. Viszont ha '.00 százalékos helykihasz
nálást valósítanánk meg, ez nullára csökkentené a hozzáférhetőséget.
A megoldás éppen az, hogy kielégítő egyensúlyt kell teremtenünk a ka
pacitás és a hozzáférhetőség között.

Rider tervei nem igényelnek különleges állványokat, bár éppúgy 
megvalósíthatók kimondottan tömör raktározás céljaira gyártott állvá
nyokkal Is. Ha a könyveket nagyság szerint rendezzük, beoslése eze
rint 23 százalékos helymegtakarItáat érünk el^ sok függ természetesen 
attól, hogy a szakszerinél raktározás esetében milyen részletezők vol
tak a szakcsoportok. A Brown Egyetem könyvtárának 100.000 kötetét meg
vizsgálva az alábbi következtetésekre jutott:

A kötetek magassága: Aráaya az ösazállományhoz

20 om alatt 2Ö százalék fe le tt
20-23 om 31 " *
23-23 om 21 • •
23-26 om 10 " •

Ezek szerint a könyvtár állományának több, mint 90 százaléka besorol
ható ezekbe a nagyság kategóriákba és alkalmas a nagyság szerinti szo
ros raktározásra. Az arányszámok szakok szerint változóak: a Vale Egye
temen az oktáv kötetek aránya legkisebb a művészettörténeti könyveknél 
/*5,5 í/ , a legnagyobb a történelmi és szépirodalmi könyveknél /96 £/.

Rider 50 százalékos helymegtakarltásra törekedett és mint egyik 
lépést a oál felé, meg akarta valósítani azt, hogy a könyveket elülső 
élükre fektetve helyezzék el. A raktári jelzetet tussal Írták a könyv 
alsó szélére, ezt a szélt szükség esetén ebből a célból le la simítot
ták. Némely ritkán keresett anyagot, melyet nem valószínű, hogy gyak
rabban használnának, mint két évenként, kartondobozokban raktároztak. 
Úgy találták, hogy ezek teljese* megfelelnek a célnak, viszont elő
állítási költségűk a kötésnek csupán tiz százaléka, őtfajta szabvány- 
méretű dobozt használtak, ás az így raktározott anyag felölelte mind
azokat a kiadványokat, melyek köttetésre szorultak volna, de nem volt
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érdemes költeni reájuk, továbbá vékony könyveket, melyeknek első 
szélére nem fért rá a raktári jóidét, valamint a metszeteket, térképe
ket, a kéziratokat és végül a kottaanyagot, stb. Egészen kevés számú 
műnél, mist például kis jelentőségű kormányzati kiadványoknál, azt ft 
drasztikus eljárást alkalmazták, hogy a margókat és ezzel együtt a fe 
dőlap széle it vágógéppel levágták, hogy csökkentsék a könyv nagyságát«

Annak ellenére, hogy más könyvtárak ia kényszerítve voltak e lfo 
gadni ezeket vagy az ezekhez hasonló módszereket, Fremont Rider vo lt 
az egyedüli, aki részletesen feljegyezte az eredményeket« A fenti meg
oldás helyett, esetleg annak kiegészítéseként, alkalmazni lehet egy 
más rendszert is ,  amely még mindig nem jár a raktárépület egészének 
megváltoztatásával« Ahol minden állványt meg ke ll hagyni állandó je l le 
gűnek, ott az az egyedül elfogadható lehetőség, hogy a főfolyosók éa ft 
mellékfolyosők szélességét csökkentjük, amennyiben ezt a raktári alap
rajz megengedi} ennek к öv tkeztében-azonb^n a munkakörülmények kényel
metlenebbé válnak. Robert H. Muller1'  meg s ü t i  a D é l-Illin o is -t Egye
tem esetét, melynek raktárában 46 cm kerületű oszlopok voltak 7 ® tá
volságra elhelyezve. Az oszlopok között öt kétoldalas állványaor á llo tt , 
melyeknek 20 cm szélességű polcai 97 cm szélességű mellékfolyosókat 
hagytak szabddon« Egy kísérlet során, amelynél a mellékfolyosók széles
ségét fokozatosan csökkentették, a befogadóképesség 40 százalékos növe
lését tudták elérn i} ebben az eaetbeu 58 cm volt a m e l l é k f o l y ó d é  szé
lessége. /А szélesség megválasztásánál a k ísérlet során arra is figye
lemmel voltak, hogy az állvány oszlopai ne torlaszolják e l a mellék
folyosókat./ Az 5b om-es folyosókat a raktárosok rendkívül kényelmet
lennek találták, de sok függ a ttó l, hogy milyen fa jta  anyagot tárolunk 
ilyen körülmények között, éa hogy ezt az anyagot milyen gyakran hasz
nálják. Yale-ben a személyzet 56 cm-es folyosó szélességet még megfe
lelőnek ta lá lt ritkán használt anyag esetében. A Remington Rand vá lla 
lat 51 cm -re csökkentette a folyosók szélességét, úgyszólván kiküszö
bölte a keresztfolyosókat, és i ly  módon a befogadóképesség 69 százalé
kos emelését érte e l. Ez a vá lla la t a ’'négyzetes állványszerkezetet11 
vezette be. Ez egy "váz"-ból, azaz egy önhordó keretből é l i ,  amelynek 
négy függőleges tartólécéhez erősitik hozzá a p o l c o k a t ,  A tartólécele 
közötti távolság I 32 cm az egyik Irányban ée 91 cm a másik irányban} 
az állvány bármelyik irányban fe litere lh ető , 20 cm--3a polcok mellett a 
folyosók szélessége az egyik esetben 51 cm, a másik £ than 92 cm Ir.az*
Az alvázat - ha szükséges a raktár átalakítása - e l lehet- mozdítani, 
és arra is fe l  lehet használni, hogy - egyenként vt.gy többesével -  a 
dolgozószobákba vagy s könyvtár egyéb hely iségeibe fe lá llítv a  pótol
ják vele az állandó állványokat. Ez az egyetlen jelenleg beszerezhető 
olyan tömör raktározási berendezés, amelynél minden polc állandóan hozzá
férhető. A többi típusnál ugyani» e l k e ll az állványokat vagy a fiókokat 
mozdítani ahhoz,hogy az anyaghoz hozzájussanak./a szabadon álló / m o z g a th a t ó  *

Muller, Bobért K.s Evaluation of compact book storage systems. Qa tö
mör könyvraktározási rendszer értékelése.} - The Third Library 
Building Plans Institute. ..-hie-go, 195*. A-RL Monographs, No, 11./



egységeket ott ,rögzített állványokkal kapcsolatban vagy ezektől függet
lenül lehet használni, másokat pedig a rögzített állványhoz való hozzá- 
erősitérael./

A Libraoo of Charlton /London, S.E. ?./ cég mozgatható Vernier 
könyvállványa szabadon á lló , kétoldalas állvány, amely különlegesen 
tervezett görgös-osapágyas futőszerkezetre van szerelve* A készítők azt 
á llít já k  a futószerkezetről, hogy használat közben nem "szalad meg"
/3.sz.ábra./. Ennél a berendezésnél tehát szükségtelenné válik a elné
zés vagy fu tófelü let készítése, amely bizony más tlpusu mozgatható á l l 
ványoknál elengedhetetlen. /А futószerkezetet padlóba lehet besüllyeszte- 
nl, vagy a padlóra, Ille tv e  tetőzetre kell fe lszereln i. Ez jelentős 
költség- és munkatöbbletet Jelent a berendezkedésnél, és megakadályoz
za azt, hogy az állványokon később bármiféle változtatást lehessen vég
rehajtani./ Szakemberek, akik e téren már bizonyos tapasztalatokkal 
rendelkeznek, azt á llít já k , hogy amennyiben a padló, melyen a "görgős" 
állványokat fe lá ll ít já k , teljesen sima és elég kemény, semmiféle nehéz
ség-nem támadhat az állványok használatánál» Példának lehet említeni a 
glasgowl Mitchell Library raktárában fe lá l l íto t t  13b állványból á lló  
berendezést, ahol az állványokat egymással szemben, kettős oszlopokban 
helyezték e l és ahol a folyosók annyira szélesek, hogy bármelyik á l l 
ványt teljesen ki lehet reájuk huzni. /Körben a falak mentén rögzített 
állványokat le á llíto ttak  fe l./  Ebben a raktárhelyiségben 193 mZ terü
leten 8I.OOO kötetet tudtak elhelyezni. Rögzített állványok mellett 
ekkora terület csak 44.640 kötetet tudna befogadni. Bármelyik kötetet 
egy állvány elmozdításával e l lehet érni.

Az az állványrendszer, amelyet a J, Glever és f ia i R. T. s z á ll í
to tt nemrégiben a stockholmi Királyi Könyvtár, valamint az upsalái 
Egyetemi Könyvtár berendezése céljára az u.n. "Stormor* típusnak fe le l  
meg, és azokhoz az eltolható állványokhoz hasonlít, amelyek a British 
Muzeum vasszerkezetű raktár termeihez készültek. Az Ide' s zá llíto tt  á l l 
ványzat egyoldalas és oldalra mozgrtható e l. Az elmozdítás á lta l lehet 
hozzáférni a háttérben elhelyezett rögzíte tt, i l le tv e  mozgatható á l l 
ványokhoz. /2.sz.ábra./ Stockholmban rögzített állványzat e lőtt sokszor 
öt réteg eltolható állványzatot is beállítottak: ezek maximálisan 11  m 
szélességű térközöket foglaltak e35 Ilyen körülmények között az ezzel 
a berendezéssel fe lszere lt egyik teremnél a tároló kapacitás 176 száza
lékos növekedését érték e l, a másik Így berendezett teremnél pedig ez а 
növekedés 101 százalék vo lt. A kötetlen újságok tárolására szerkesztett 
állványokat 76 x 46 cm méretű polcokkal látták e l /egyes esetekben 
6l  x 3b cm méretüekkel/. A polcközök 10 cm-esek voltak. Hasonló rend
szerű állványzatot gyárt az Acrow R.T., London W.2. South Wharf is . Ez 
a cég szá llíto tta  az aberdeeni, paddingtonl és hornseyl közművelődési 
könyvtárak állványzatát.

A rögzített állványzattól függetlenül használható kompakt állvány- 
típusok közé tartozik és az Ipari raktározási rendszerek figyelembevé
te lével alakult kl a "Foulkes Mobile Storage" és a "Compactus-Ingold" 
rendszer, amely egy svájci mérnök találmánya és Nagybritanniában a 
Messr. Glover cégnél készül /4.az.ábra/. Az állványzat különleges tu
lajdonsága, hogy maektáeérm villanyerőt alkalmaztak. A kétoldalas á l l 
ványok 7 m széles sávokat foglalhatnak e l. A sávokból állványmezőket



alakítanak k ij mezőként számítana * a szemközti állványfelületek közötti 
közlekedésre egy-egy átjárót, amely pontosan egy sávnyi alapterülstttv,
Az egyes állványsorok az állványmező hosszirányában lefektetett síneken 
mozognak, a sínek között középen nyitott osatorna van a padlózatba 
süllyesztve. Ebben a csatornában fut az a végtelenített drótkötél, ame
lyet az általában 1/4 lóerős villanymotor addig tart üzemben, ameddig az 
állványzat el nem mozgott. Minden sor szélén kapcsolókarok vannak^ ha 
ezek közül valamelyiket működésbe hozzuk, a hozzátartozó sor közepe a la t
t i  szőrit ópofa megfogja a drótkötelet. Ilyen módon a sort ide-oda tudjuk 
mozgatni és a kívánt helyen megfelelő folyosót lehet nyitni. Ebben az 
esetben voltaképpen hasonlóan járunk e l, mint mikor a fé l ig  megtelt könyv
szekrényben széttoljuk a könyveket ahhoz, hogy teret nyissunk, azzal a kü
lönbséggel, hogy i t t  a térre azért van szükség, hogy a kezelő személy hoz
záférhessen a polcokhoz. Abban az esetben, ha a kapcsolókart ellenkező 
irányba forgatjuk e l, a mozgás iránya ellentétes. Ga a berendezés terve
zésénél megfelelő teret tartunk fenn, úgy a könyvállványok között egyszer
re több helyen is folyosót nyithatunk. Tekintettel arra, hogy a szoritó- 
pofák nem egészen szorosan fogják meg a drótkötelet, az állványeorok moz
gását kézzel ie meg lehet á llítan i. így nem forog fenn annak veszélye, 
hogy valakit az egymás fe lé  mozgó állványok öaazelapitanak abból k lfo lyó- 
lag, hogy egy másik személy, aki valahol másutt akar a könyvekhez hozzá
férn i, a sorokat mozgásba hozta, A mozgatás sebessége 9*14 m percenként. 
Amikor a sorok zárt állapotban vannak, sem por, sem egyéb piszok nem tud 
behatolni a polcokba, mert az állványzatot körös-körül a szélek mentén 
gumitömitéssel látták e l. Ez egyben kielégítő mértékű tűzvédelmet le Je
lent. Ennek a rendszernek a gazdaságosságát mutatja többek közt az a 
tény is , hegy ily e t szereltek fe l a bázeli "Petrie" b iztosító társaság 
helyiségeiben is , amelynek irodái az üzlet nerved középpontjában í’ekszenek.a 
ahol a telekárak igen magasak. Az irattár számára nagyobb helyre vo ll 
szükség, Minthogy az épület erre a célra megfelelt, Compactus-féle be
rendezéssel szereltek fe l .  Az irattár további 660 köbméterrel való k i
bővítéséhez szükséges átépítés költségvetésé 72.600 fr . le tt  volna, 
ugyanakkor pedig a Compactas berendezés, amely 115 jt-oe tárolási kapa
citásnövekedéssel a fenti térfogat-növeléssel azouoa eredményt b izto
s íto tt , mindössze 15 „000 f r .  kiadást je len tett, a tiszta  megtakarítás 
tehát 57*000 frankot te tt k i, vagyis mintegy 79 százalékot.

Az Egyesült Államokban igen elterjedtek a különféle tlpusu tömör 
raktározási berendezések, A rögzített könyvállványokkal együttesen 
használt mozgatható könyvállványok különböző típusai között találjuk 
a Meesr. Snead & Co. Orange, Va. cég gyártmányát is ,  amely egyike volt 
a legelsőknek, amelyek ezen a téren forgalomba kerültek. Ilyen tlpusu 
berendezést találunk a chicagói Középnyugati Könyvtárközi Központban.
/Ld. az 5.az. ábrát/ A Snead-félo rendszer rögzített és mozgatható 
állványok kombinációjából á l l ,  mégpedig hármasrétegű állványaorokból.v 
Minden réteg kétoldalas állvány és á llítható polcokkal van fe lszere l
ve. A középső könyvállvány rögzített kivitelben készül, s több darab
ból van mereven összeszerelve. Ilyen módon két folyosó között hat aor 
könyvespolc helyezkedik el egymás mögött. A külső sort - a jtó módjára - 
csukló körül e l lehet hejteni, és Így a belső oldalon elhelyezett 
könyvekhez is hozzá lehet férn i. Ugyanakkor a külső állvány e lfo rd i- 
tása a legbelső rögzített állványt szintén hozzáférhetővé teBZÍ,v#Ez a
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rendszer tulajaönképpéв nem más, mint a Virgo és Bradford cég á lta l k i
alakított elteknek korszerűbb körülmények közt történő alkalmazása. A 
külső részek elmozdulást teljesen biztosan kézben tartható és a 
gyártó cég azt á l l í t ja :  minden sinezés vagy tezetőléc nélkül le megva
lós ítja  azt, hogy az állványok lengés és ingás nélkül mozogjanak. Ugyan
akkor* minthogy az állványzat golyóscaapágyakra szerelt csuklókon tud 
elfordulni, helyéből való klmozditáaéhoz viezonylag igen kis erőre van 
csak szükség. A Középnyugati Könyvtárközi Központban az egyes állvány
darabok szélessége 1C2 cm. Az állványzat elfordulásának szöge nagyobb, 
mint 90 fok. Ha tehát egy ilyen szárny teljesen nyitva van, az oldal
irányban 41 cm-re nyúlik k i, vagyis még elég hely marad a mozgásra.
Olyan helyeken, ahol a rendelkezésre á lló tér még gazdaságosabb kihasz
nálása a cé l, lehetőség van még egy másik csuklósán elforduló állvány-

szárny alkalmazására is , ez utóbbi azonban ellenkező irányba fog nyíl
ni. A gyártó cég becslése szerint a helykihasználás gazdaságosságaié 
százalékkal növekszik abban az esetbon. ha a hslvhezkötött á l l v á n v s o r  
két oldalán egy-egy ugyancsak kettős mozgó sort helyezünk el* /А polc- 
mélység 20-20 cm. A mozgó állványrészek szélessége 91 cm * 202 cm szé
les helyhezkötött állványokhoz képest. A gazdaságosság növekedése még 
akkor is 44 százalék, ha az egyes csuklón elforduló állványrészek 
hosszát 74 cm-re csökkentjük./ A belső polcokon elhelyezett könyvanyag 
védve van a piszoktól és bizonyos mértékig a tűzveszélytől is . Az e l
fordítható állványokat megfelelő helyzetben rögzíteni lehet.

Hasonló tipusu polcozatot gyárt a jamestowni /N.*./  Art Metal 
Company is , amelyot Com-Pac-Case-Storagc-Systein elnevezéssel hoz forga
lomba. /Lásd a 6 . S Z ,  ábrát./ Ezzel a berendezéssel akár u j  létesítménye
ket, akár pedig már meglévő rögzített élIrányzatú raktárakat is ellátha
tunk, ha azt az egyéb körülmények lehetővé teszik. Szemben a Sneaú-féle 
típussal, a Com-Fac-Case mozgatható állványok egyoldalasak. A szabványos 
egység méretei: az állvány magassága 2 ,lö m, a mozgatható polcok mélysé
ge 23 om, szélessége Jb cm. A mozgatható egységek 91 cm széles, rögzített 
állványzat két-két oldalára vannak felfüggesztve. A felfüggesztett egysé
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gek bele? oldelal között 7,6 cm közt hagynak, ami az egységek e lfo r 
dulását b iztosítja  félfordu lattal anélkül, hogy a másikat akadályoz
ná« A mozgatható egységek zárt helyzetben rugós csapazeggel vannak 
biztosítva, és retesszel rögzíthetők. Ha az állványokat uj létesítmény
ben szerelik fe l ,  rendszerint a rögzített állványsor mindkét oldalán 
felállítanak csuklóra szerelt egységeket« A szabványos k ivitelű  csuklós 
egységek olyanok, hogy polcozatuk k ife lé  néz, ugyanakkor azonban a cég a 
rendel? kívánságára olyan berendezést l e s z á l l í t ,  amelynél a polcok be
fe lé  fordulnak, ez az anyag nagyobb védettségét teszi lehetővé a kevésbé 
könnyen kezelhetőség árán. Ugyanúgy, mint a Snead-féle típusnál, ezekből 
a felfüggesztett /csuklós/ egységekből le elhelyezhetünk két sort egymás 
mögött, ha ezt egyéb körülmények megengedik. A tartóoszlopok középvona
la i közötti távolságnak a gyártó cég 1,37 m-t javasol arra az esetre, ha 
rögzített állványzat mellett osak egy réteg mozgatható állványzatot a l
kalmazunk« Ezt a távolságot 1,Ö3 m-re lehet növelni, ha két réteg mozgat
ható állványzatot szerelünk fe l« Az oszlopok közötti körök, ha az á llvá
nyok beosukott állapotban vannak 53 cm, ille tv e  5ö cm szélesek, követke
zésképpen, ha az állványok nyitott helyzetben vannak, az átjárásra nem 
marad elegendő hely«

A csuklóra szerelt állványok súlya nem olyan nagy, hogy mozgatá
sukhoz különösebb erőfeszítést kellene tennünk. Félő volt azonban, hogy 
ez a helyzet mégis előállhat. Rider őzért azt ajánlotta, hogy az egyes 
polcokat /tehát ne az állványokat - Ford./ szereljék csuklókra és azok 
külön-kttlön legyenek elmozdíthatók« Ezt e Javaslatot azonban a gyártó 
cégek mindezidáig nem alkalmazták, minden bizonnyal azért, mert megva
lósítása bonyolultabb szerkezettel és nagyobb költséggel Járna«

Az Egyesült Államokban Jelenleg gyártott Hamilton Compо állvány- 
berendezésnél a polcok helyét fiókok foglalják e l és egy "mozgó csu- 
szópálya” b iz tos ítja , hogy a fiókot teljesen ki lehessen huzni, anél
kül, hogy annak tartalma kiborulna. /Ld. a 7.sz.ábrát./ A könyveket a 
fiókba fe lá ll ítv a  vagy elülső élükkel lefektetve helyezhetjük e l,  még
pedig úgy, hogy egy sor velünk szemben a fiók elején á l l ,  két másik 
sor pedig emögött, erre merőlegesen a fiók két szélén helyezkedik e l«
Az e lő l elhelyezett könyveket a fiókok kihúzása nélkül ki lehet venni«
A fiókok szélessége 46, 56, vagy 66 cm. Hosszúságúk pedig 120 cm-lg 
terjedhet« A tartószerkezet, amelyhez a vezetőléceket erősitik , lyu
kakkal van ellátva. Ez lehetővé teszi a fiókok függőleges méretének 
- a bennük tárolt könyvek méretének megfelelő - beállítását. Akár az 
egyes fiókokat, akár pedig egy-egy állványrészt zárral lehet e llá tn i.
A gyártó cég - a Hamilton Manufacturing Co. Two Rivers, Wiscosln - 
azt á l l í t ja ,  hogy berendezése segítségével a tároló kapacitás mintegy 
100 százalékos növelése érhető el* A berendezéssel szemben egyetlen 
meggondolás merül f e l  - első kézből származó tapasztalatok hiányában - 
mégpedig az, hogy a felső fiókokban lévő könyvek megtalálása és kivé
te le  nehéznek bizonyulhat, különösen akkor, ha azokat első élükre fek
tették.

A ff. R. Ames Co. San Franciscóban olyan berendezéseket /Stor-Мог/ 
gyárt, amelyek kettős fiókokkal vannak fe lszerelve, és ezzel loo szá
zalékos kapacitás növekedést kívánnak elérni anélkül, hogy az egyes 
állványrészek szélessége változna*. A Berkeley-ben /Ca./ lévő P *c ifle



-  54 -

School of Religion Charles Holbrook Könyvtárában e Stor-Mor berendezés
sel á llító lag  a kapacitás 113 százalékos növekedését érték e l. Ugyanúgy, 
mint h Hamilton-flókok, ezek Is felszerelhetek a már meglévő épületekben 
Is, Abban viszont eltérnek azoktól, hogy i t t  nem találjuk meg az e lő l 
keresztben futó és közvetlenül elérhető poloot, hanem a könyveket a f ió 
kon belül két sorban helyezik e l elülső élükkel befelé, A fiókszerkezet 
olyan, hogy azt f e l  lehet szerelni a rögzített és fa lra  szerelhető pol- 
oozatokhoz készült állványokra is , A fiókokat kétféle méretben ajánlják 
eladásra, mégpedig 42 cm szélességben és 1,72 m I lle tv e  1,94 m hosszúság- 
ban. Készülhetnek azonban más méretekben is . Két egymás mellé helyezett 
fiók mérete pontosan akkora, mint a szabványos k ivitelű  91 cm szélességű 
polcé, A fiókok előlapjának magassága 21,5 cm. Hogy a könyvek kivétele 
és berakása könnyen történhessék, a fiókoknak nincsenek magas oldalaik, 
viszont támasztólécek biztosítják azt, hogy a könyvek a fiókok mozgatá
sa közben is helyükön maradjanak. A fiókok hosszát úgy választották meg, 
hogy abban az esetben, ha valahol a rögzített állványzatot cserélik ki 
a Stor-Mor berendezéssel, vagy akár a Hamilton típussal, ott mindjárt 
ki lehessen az előzőleg folyosók céljára fenntartott helyet is használ
ni könyvek tárolására, A fiókok folyóscsapágyakra szerelt futógörgőkön 
szaladnak és 92 cm-xe húzhatók ki. Bezárt állapotban reteszelő szerkezet 
b iztosítja  helybenmaradásukat. Mindegyik fiók két végén egy-egy 7,5 x 
12,5 cm méretű katalóguscédulatartóval van ellátva, ami a fiók ta rta l
mának regisztrálására szolgál, a  gyártó cég ázt á l l í t ja ,  hogy mindek 
egyes kötet JÓI látható, ha a fiók kihúzott állapotban van. A berende
zés a Stanfordi Egyetemi Könyvtárban már használatban van és a közel
jövőben kerül a California! és Mlchlgani egyetemeken alkalmazásra.

Az elmúlt évszázad alatt nagyon alacsony maradt azoknak a könyv
táraknak a száma, amelyekben tömör raktározáshoz szükséges berendezést 
használtak. Mivel minden könyvtárban mások voltak a fe lté te lek , gyak
ran vá lt szükségessé, hogy különleges berendezést tervezzenek az egyes 
könyvtárak részére. Manapság azonban már olyan könyvtárépületeket ter
veznek, melyek szabványos k ivite lű  rögzített állványzathoz vannak mé
retezve. Továbbá újabban - főleg az Egyesült Államokban - bevezették 
a "modulus rendszerű" építkezést, melynek az a lényege, hogy az épület 
belseje azonos nagyságú egységekből á l l ,  úgyhogy viszonylag egyszerűen 
és olcsón át lehet bármelyik helyiséget bármilyen használat céljára 
alakítani /például dolgozószobából raktárhelyiséggé/. Mindezek követ
keztében a tömör raktározáshoz szükséges berendezés gyártása és f e l 
á llítása  gyakorlatilag ma sokkal inkább beválik, mint a múltban. A leg
több típust alkalmazni tudják olyan raktárakban is , melyek eredetileg 
rögzített állványzatra voltak tervezve, ugyanakkor azonban sikerrel 
használhatók más helyiségekben is . A mesterséges v ilág ítás és szellőz
tetés alkalmazása a könyvraktárakban is nagymértékben megkönnyítette 
a tömör raktározás alkalmazását, hiszen ezálta l már semmi nehézség nem 
adódott abból, ha az állványok átrendezése megakadályozta a természetes 
fény vagy levegő behatolását. Ennek ellenére kétségesnek tűnik, vajon 
be lehet-о vezetni a tömör raktározást k ielégítő eredménnyel olyan 
könyvtári részlegekben, ahol az olvasóknak szabad hozzáférést akarunk 
biztosítani a könyvekhez, A Hamllton-cég azt á l l í t ja ,  hogy semmiféle 
nehézséggel sem ke ll számolnunk, és hogy már kaptak rendeléseket olyan 
berendezések szállítására, melyeket ilyen körülmények között akarnak 
felhasználni.
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Ha a tömör raktározás bers.^«zésének alkalmazhatóságát egyes 
könyvtárakra vonatkoztatva vizsgáljuk, nem szabad szem e lő l tévesz
tenünk, bogy az ilymódon raktározott anyaghoz nem lehet olyan gyor
san hozzáférni, mint a rögzített állványon elhelyezetthez, A Snead- 
fé le  berendezésnél például az állványok elmozdítása nélkül elérhető 
anyag a te ljes  anyagnak csak agyharmada vagy egyötöde, az Art Metal 
rendszernél pedig /a tervezésnek megfelelően/ fe le , de az is lehet
séges, hogy egyetlen kötetet sem lehet elérni, A Llbrace Vernier és 
a Compactas állványoknál minden esetben e l kell mozdítani egy állványt 
amikor ki akarunk venni, vagy viasza akarunk helyezni anyagot. Ebből 
következik, hogy a tömör raktározás ott alkalmazható a legnagyobb s i
kerrel, ahol ritkán igényelt anyagról van szó* A Középnyugati Könyvtár 
közi Központban végzett kísérletek során negyven alkalommal mentek be 
a raktárba, és fe ljegyzést vezettek arról, mennyi idő kellett a köny
vek kihozatalához és visszahelyezéséhez. Azt az eredményt kapták, hogy 
ö 1/2 másodperccel tartott tovább a könyv kíhozetala a Snead rendszerű 
csuklós állvány belső részéből, mint a rögzített állványról, és 10 1/2 
másodperccel több kelett a visszahelyezéshez is . Ha ezt az időt ahhoz 
az időhöz viszonyítjuk, amelyre akkor van szükségünk, ha a raktáreme- 
le tet l i f t t e l  akarjuk elérn i, és a normális állványtávolságok között 
k e ll közlekednünk, akkor, mint ezt a kísérlet bebizonyította, az idő
többlet valamivel többet tesz k i, mint 10 százalék.

A tömör raktározás beruházási költségei igen magasak és csak 
olyan esetben Indokoltak, amikor a legnagyobb gazdaságosság megvaló
sítása látszik célszerűnek. Tervezésénél figyelembe kell ve uni a be
rendezés árát, a helymegtakarltás mértékét, a berendezés beépítésé
nek költségeit és a leendő üzembentartási költségeket. Sok függ az 
egyéni esetekből adódó körülményektől is . Megjegyzendő, hogy nem b i
zonyult reá lis számításnak, amikor a raktárberendezés átlagos költ
ségeit vettük alapul adott helyen, adott esetben. Másrészt, még nem 
gyűlt össze kellő mennyiségű adatunk ahhoz, hogy a karbantartási és 
Üzemeltetési költségelőirányzatra reális becslést tehessünk, A tömör 
raktározásnál használt berendszések karbantartási és javítási költsé
ge nyilvánvalóan magasabb lesz, mint a rögzített állványoké, különö
sen akkor, amikor a berendezés már kezd elavulni. A Középnyugati 
Könyvtárközi Központtól kapott értesülések szerint náluk még semmi
fé le  elhasználódás nem mutatkozik a berendezésben.

Ha osak néhány közepes súlyú egység kerül felhasználásra, kézi 
működtetés alkalmazása a célravezető, ami egyben a beruházási és 
karbantartási költségek csökkenését is je len ti. A beszerelés költ
ségeit a berendezés összköltségének 15 százalékára lehet becsülni.
Ez az összeg azonban mindenkor erősen függ annak a padlózatoknak a 
Jellegétő l, amelyekre a berendezést fe l  ke ll szerelni. Az üzemelte
tés i költségek elhanyagolhatók, tek in tettel arra, hogy egészen kis 
- mintegy 1/4 lóerős - motorokat alkalmazunk, és özek mozgatják a 
mintegy 15 tonnáig terjedő terheket. Elégséges, ha a meghajtást min
őig osak akkor kapcsoljuk be, amikor az állványzat mozgatására van 
szükség, fe ltéve , hogy az egész berendezés nines állandó üzemre ig.íny- 
bevéve. Természetesen a motorok és az egyéb mozgató alkatrészek kar
bantartási költségeivel számolnunk ke ll.

A tömör raktározási rendszer széleskörű alkalmazása mindenkor
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ésszerű ott, ahol az építkezési kéltségek nagyok, * telekárak magasak, 
és függőleges Irányú bővítésre nl-csen lehetőségünk, il le tv e  akkor, 
amikor bármilyen okból le ninosem. lehetőség a bővítésre vagy átépítés
re* Bebizonyítottuk már a fentiekben ennek a rendszernek alkalmazható
ságát azokban az esetekben, ahol időleges tehermentesítésre van szük
ség a könyvtárak egyes túlzsúfolt részlegeinél* Minél nagyobb az épü
let költsége, annál inkább válik k ifizetővé a tömör raktározási rend
szer, mert kisebb épületet igényel* Bár a könyvtártól távoleső külön 
raktárépület felépítésének költsége esetleg sokkal kisebb, mint a vá
ros belterületén lévő könyvtár tömör raktározási berendezéssel való f e l 
szerelése, ille tv e  a már meglévő ilyen berendezés bővítésének a költsége, 
ugyanakkor az állandó á tá llítá s i költségek, a többletmunkaerő és a több
letépület karbantartási költsége, valamint az, hogy az anyag nem á l l  a 
helyszínen rendelkezésre, kétessé teszi ezt a gazdaságossági összehason
lítá s t .

összegezve, a tömör raktározási eljárás előnyei a következők: meg
takarítást lehet elérni az épület, a fűtés, a v ilág ítás , valamint a 
szellőztetés és üzemeltetési költségeknél, továbbá a padlóburkolat és 
a karbantartási kiadásoknál, csökkenthető az az idő, amire a könyvtár 
személyzetnek szüksége van ahhoz, hogy szolgálati helyéről az állvány
hoz jusson, valamint osökkenthetők a takarítási, i l le tv e  a festési és 
mázolási kiadások le* Ezzel szemben állnak a következő főbb hátrányok: 
a berendezés beruházási költsége nagyobb és a könyvek a polcokon ke
vésbé közvetlenül érhetők el* A berendezést karban kell tartani, üze
meltetése pedig esetleg za jja l já r, a könyvek kivétele és visszahelye
zése több időt vesz igénybe, a raktári folyosókat gyakran torlaszolják 
e l a kihúzott fiókok éa az elforduló állványok, ha pedig az olvasókat 
beengedik a tömör raktározása raktárakba, ez további nehézségeket, sőt 
esetleg baleseteket eredményezhet* Fennáll annak a veszélye le ,  hogy 
az állványrészek és fiókok mozgása következtében a könyvek megsérül
nek, különösen akkor, ha a köteteket nem helyezték rendesen vissza a 
helyükre a poloon. Abban az esetben, ha a tömör raktározási berende
zést már meglévő épületben, szereljük fe l ,  a padlózatnak kellőképpen 
teherbírónak kell lennie / {a szokványos gerendás szerkezet általában 
b iztosítja  a kellő teherbírást:/* Ugyanakkor biztosítani ke ll azt is , 
hogy a v ilág ítás , a szellőztetés ás az átjárás zavartalan maradjon* 
Minden tekintetben sok függ a helyi körülraéqyéktől, a támasztott köve
telményektől, és az elérhető megtakarítás végülls - amennyiben llyan 
megtakarítás egyáltalán mutatkozik a tömör raktározási rendszer alkal
mazásával - csakis a rendszerrel kapcsolatos összkiadások részletes 
elemzése alapján állapítható meg, mégpedig úgy, hogy vizsgálat tárgyá
vá tesszük a kiadásokat mind a beruházás időszakában, mind pedig a be
rendezés egész hasznos élettartamára vonatkoztatva. /Vö, Muller,
Compact storage equipment. Where te use i t  and where not? Tömör raktá
rozási rendszer* Eol használható és hol nem? »  College and Research 
Libraries, 15.vol. ?.no* 1954. 300-308.1ap«/
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