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A KÖNYVTÁRI RAKTÁROZÁS UJ SZERVEZÉSI 
ÉS BERENDEZÉSI MÓDJAIRÓL

A szovjet könyvtárak könyvállományának mai növekedése mellett 
a könyvraktározás ésszerű megszervezése és a raktárhelyiségek le
hető leggazdaságosabb kihasználása lényeges jelentőségű kérdés.

A legtöbb könyvtár súlyos helyhiánnyal küzd, különösen könyv
raktárak tekintetében. Minthogy az újonnan beérkező könyvek számá
ra nincs elegendő hely, ezt az anyagot a könyvraktár különböző he
lyein lévő, néha kezdetleges módszerekkel összetákolt állványokra 
rakják. Ez a megoldás akadályozza a helyes munkaszervezést és tűz
biztonsági szempontból í b  helytelen.

A könyvtárépületeket rendszerint nem bővíthetjük az állomány- 
növekedés mértékében, mert a helyiségek átépítése, ill. uj épület
részek ráépítése aligha lehetséges anélkül, hogy meg ne bontsuk 
az épület kompozícióé egészét.

Mit tehetünk tehát, ha a könyvtárak a közeljövőben sem kapnak 
uj épületet?

E kérdés megválaszolása érdekében meg kell ismerkednünk az 
eddigi raktárépítési és raktárberendezési gyakorlattal, és meg kell



vizsgálnunk, hogy a gyakorlat megfelel-e a mai követelményeknek.
Hint ismeretes, a könyveket minden könyvtárban nyitott áll

ványokon tárolják; az állványokat rendszerint párhuzamos soronként 
állítják fel, köztük 75-80 cm széles közzel. Az állványok normál 
magassága 190-205 cm. A normál állványokat polctartókkal egyméte
res szakaszokra bontják. /Hosszabbakat nem csinálnak, mert a 2 cm 
vastag polcok a könyvek súlya alatt méghajlanának./ Az ilyen egy
oldalas szakaszok 6 -7 egyméteres polcból állnak, mig a kétoldala
soknak 12 ill. 14- polca van. A kétoldalas állvány minden szakasza 
tehát - a közöket és a folyosókat is tekintetbe véve - 1,56 m2 
padlóterületet vesz igénybe, amiből magukra az állványokra kb. 30 
százalék jut /l.ábra/.

1. ábra. Beépített állványok elhelyezése hagyományos könyvraktárban.

Felvetődik a kérdés, hogy a ma érezhető helyhiánynál megen
gedhető-e, hogy a régi könyvtárépületekben, valamint uj könyvtár- 
épületek létesítésekor a könyvraktárak alapterületének átlag 70 
százalékát olyan állványok közötti folyosókra és közökre fordít
suk, amelyek rendszerint ritkán keresett sajtótermékekkel vannak 
megrakva?
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Teljesen világos, hogy a válasz csak negatív lehet.
Úgy véljük, hogy az állványok legésszerűbb elrendezésének 

megválasztásához a könyvtári állomány egyes részei felhasználisinek 
mértékét kell alapul vennünk. Az állványok szokásos levegős el
rendezését kötelezőnek kell tekinteni arra az állományra nézve, 
amelyet gyakran használnak, s amellyel igy a könyvtárosnak sűrűn 
akad dolga, vagy amely szabadpolc-rendszer szerűen nyitva áll az 
olvasók előtt. A ritkán kért vagy úgyszólván sohasem használt a- 
nyagnál a tömör raktározást kell alkalmaznunk, ami jelentékenyen 
megnöveli a könyvraktár befogadóképességét.

A legtöbb közművelődési könyvtár raktárában - az állomány 
intenzív használata miatt - csak közönséges állványelrendezést al
kalmazhatunk, azaz az állványokat párhuzamos sorokban kell elhe
lyezni, megfelelő közökkel. Szabadpolc-rendszer esetén a köz szé
lessége 100-120 cm, egyébként 75-80 cm legyen.

Körülbelül ugyanilyen raktározás ajánlható a 100 000 egység
nél nem nagyobb központi városi könyvtáraiban is.

Más a helyzet a nagy közművelődési könyvtárak - a megyei, ha
tárterületi és köztársasági könyvtárak raktárában:

a megyei és határterületi könyvtárak állománya gyakran meg
haladja az 500 000 egységet, sőt egyes esetekben több mint egy
millió egységre is felmegy*

a köztársasági könyvtárak állománya kétmillió egységig ter
jed.

Évi állománygyarapodás: az egymillió egységnél kisebb könyv
tárakban az összállomány kb. 5 százaléka, a nagyobb könyvtárakban 
4-3 százalék. Ezért a könyvraktárakat olyan tartalékkal kell meg
tervezni, ill. megépiteni, hogy 25-40 évre biztosítsa az állomány
gyarapodás elhelyezését.

Az olvasók kiszolgálásában és a könyvtárosok munkájának szer
vezésében jelentkező hátrányok kiküszöbölése céljából a könyvtá
rakban be kellett vezetni a gépesített szállítást, ami egyszerűb
bé tette a könyveknek a távolabb fekvő állványokról való beszál
lításét. Ez azonban újabb építési és üzemi költségeket von maga 
után.



A természetes megvilágítású, un. "tömb* könyvraktárakra jel
lemző szervezeti hiányosságokat nem sikerült elkerülni a Szovjet
unió Állami Lenin Könyvtárának uj épületében létesített könyvrak
tárban sem. Ez utóból tervezését 1928-ban kezdtük meg, sünikor még 
semmilyen tapasztalatunk nem volt ilyen nagy könyvraktár felállí
tásával kapcsolatban. Az épület tervezési és építési időszakában 
- a munka csak 1959-ben fejeződött be - nem módosították lényege
sen az eredeti, nem gazdaságos raktárépitési terveket és nem pró
bálkoztak az állványok tömörebb felállításával. Ennek következté
ben a raktár főtőmbje ma már teljesen megtelt, és teljes élesség
gel felvetődik a kérdés, miként és hol helyezzék el az uj beszer
zéseket, amelyeknek mennyisége meghaladja az évi 700 000 egységet 
/ez a könyvtár egész állományának 3*3-3»6 százaléka/.

Ugyanilyen helyzetben van sok más nagy szovjet könyvtár is: 
a Szü Tudományos Akadémiájának Könyvtára, az Ukrán SzSzK Tudomá
nyos Akadémiájának Könyvtára, az Állami Történelmi Könyvtár és 
mások.

Ugyanilyen veszély fenyegeti a nagy külföldi könyvtárakat is.
A tőkés országok könyvtárai - egyes kivételektől eltekintve - 

csak nemrég fogtak hozzá megtelt könyvraktáraik kapacitásának bő- 
vitéséhez. Némileg más a helyzet Angliában, Svédországban és az 
USA-ban, ahol intenziven foglalkoznak a könyvek tömör raktározásá
nak problémáival, különböző módszereket dolgozva ki az állványok 
tömör elhelyezésére. Ebben a vonatkozásban sok módszert próbálnak 
ki a gyakorlatban, kísérleti könyvtárépületeket emelnek, ami szá
munkra is igen érdekes és tanulságos.

A Szovjetunióban a könyvraktárak kapacitását mostanáig csak 
úgy tudtuk növelni, hogy a raktárakhoz pótépületeket építettünk 
vagy a raktárakra uj raktári emeleteket huztunk. Ám ez is, amaz 
la rontja az épület építészeti kompozíciójának művészi egységét: 
a pótépület elveszi az udvart, vagy ami még ennél is rosszabb, 
részben megsemmisiti az épület körül telepitett növényzetet.Ezek 
a hiányosságok elkerülhetők, ha beépítjük az úgynevezett vllágitó- 
üdvarokat, - feltéve, hogy ezek az épület külméretein belül vannak. 
A raktárbővitésnek ez a módja széles körben ismert a washingtoni 
Library of Ccngresa épületének példájából, ahol sokszintes állvá
nyokkal építették be mind a négy világitóudvart? ezzel a könyvrak-
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tár eredeti befogadóképességét több mint kétszeresére emelték.. A 
Szovjetunió Tudományos Akadémiájának leningrádi Könyvtárában a 
raktár bővítésére e cikk szerzője 1940-ben javasolta ugyanezt a 
módszert, ami a raktári férőhely bővítése tekintetében a leghatá
sosabb, de a legolcsóbb is, mert megvalósításakor nem keli faia
kat emelni, csupán a szintek födémjéhez és a tetőkhöz van szükség 
oszlopokra.

Ez a raktárbővitési mód olyan könyvtárak számára alkalmas, 
amelyeknek zárt udvaros, illetve olyan épületeik vannak, amelyek 
/a könyvraktár mellett/ mélyen benyúló, egyik oldalon nyitott fél
udvarral rendelkeznek. Ezek a féludvarok szintén felhasználhatók 
raictárbővitésre.

Mit tegyünk azonban nagy könyvtárépületeink gyökeresebb rak- 
tárbővitése érdekében akkor, ha nem rendelkeznek udvarokkal és az 
összes helyiségtartalékuk és állványtartálékuk már rég kimerült?

Külföldön a legutóbbi időkig úgy oldották meg ezt a kérdést, 
hogy saját telkükön, vagy más helyen úgynevezett "pótkönyvraktá- 
raKat" építettek. Például Washingtonban a Library of Congress pót- 
könyvraKtárát a főépület közelében, a város központjában építették 
fel. Néhol azonban a pótraktárakat a városon kivül kellett megé
píteni. így pl. a Francia Nemzeti Könyvtár Versaillesben épitette 
fel pót épületét.

Pótraktárak természetesen a Szovjetunióban is építhetők.Jel
merül azonban a kérdés: célszerü-e a könyvraktározás régi módjá
hoz ragaszkodni, nem növeli-e ez még jobban az olvasók kiszolgá
lásának idejét, megfelel-e ez a módszer mai technikai lehetősé
geinknek?

A válasz csak tagadó lehet. A raktárbővitésnek ez a módja 
ésszerűtlen, a tér nagy részét az állványok közti közlekedő utak 
foglalják el.

Egyes könyvtárosok véleménye szerint a könyvtárépületek 
könyvekkel, folyóiratokkal és más kiadványokkal való telítettsé
gét úgy lehet megszüntetni, hogy a kiadványokat fokozatosan mikro
filmre, mikrokártyára visszük át; ez utóbbiak ugyanis nem foglal
nak el sok helyet. Figyelembe kell azonban venni, hogy nagy reny- 
nyiségü anyag mikrofilmre vétele drágább, mint uj raktárak építése.



Mindezt szem előtt tartva, a nagy raktári állomány tárolási 
problémájának megoldása szempontjából a következő intézkedések 
gyakorlati bevezetése látszik a legésszerűbbnek.

1. Pót könyvraktárak létesítése önálló építmények alakjában
a könyvtár főépületének közvetlen közelében vagy akár attól távol, 
de nem közönséges, hanem kondicionált raktárak formájában. Jellem
ző vonásuk az egészségügyi és technikai feltételek optimális vol
ta /a raktár hőmérséklete + 2°, + 4°, ami a könyvtárolásra a leg
kedvezőbb, de hosszasé ideig való ott tartózkodásra, illetve mun
kára nem megfelelő/, a szerkezeti megoldás egyszerűsége, a tömö
ren elhelyezett állványok gazdaságosabb elrendezése stb. Ez a 
könyvraktár a szokásos raktárépületekhez képest mind építkezés, 
mind üzemeltetés tekintetében sokkal olcsóbb építmény. Ezekben a 
raktárakban az olvasók által ritkábban keresett könyvek helyezhe
tek el.

Zzt a javaslatot gyakorlatilag már meg is valósítottuk a 
modern szovjet nagykönyvtári építkezésben /a Szovjetunió Tudomá
nyos Akadémiája novoszibirszki Keleti Osztályának épülete, a 
Moszkvai Egyetem Központi Könyvtárának épülete stb./.

2. Uj raktári és berendezési rendszerek létesítése különösen 
a kevésbé használt állománynál /a törzsállomány meghatározott ré
szei, archivális és tartalék állomány, könyvkamarák állománya stb/ 
az állványok szoros elrendezésével.

A hatalmas gyűjtemények uj raktározási rendszere összekapcsol
ható pótraktárak létesítésével. Ez a feladat gyakorlatilag három
féleképpen oldható meg.

Az első mód az, hogy továbbfejlesztjük a párhuzamos sorokban 
felállított, és közlekedő utakkal megszakított állványok egykori 
rendszerét. Itt a különbség csupán az, hogy a közökben egy-egy 
kétoldalas beépített állványhoz egy kétoldalas mozgatható állvány
sor járul '1+1), vagy az egyes beépített kétoldalas sorokhoz ol
dalt egy mozgó egyoldalas állványsort iktatunk be (1+1/2), vagy 
minikét oldalt a kétoldalas sorhoz egyoldalas mozgatható állványt 
építünk (1/2+1/2). Ezek a pótállványok mintegy elfedik a beépí
tett állványok falát, és ha azokhoz hozzá akarunk férni, a pót
állványokat keresztben el kell tolni. A pótállványokat görgőkkel



látják el és sínekre állítják vagy függesztik.
A British. Muse'om könyvtára régi könyvraktárainak korszeruai- 

tésekor a Beépített főállványokhoz kerekes, az egyes raktárszin
tek födémjére épített, síneken mozgó, felfüggesztett pótállványo
kat építettek bei /2.ábra/

2. ábra. A  londoni British Mnseam Könyvtára raktárának első 
újjáépítése, függő állványok beállításával.

Az USA-ban egyes, uj állványrendszereket tervező és kivite
lező cégek nemrég a beépített állványokhoz csuklósán csatlakozó 
pót állványok /5.ábra/ felfüggesztésének különböző módjait java
solták. Ez lehetővé teszi, hogy a pótállványokat - a könyvtáros 
munkájának tartamára - 90°-ra kifordítsák; ez úgy történik, hogy 
a nem rögzített szárnyakat, a zsalukhoz vagy ajtőszárnyakhoz ha
sonlóan, a kerekek segítségével elfordítják.

Ezzel párhuzamosan a Szovjetunióban olyan rendszert dolgoz
tak ki, melynél a pótállványok a beépített állványsorok mentén 
csúsztatva mozoghatnak. /13. és 19.ábra/

A másik irányzat lényege az, hogy uj könyvraktárakat csak



görgős állványok
kal szerelnek fel; 
ezek szoros cso
portokat alkotnak, 
s e csoportoktól 
bármely állvány a 
közlekedő utakba 
kihúzható vagy el
mozdítható .
Ez a rendszer a 
genfi Nemzetközi 
Munkaügyi Hivatal 
Könyvtárának és a 
i‘oronto-i Nyilvá
nos Könyvtárnak,

3a. ábra. Az állványok elrendezése a londoni British Museum 
könyvtárának raktárában az újjáépítés előtt.

3b. ábra. Az állványok elrendezése a londoni British Museum könyvtárának 
rakiáráb an az újjáépítés egyik aj terve szerint.
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valamint számos svéd és egyéb könyvtárnak a felszerelésekor ke
rült felhasználásra.

Az egyik legrégibb ilyen jellegű munka, amely, sajnos, nem 
került kivitelezésre, a British Museum Könyvtára ujjáépitési ter
vének egyik változata /3a. és 3b. ábra/

Az állomány tömör raktározásának harmadik irányzata a szov
jet gyakorlat szempontjából lényegtelen, mert bonyolult és nenéz- 
kes gépek használatát teszi szükségessé. Lényege az, hogy a beé
pített állványok valamennyi szomszédos polcán külön kihúzható fi
ókokat szerelnek fel, amelyekbe sokkal több könyv helyezhető el 
mint rendesen, de csak két sorban, a szomszédos polcpárok hosszá
ban. Annak ellenére, hogy a könyvanyag tömör raktározásának jó
val hatásosabb és egyszerűbb módszereit széles körben alkalmazzák, 
az utóbbi időben, főleg az Egyesült Államokban, sok cég ismét ké
szít fiókos könyvállványo
kat.

A könyvraktáraknak 
fiókos tárolással törté
nő kapacitás-növelése a 
Szovjetunió könyvtáraiban 
is megvalósítható a régi 
hagyományos könyvraktárak 
újjáépítése alkalmával.
Ebben az esetben az uj 
berendezés nem kerül sok
ba, mert az anyagráfordi- 
tás egy része a felhasz
nálandó régi berendezés
ben megvan. Csak arra 
van szükség, hogy az áll
ványok hosszú oldala kö
zötti járatok szélessége 
legalább 30 cm legyen, 
így lehetővé válik, hogy 
a könyvtáros akadálytala
nul megkerülje a kihúzott 
fiókokat /4a. ábra/.

4a. ábra. A  hagyományos, beépített kétoldalas 
állványokkal rendelkező hönvYraktar 
átalakítása fio'kes tarolásra telrende
zési vázlat ),



Közlekedési 
ut tengelye

A közlekedő utak ésszerűbb 
felhasználása érdekében a- 
zonban ajánlatos, hogy csök
kentsük számukat, mert Így 
növelni tudjuk az állvá
nyok mennyiségét. Elvégből 
az összes kétoldalas áll
ványt /régieket és újakat/ 
a fiókosra átalakított áll
ványokkal együtt párosán 
kell összeállítani /4b. 
ábra/.

Foglalkozzunk röviden 
e három tömör raktározási 
irányzat fejlődéstörténe
tével.

A csúszó állványokat 
alkalmazó tömör raktározá
si rendszert először * 
Angliában vezették be. Itt 
már századunk elején tör
téntek kísérletek arra,hogy

különböző széthúzható állványrendszereket alkalmazzanak. Közülük 
a legeredetibb Charles G.Virgo konstrukciója volt; Virgo elsőként 
alkalmazta a bradfordi városi könyvtárban az állványok tömör el
helyezését, három,párhuzamosan összekapcsolt állványsor alkotta 
csoportok formájában. Ez az elv eléggé elterjedt az Egyesült Álla
mokban, ami főleg azoknak a technikai tökéletesítéseknek köszön
hető, amelyeket egyes amerikai cégek /Snead and Co és különösen 
az Art Metál/ végeztek. Ilyen elv szerint szereltek fel számos fő
iskolai és városi könyvtárat /5.ébra/. Lényege az, hogy a beépí
tett állványsor minden kétoldalas szakaszába csuklók segítségével 
további kétoldalas állványokat szerelnek be. Ezeket az ajtóhoz ha
sonlóan lehet kinyitni és Így hozzáférhetővé tenni a beépített 
sorban lévő állványt, valamint a mozgó állvány belső oldalán lévő 
könyvespolcokat. A csuklókon való mozgás elősegítésére és támasz
tás céljára a mozgó állványok külső széléhez különleges kereket

4b. ábra. A  beépített állványok legésszerűbb 
átalakítása fiókos tárolásra, (elhelye
zési vázlat) **
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erősítenek, amely a padlóra erősített hajlított laposvason mozog. 
Az ilyen rendszer a könyvraktárak férőhelyét 50-58 százalékkal, 
vagyis másfélszeresére növeli, szemben a kétoldalas beépített 
állványok soronként való szokásos felállításával. Ha egyoldalasán 
állítanak fel ilyen ajtós, csuklós állványelemeket, a könyvraktár 
befogadóképessége csak 35 százalékkal emelkedik.

A szóbanforgó irányzat másik fejlődési formája a British 
Museum Könyvtárában alkalmazott pótállványok rendszere. Ezeket a 
felső járófelületekre függesztik és görgőkön mozgatják /2. ábra/.
A görgős állványok nyugalmi helyzetben a beépített állványokhoz 
simulnak; állványmozgatás nélkül csak az elülső polcok könyvei 
hozzáférhetők. Ahhoz, hogy a beépített állványról vagy a mozgó- 
állvány másik oldaláról levehessük a könyvet, a görgős állványt 
ki kell huzni a járatba. /6 . ábra/ £ rendszer gazdasági hatékony
ságát nehéz megítélni, mert csak a British Museum könyvraktárának 
bővítésére használták fel, amelynek sajátossága, hogy az állványok 
között különlegesen szélesek /kb. 2 m/ voltak a járatok.

Ugyanebben a könyvtárban, az egyenes és erősen szükitnető 
közlekedő utakkal rendelkező könyvraktárakban a tömörítés másik 
módját alkalmazták, ugyanilyen felfüggeszthető állványok segítsé
gével. Ezeket 
kerekeken moz
gatják és szo
rosan a beépí
tett sorok elé 
állítják egyéb
ként "csúszó" 
állványoknak is 
nevezik. Ezek 
a csúszó áll
ványok azonban 
kisebb befoga- 
dóképességüek, 
mert csak egy 
sor polcot fog
lalhatnak maguk
ban /egyoldalas,

5. ábra. Tudományos könyvtár raktárának berendezése
az egyik amerikai főiskola uj épületében, tömören 
elhelyezett, ajiószerüen nyíló állványokkal
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1---135 90 — 90
G. ábra. Tömören elrendezett mozgóállvánjok elhelyezési

vázlata. Az állványok tagonként mozgathatók és az 
3 -6  tagból álló beépített belső sorhoz simulnak.

hétpolcos állvá
nyok/. .A csúszó 
állványok a füg
gő kerekes áll
ványokhoz hason
lóan, csak 1920- 
ig, az uj rekon
strukcióig vol
tak üzemben a 
British Museum 
könyvraktáraiban.

Ezt a rend
szert alkalmaz
ták, több töké
letesítés után, 
a régi könyvtá
rak újjáépítése
kor és uj könyv
raktárak építé
sekor Angliában 
és az Egyesült 
Államokban. A 
tökéletesítés 
abban állott.

hogy a beépített sorok mellett növelték a csúszó sorok számát. A
J.Glover and Sons, Ltd. londoni cég "Stormor" rendszernek neve
zett eljárást javasolt a stockholmi Királyi Könyvtárnak, melynek 
lényege, hogy a beépített sorok mellé kétoldalt 3-5 sorból álló 
csúszó állványt építenek /7. ábra/. Ez a rendszer - a beépített 
kétoldalas állványsorok szokásos elrendezésével szemben - a könyv
raktárak befogadóképességét ugyanazon területen 63-65 százalékkal 
növeli.

A tömör raktározás legrégibb szerkezeti formájához számítha
tó a harmadik irányzat is, amelyet elsőként szintén Angliában al
kalmaztak. Az első világháború előtt sikerrel építették újjá az 
oxfordi Bodleian Zönyvtár raktárát, majd valamivel később a 
Cambridge-i Egyetem Könyvtárának raktárát is. Ezekben a könyvtá-
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raxban a londoni W.Lusy and Co 
cég javasolta mozgó polcok fel
állítását, amelynek eredménye
képpen a raktárhelyiség befoga
dóképessége 22-23 százalékkal 
nőtt. A kőnyvanyag ilyen formá
ban történő tömör elhelyezése,
— amely annakidején általános 
elismerést aratott, - manapság 
túl drága, mert a mozgópolcok 
rendszere nagy—

/ 2 3 * 5 s 7 6 1
9 >0 j n -a 13 /<* r s
'6 /7 | 'fi '9 20 2/ 22

Folyosó
1 3 Jó i z s 27 23 23
30 31 j 32 33 -áZÍLj 2S ---~ ”1

3 7 ja  ! J3 Uű Ul _U 2J óJ J ± 1

7 . ábra. A  tömören elrendezett csu-szo 
•Stormor* állványok elrendezé
si vázlata.

számú precíziós 
elemet követel 
/kerekek, veze
tőlécek, stb./.

A tömör
raktározás rend
szerét tovább
fejlesztve, a 
T.S.Foulkes an
gol cég 1930- 
1931 táján java
solta a British 
Museum Könyvtá
rának, hogy ve
zesse be azt az 
eljárást, mely
nél a kétolda
las állványok 
párosán, 1A-16 
darabból álló 
csoportonként 
helyezhetők el, 
és az egyik 
hosszanti járat
ba kihúzhatók 
A d .  a 3b. áb

S. ábra. Egyméteres kihúzható szakaszokkal renúeii.ezö 
állványokkal történő tömör raktározás Toronto 
(Kanada) város Nyilvános Könyvtárában.

rát/.
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A kerekeken könnyen mozgó egyméteres szakasz a keskenyebbik olda
lával előre húzható ki a csoportból. A "kihúzható" állványoknak 
ez a rendszere igen széles /103-106 cm/ járatokat követel; eddig 
csak Glasgow-ban - a Mitchel Könyvtárban, valamint Torontóban az 
uj Nyilvános Könyvtárban alkalmazták /3.ábra/. A kétoldalas be- 
épixett állványok hagyományos elrendezéséhez /l.ábra/ képest az 
ilyen tömör raktározás a könyvraktár befogadóképességét a toron
tói könyvtárban 33 százalékkal növelte.

Figyelembevéve e rendszer aránylag kis gazdasági hatását, az 
angol Stor-Mor cég lényeges módosítást eszközölt és olyan rend
szert épitett fel, melynél az állványt a hosszú oldalával előre 
kell kihúzni. Ennek folytán a raktárak befogadóképessége 40 szá
zalékkal emelkedett. Ez a rendszer kissé emlékeztet a British 
Museum régi könyvraKxárának első tömör raktározására /ő.ábra/, 
bár itt az állványokat mozgó kerekes kocsikra függesztették.

A nevezett cég 1936 tóján még tökéletesebb rendszert java
solt, amelynél a mozgóállványok egyméteres szakaszait két, majd 
három, sőt négy sorba egyesitették. így a szakaszok számát csak
nem kétszeresére lehetett emelni, minek folytán a könyvraktár 
befogadóképessége 93-95 százalékkal növekedett. Teljesen érthető, 
hogy az állványtagok számát csak úgy lehetett növelni,ha az áll
ványok közötti járatok területét használták ki. Azon a területen, 
ahol azelőtt 24 beépített állványtag volt, később - négy sorba • 
egyesítve - 48, kerekeken mozgó állványszakaszt helyeztek el.
/9a. és 9b. ábra/. Az alapul vett területen /7»50 x  5,00 = 37»5o 
m2/ az első esetben - a nyilvánvalóan felesleges - közlekedési 
utak területe 26,68 m2 /70 százalék/, a második, esetben mindösz- 
sze 14,60 m2 /kb. 36 százalék/.

A tömbökké egyesitett állványok gyakori mozgatásának szük
ségessége azonban fizikai nehézségeket hozott, különösen az első 
lökés pillanatában, sünikor is 3 sőt 4 , könyvekkel megrakott egye
sitett tagot kellett helyéből kimozdítani /ez együttesen mintegy 
2000 kg./. Ezért született meg az állványmozgató mechanizmus gon
dolata. A háború után Eans Ingold svájci mérnök szabadalma alap
ján a reteszelt kerekes állványokat elektromotorok segítségével 
hozták mozgásba. Minden összekapcsolt állványsort 1/2 - 3/4 ló
erős villanymotorral láttak el; ez lehetővé tette, hogy az áll-
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A Z  ÁLLVÁN YOK JELENLEGI FELÁLLITÁSI RENDSZERE
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A raktár területe 37,50 m“

Egy állványra (szekrényre) —  1,5G m~ jnt

-  9a. ábra. Beépített állványok soronként való elrendezésének vázlata.
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JAVASO LT RENDSZER, MOZGÓ ÁLLV ÁN YO K  A L K A L M A Z Á S Á V A L

9b. ábra. Nagy egységekké csoportosított, kerekeken mozgó 
állványok tömör elhelyezésének vázlata. (G .V . Me- 
lendorf és F.N. Pascsenko tervei szerint.)



ványokát ne csak egyenként lehessen mozgatni, hanem a szorosan ösz- 
szetolt állványok sorából képzett csoportot is szét lehessen hazni 
és a szükséges helyen járatot nyitni; lehetővé vált továbbá a több 
összekapcsolt sorból álló komplexem elmozdítása is. Automatikusan, 
ill. félig automatikusan történik a nagy komplexumnak a szükséges 
távolságra való eltolása és idejekorán történő megállítása,az áll
ványok közötti járatokban elhelyezett és az emberek biztonságát 
szolgáló védőberendezések, 111. a villanyvilágitás bekapcsolása is. 
Mindez nagy lépést jelentett a tömör raktározás fejlődésében és a 
kivitelezés technikájában, amellyel főleg a svéd Compactus cég fog
lalkozott.

A 10.ábra a genfi Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Könyvtárának 
összekapcsolt páros állványait mutatja. Látjuk, hogyan mozdíthatók 
el - a kar könnyed meg
nyomásával - az egyes 
blokkok. A kar bizonyos 
időre bekapcsolja a 
villanymotort,s amikor 
az állványok elmozdul
tak, tömör falaik szo
rosan egymáshoz simul
nak a rájuk erősített 
gumicsövekkel és igy 
minden állványcsoport 
belsejében zárt tér 
keletkezik, amely a 
könyveket elszigeteli.

A Compactus-cég 
tömör raktározási be
rendezésének legújabb 
rendszere szerint az 
állványokat nem külön 
kocsikon helyezik el, 
hanem közös mozgó ko
csin egyesítik, amely
4-6, kétszintű áll
ványszakaszt köt ősz— 
sze /ll.ábra/.

10. ábra. A genfi Nemzetközi Munkaügyi HiTalaJ könyvtáránál 
raktára; az áfiránysorok elmozdítása.
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Legjobban a négyszaka
szos összekötés ter
jedt el. Az ilyen rak
tárak a stabil állvány- 
elrendezéssel szemben 
a tárolt anyag 95 szá
zalékig terjedd tömö
rítését biztosítják, 
minthogy a 10-15 ösz- 
szekapcsolt sörből 
álló csoportra /40-60 
állványszakasz/ a pár
huzamos állványsorok 
között mindössze egy 
közlekedő esik; ahhoz, 
hogy ilyen járatot 
nyerjünk, nem kell már 
egyenként elmozdítani 
a sorokat, mert a kar 
működtetésével a sorok 
egész csoportja mozgás
ba jön,

11. ábra. A Compactus-cég állványsorainak szerelése. 2 rendszer fel
állítása érdekében a

Compactus cég az erre kiválasztott helyiségekben a padlóba rögzí
tett idomvasakra felrakja az összes rajtuk mozgó kerekes kocsit 
/ll.ábra/. 2z biztosítja a pontos illeszkedést, mert ettől függ az 
állványsorok záródásának tömörsége. Ezekre a gondosan illesztett 
kocsikra szerelik ezután a polcokat tartó állványszakaszok falait. 
Ezzel egyidejűleg az összekapcsolt állványok minden sorára felsze
relik a villanymotort, amelytől meghajtó rendszer vezet a kerekek
hez és összeköttetés létesül a rendszerbe tartozó, egymással kap
csolt sorok bekapcsolási, mozgásszabályozási és kikapcsolási auto- 
matlkájához.

A 12. ábrán látható az ilyen tömör raktár képe üzemben, a- 
mikor a munkatársak az állványok csoportjait különböző helyeken 
nyitják meg és az Így képződött utcákban dolgoznak. A 15. ábrán 
összekapcsolt tagok csoportja látható, amely több mint 20 elemből
18



áll. Az ál Irányok ilyen koncentrálása adja a legnagyobb tömörsé
get, ezért az állványcsoport mellett a helyiség közepén lévő ut
cát szélesre (1,40 m) készítik és nappali fénnyel világitják meg 

Az üzem
egyszerűsítő se 
és a vonatrend
szerű görgős 
állványok be
építésének ol
csóbbá tétele 
érdekében a 
svéd Bősen - 
crens cég Göte
borgban olyan 
konstrukciót 
javasolt, amely 
az összekap
csolt ke

l l  ábra. A  Compactas cég állránjai működés közben.

13. ábra. A  Compaetas cég zári állványai.



rekes állványtagok kézi mozgatásán alapszik. Ez a konstrukció min
den szempontból jól bevált, pl. a stockholmi Királyi Könyvtár 
könyvraktárának újonnan épült helyiségében, Svédország és más or
szágok több könyvtárában és levéltárában. Ez főleg a rendkívül ru
galmas működésű futószerkezeti elemek pontos illesztőkének köszön
hető. Ez a tömör raktározási berendezés - viszonylag egyszerű üze
meltetése miatt - a leginkább el fog terjedni könyvtárainkban és 
levéltárainkban.

Sok amerikai és angliai cég egy idő óta olyan tömör állvány- 
berendezéseket gyárt, amelyekben a polcokat kihúzható fiókok he
lyettesítik. Ezeken az állványokon olyan speciális csuszóberende
zést alkalmaznak, amely lehetővé teszi, hogy a fiókokat könnyen 
kihúzzák, anélkül, hogy teljesen kijönnének. A fiókokban lévő köny
veket függőlegesen, vagy nagyobb méretű anyag esetén vízszintesen 
tárolják, ami azonban kissé megnehezíti a könyvek kikeresését.

A kihúzható fiókokkal rendelkező állványok tökéletesítésére 
törekedve az amerikai cégek úgy igyekeznek növelni a befogadóké
pességet, hogy fokozatosan elhagyják az oldalfalakat, ami a fióko
kat a polcokhoz teszi hasonlóvá. Például a Hamilton and Co cég 18 
hüvelyk széles kihúzható polcokat készit; a Stor-Mor cég ezt az el

járást még tovább fejlesztette a 
14. ábrán látható módon.

A Szovjetunióban tömör 
könyvraktárát először 1939-ben 
tervezett e cikk szerzője. Ez 
a Szovjetunió Tudományos Aka
démiája Könyvtárának uj épüle
te számára készült *  /15.áb
ra/. A mozgó állványok 24, két
oldalas tagból álló csoportba 
való összefogásának elvét má
sodízben a Karéi Autonóm Szo
cialista Szovjet Köztársaság 
petrozavodszki Közművelődési 
Könyvtárának épülettervében ja
vasoltuk. Ezt a tervet /16. és

PA5CSEBK0, P.Í.: Arhitektura i sztroitel’sztvo bibliotecsnüh 
zdanij. /Könyvtári épületek tervezése és építése./ Moszkva, 1941. Tszeszoj.akad.arhltekturü. 183 old.

14. ábra. Könyvek tömör raktározása a 
*Stor-Mor» cég által gyártott 
kihozható fiókokkal felszerelt 
állványon.
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1 5. ábra. A  Szovjetunió T u dom án yos A kadém iája  uj könyvtárépületének  
tervében sze re p lő  raktári elem  vázlatos te rv e , kihúzható 
állványok tömör e lre n d ezésév eL  C l9 3 9 )

1G. ábra. A  Klarélo-Finn A S z S z lv  p etrozavod sz ki 
uj közm űvelődési könyvtárépületének ter
vezett raktára, kihúzható állványok tömör 
elre n d ezésév e l.



17. ábra. Az állványok között túlzottan széles járatok
kal rendelkező könyvraktár, egyoldalas csú
szó tagokkal kiegészítve.

19.áDra/ 1948- 
ban dolgozta ki
K.Ja;Gutin épí
tész, F.H.Eascsen- 
ko szaktanács
adó működése 
mellett.

A tömör
raktározás mind
két tervezeté
ben első lépés
ként a kettős 
kihúzható áll
ványsorok /job
ban mondva,egy
méteres kétol
dalas szaka
szok/ rendsze
rét alkalmaz
ták, amelyet 
először Toron
tóban, az uj 
kö zmüvelő dés1 
könyvtár könyv
raktárában ve
zettek be. /8. 
ábra/ Az Itt 
felállított 
állványos és o- 
lyan kerekes 
kocsiktól elté
rően, amelyeken 
csapokkal ellá
tott polcokat 
lehetett fel
függeszteni /az 
Art Metál cég 
"braket staks"
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polcai/, az álIványokhoz olyan Tömör hordozó falakat javasoltunk 
/a 21.ábrán látható tipus szerint/, amelyen minden külön állvány- 
csoport terének teljes elszigetelését biztosították. Zz lehetővé 
tette, hogy önállóan kondicionáljuk a csoport levegőjét és közpon
tilag biztosítsuk a fertőtlenítést /szigetelő kamra elve/.

E cikk szerzője jelenleg, G.V.Mejendorf építésszel együtt
működve, folytatja a tömör könyvraktározás kérdésének kidolgozá
sát a Szovjetunió régi könyvtárainak felújítása és uj könyvtár- 
épületek építése céljából. Eddig több uj tömörraktározasi rendszer 
került kidolgozásra. Különös figyelemben részesül a nem gazdaságos 
régi elrendezések újjáépítése.

Az általunk először javasolt rendszerben az állványok között 
legalább 95 cm közszélesség mellett külön egyoldalas "csúszó" áll
ványtagok elhelyezését irányoztuk elő /17.ábra/, úgy hogy minden
régi beépített állvárysor egyik 
lyezünk. A mozgó tagok száma 
eggyel kevesebb, mint a régi 
állványsor kétoldalas tagjaié. 
Indok: kellő hely legyen a sor 
többi mozgó tagjának mozgatá
sára. Ebben a rendszerben meg
marad az összes régi állvány, 
így ezek átépítés nélkül hasz
nálhatók. A mozgó állványok
nak a járat mentén történő 
egymásután! elmozdítása, - and 
a beépített állványokon lévő 
könyvekhez bárhol hozzáférhe
tőséget biztosit - nem köve
tel a könyvtárostól nagyobb 
erőkifejtést, annak ellenére, 
hogy a művelet kézzel törté
nik. Ilyen újjáépítés eseté
ben a könyvraktár befogadó- 
képessége a hagyományos könyv
raktárhoz képest /l.ábra/ u- 
gyanazon alapterületen 26-28

oldala mellé csúszó állványt he-

IS. ábra. Tumor könyvraktár, raeiybi-a a 
kétoldalas beeptfoü állványok 
mindkét oldalán esroünlas 
szó* állványokat a \z  ,a rt:r ..



19. ábra. lömör könyvraktár kétoldalas, kihúzható, 
24 darabjával tömbbe egyesített állvá
nyokkal. £gy szakaszra 1,0C padló- 
terület szükséges.



százalékkal növekszik, költséget pedig csak a kiegészítő kerekes 
állványok gyártására kell fordítani.

Közel áll ehhez a másik rendszer is, amelyben szintén egy
oldalas kerekes állványokat lehet a beépített sor mindkét oldalán 
elhelyezni /21.ábra/. Ebben az esetben azonban a meglévő állványo
kat úgy kell áthelyezni, hogy két, egyoldalas görgős kiegészítő 
állványsor felállítása után a járatok szélessége legalább 75 cm 
legyen. Ilyen újjáépítés esetében a könyvraktár befogadóképessége 
a szokásoshoz képest - egyenlő alapterületre - számítva 29-33 szá
zalékkal növekszik.

Ilyen újjáépítést szándékozunk megvalósítani a Szovjetunió 
Állami Lenin Könyvtárának régi, nem gazdaságos, úgynevezett vas- 
raktárában, amelyet még a XIX.század végén létesítettek.Ea az áll
ványok közötti járatok jelenlegi szélességét vesszük /kb. 115 cm/ 
a raktár befogadóképessége 80-33 százalékkal növelhető.

A könyvraktár tömörítésének sokkal radikálisabb módja az, 
amikor csak egy "kihúzható" mozgó állványt alkalmazunk, úgy, hogy 
ezek az állványok hosszú oldalukkal hermetikusan záródjanak egy-

20. ábra. Tömör könyvraktár vonatrenűszorü gördülő állványokkal



sáshoz /19-ébra/; ezzel a könyvraktár befogadóképességét csaknem 
másfélszeresére növeljük.

Ilyen rendszer esetében az állványcsoportok úgyszólván zárt, 
tömör vasdobozokat alkotnak, amelyek a könyvraktár közös tarétól 
el vannak szigetelve.

még tovább sikerült emel
nünk azzal, hogy az 
állványokat nem hom
lokzati falukkal, ha
nem frontális oldaluk
kal mozgattuk előre. 
Ehhez arra van szük
ség, hogy az állvány- 
csoportok között szé
lesebb járatok /l,10- 
1,40 m/ legyenek. Ez 
lényegesen megváltoz
tatta az állványok 
csoportositási módját, 
mert ez esetben az 
állványok homlokzati 
oldalukkal fordulnak 
egymás felé, s Így a 
sorokat csak lapjával 
mozgathatjuk. A moz
gatáshoz pneumatikus, 
illetve egyes esetek
ben elektromos mozga
tóberendezés használ
ható; ezek lehetővé 
teszik, hogy egyszer
re több sort mozgas
sunk. Ennél a csopor
tosításnál és mozga
tásnál megelégedhetünk 
70 cm széles járatok
kal /20.ábra/.

A könyvraktárak befogadóképességét

21. ábra. A Szovjetunió Állami Lenin
Könrvtórában G.V. Mejendorf 
által kidolgozott mozgóállván j 
kísérleti modelje.
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A G.V.Mejendorf vezetése alatt természetes nagyságban elő
állított kétoldalas állványtag kísérleti mintadarabja, mely homlok
zati oldalaival mozgatható előre /21.ábra/, a vizsgálat alkalmával 
teljesen igazolta a rendszer célszerűségét és használhatóságát.

G.V.Mejendorf, e cikk szerzőjével együtt, 1955-ben javasolta 
e rendszer alkalmazását a Moszkvai inami Történelmi Könyvtár rendkí
vül zsúfolt régi könyvraktárainak bővítésére.

A tervnek megfelelően az állványokat 12 soronként csoportok
ba egyesítették. Széthúzás segítségével minden csoportban járat 
nyitható. Érdekes ujitás az inditóberendezés, amely lehetővé teszi 
a könyvtáros számára, hogy könnyen kimozdítsa helyéből az állvány
sorok csoportját és a könyvekkel megrakott állványokat a kellő tá
volságba továbbítsa. Ez kb 40 cm átmérőjű kerékből áll, amely az 
egyes állványsorok külső falára van erősítve és össze van kötve a- 
zoknak a kerekeknek a közös tengelyével, amelyek a sort kerékpár
láncból és két különböző átmérőjű fogaskerékből álló áttételrend
szer segítségével mozgatják.

A túlzottan magas régi raktárakban négy raktári szintet lé
tesítettek; mindegyikben tömör raktározás folyik, ami a könyvtár 
raktári kapacitását háromszorosára növelte.

Az OSzSzSzK Állami Nyilvános Történelmi Könyvtárában lévő uj 
tömör könyvraktárak felállításának és üzemeltetésének előnyös ol
dalai mellett nem hallgathatunk a hátrányokról sem: nem pontos a 
kivitel, ha az állványokat összetolják,a csoport nincs kellőképpen 
elszigetelve a raktártér többi részétől; megoldatlanul maradt az 
állványsorok közötti járatok világításának kérdése és az automati
zálás problémája.

A nagy csoportokban elhelyezhető mozgó állványok alkalmazá
sára való áttérés, jó kivitelezés esetén, a közönséges raktározás
hoz viszonyítva a következő előnyöket hozhatja:

a raktár befogadóképessége csaknem kétszeres, mert a régi 
állvány-felállításnál egy tagra 1,56, az újnál pedig 0,77 - 0,39 
m2 alapterületre van szükség;

az uj raktár légköbmétere a régihez képest csaknem a felére 
csökken és ezért az épitési költségek kb 40 százalékkal csökkennek;



jelentősen csökken a könyvraktárak Üzemköltsége /villanyvilá
gítás, szellőzés, takarítás stb./;

rövidebb a könyv útja a kiadási helyhez, csökken a dolgozók 
által a könyvraktárban megtett ut;

4

javul az állományvédelem, mert a tárolás a természetes vilá
gítástól szigetelten és portól védetten történik 5

megvan a hatékony fertőtlenítés lehetősége minden külön szi
getelt állványcsoporton belül;

szükség esetén minden légmentesen elzárt állványcsoport vesz- 
tegzára és a tárolandó anyag helyi zárolása megoldható;

az állomány védve van a rongálódásoktól olyan esetekben is, 
amikor idegen személyzet végez a raktárakban üzemeltetési és tech
nikai munkákat /takarítás, javítás, tűzoltás stb./;

javul az állomány tűzvédelme;
tnormális, természetes világítás biztosítható a könyvraktárak 

fő közlekedési útjainak minden pontján;
az olvasók kisebb veszély nélkül, fokozottabb ellenőrzés a- 

latt állva mehetnek a raktárba, ha az állomány egyes részeivel van 
dolguk;

a jelenleg is használt, régi könyvraktárak jól tömörithetők 
a beépített állványok között lévő felesleges, vagy kihasználatlan 
járatok területének rovására /ha a födémek kellő szilárdságuak/.

A jelen cikkben felvetettük a korszerű könyvraktár felálli- 
tásl formálnak legfontosabb, halasztást nem tűrő kérdését. Kern ke
vésbé fontos az összes többi könyvtári helyiség felszerelésének és 
műszaki ellátottságának revíziójával kapcsolatoe kérdés sem.

Eredeti cim: 
Megjeleni:

ObZK ford-sz.;

0  noTÜh putjab organizacii i oborudovanija knigobraniliscs. 
Biblioteki SzSzSzR. Opül rabotü. Szbornik. 12.vüp. Moszkva, 
1939. 199-234.P.
2310.
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A BUDAPESTI GORKIJ KÖNYVTÁR KÍSÉRLETI TÖMÖR ÁLLVÁNYAI

A könyvtár távlati tervének kidolgozásakor döbbentek rá, hogy 
i.975-ig az állomány előreláthatóan (évi 10-15 000 kötettel számol
va) kb. 200-230 ezer kötettel gyarapszik; ehhez a 3-3 1/2 ezer mé

ter polc szükséges. A 
hagyományos raktározás
sal ehhez még egy külön 
épületet kellene emel
ni. De egy külön épület 
nemcsak hogy drága, ha
nem hely sincs a közel
ben, ahol felépíthető 
volna.

A tömör raktározás 
szakirodaimának tanul
mányozása után a könyv
tár hozzáfogott elgon
dolásai megvalósításá
hoz. 1959 nyarán elké
szült a Könnyűipari Ter
vező Irodánál a szekré
nyek műszaki teí̂ ve.
Hosszú kálvária után a 
Békéscsabai Lakatosipa
ri KTSz elkészítette az 
első mintapéldányokat, 
majd 1960-ban öt újabb 
szekrényt.

Még mielőtt a szek
rények technikai leírá
sára térnénk, egy lénye
ges momentumot meg kell 
említeni. A Gorkij Könyv
tárban nem a túlságosan 
nagy állomány indokolta 

a tömör raktárát, hanem inkább a rendkívül szűkös helyi adottságok. 
Éppen ezért a tömör raktározás egyszerűbb kézimozgatásu változatát 
választották ki. Ehhez közvetlen indítékot adott a moszkvai illami 
Történelmi Könyvtár idevágó kísérleteinek első leírása.
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A vasszekrények belső polcait a Ganz-Vajda szisztéma szerint ter
vezték, nem azért, mintha ennél jobbakat nem lehetne csinálni, ha
nem mert ezek a polcok jók, beváltak és a kísérletet nem akarták 
kettős kockázatnak kitenni.

Természetesen szá
moltak azzal, hogy a 
födémnek - ahol ezeket 
a szekrényeket elhelye
zik - legalább 1000pkg/m terhelést el kell 
birni.

A szekrények szé
lessége és magassága 
egyaránt két méter.
Mélysége 49 cm.32 folyó
méter polcot fogad be, 
amin kb. 1500-1800 könyv 
helyezhető el. A polcok 
természetesen állítha
tók. A szekrény négy ke
rekén, két sinen gördül.

A könyvtáros a 
szekrény oldalán lévő 
volánt megforgatja. A 

volán és a tengely fo
gaskerekeit lánc köti 
össze. A szekrény kis 
erővel elmozdítható. A 

kilátások szerint egy 
mozdulattal egyszerre 
több szekrény is odébb
tolható lesz.

A hazai költségszámítások nem irányadóak, mert csak az első 
prototípusok készültek el. A külföldi tömör raktárak ára arányos 
a befogadóképesség növekedésével. A megtakarítás lényegileg az uj 
raktárak építési költsége . Egyesek a tömör polcnak rovására Ír
ják, hogy szinte hermetikusan zár és a könyvek nem levegősnek, má
sok ezt éppen előnyének tartják, mert a könyvek nem porosodnak és 
tisztábbak maradnak.
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