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A  KIS LÉLEKSZÁMÚ FALUSI TELEPÜLÉSEK
t

k ö n y v t A r i e l l á t o t t s á g a  é s  a  f e j l e s z t é s  e s h e t ő s é g e

L E LŐ ZM É N Y E K  É S  H E LV Z  É J F É L T A r A s

Hazánkban 1.945 után kerülhetett sor a. közművelődési könyvtárak falusi 

hálózatának létrehozására. A  falusi könyvtárakat a körzeti könyvtárak telepítet

ték olymódon, hogy minden községben egy- egy önként vállalkozó lelkes ember 

- többnyire pedagógus - gondjára biztak 50-200 kötet könyvet, azzal, hogy a 

lakosság körében propagálja azokat és az érdeklődőknek tegye hozzáférhetővé.

A  könyvek a körzeti könyvtár tulajdonát képezték és csak letétként vol

tak a községben, nemritkán a könyvtáros családi otthonában. Innen származott 

a letéti-könyvtár elnevezés. A z  eredeti elgondolás az volt, hogy a letétben lévő 

könyveket havonként, de legalább negyedévenként újakkal ( friss anyaggal) cse

rélik ki, s igy biztosítják, hogy a falusi emberek is hozzájussanak a legjava 

irodalomhoz és az aránylag kevés könyvet a cserék révén a körzeten ( később 

járáson) belül a legjobban használják ki. 1949-1952 között a nagyobb közsé

gek egy részében, összesen mintegy 150-ben, önálló könyvtárak létesültek, a 

letéti könyvanyag, erős kiegészítéssel és bizonyos fejlesztési hitelkerettel köz

ségi tulajdonba került, a könyvtár vezetését főfoglalkozású könyvtáros vette át. 

A  többi 3000 községben továbbra is letéti-könyvtár maradt, s e típus a statisz

tikák tanúsága szerint imponálóan magas létszámú olvasóközönség érdeklődé

sét elégítette ki. Minthogy azonban a letéti cserebázis nem fejlődött a remélt 

módon mennyiségben sem, a könyvkiadás dogmatikus beszűkülése pedig a vá

lasztékot, tehát a könyvtári anyag minőségét is lerontotta, a cserék egyre rit

kábbá, formálissá váltak, s a falvakban lévő néhányszáz kötet elvesztette kéz 

deti varázsát. A  csere helyébe a feltöltés lépett. Oka: a járási könyvtár a fa

lusi olvasók érdeklődéséhez képest inkurrens anyagot tudott adni, a falusi 

könyvtárosok pedig kétségbeesetten ragaszkodtak a korábban kapott jó köny



veikhez. A  járdái könyvtárból kiszállított, évi 10- 20 kötettel gyarapodó letéti 

anyag mindörökre ottmaradt a faluban. Ez a csekély fejlesztés nem volt ele

gendő ahhoz, hogy a közönség érdeklődését ébren tartsa. A  statisztikák koz

metikázása és a különféle kampányok injekciói következtében a csőd nem ke

rült ugyan nyilvánosságra, de a könyvtárosok valamennyien jól tudták, Hogy a 

falu könyvtárügye kátyúba jutott. 1957-től, a könyvkiadás javulása és a Helyi 

támogatás általánossá válása után ismét élénkülni kezdett a falusi könyvtárak 

munkája- A  kibontakozás kezdetének azonban az 1958-59—es éveket, az intéz

ményesítés programszerű végrehajtását tekinthetjük, ami ntanácsositás" néven 

vonult be közművelődési könyvtárügyünk történetébe.

A  " tanácsositás” és hatása
A  falusi könyvtárak helyi tanácsi kezelésbe adása a minőségi változás 

mértékével mérve forradalomnak számit. Egyik évről a másikra tízszeresére 

növelte a falusi könyvtárak könyvvásárlását s ezze l a legelmaradottabb könyv

tártípust elindította a fejlődés utján. A z  élet azóta minden vonatkozásban iga

zolta ennek az egész országra szóló mozgalomnak a helyességét. A  korábban 

stagnáló, javarészt elavult könweket Őrző letéti könyvtárak a községi gondo

zás évei alatt felvirágoztak, állományuk számszerűen és minőségileg is óriásit 

fejlődött- A z  uj gazda, a helyi tanács, sok helyen elhelyezés és berendezés 

dolgában is javította a könyvtár körülményeit- Mindezek hatására - most már 

valóságosan is — növekedett az olvasók száma, fellendült a forgalom és erősö

dött a könyvtár, mint művelődési intézmény tekintélye,

A. kisközségek. sajátos Helyzete

A  fejlődés azonban világosan megmutatta azokat az ellentmondásokat is, 

amelyek a kisközségek sajátos helyzetéből adódnak- A  nagyobb, tehetősebb fal

vak az állami költségvetésen kívül évrő l-évre  több ezer, sőt tízezer forintot 

fordítottak könyvvásárlásra, a könyvtár bővítésére, szépítésére. Sok helyen át

tértek a szabadpolcos rendszerre. A  nagyközségek könyvtári intézményeit se

gítette az a program is, amely célnak jelölte meg, hogy először az ötezernél, 

majd a háromezernél nagyobb lélekszámú falvak kapjanak függetlenített könyv

tárost. A  program első fele, az Ötezer lélekszámnál nagyobb falvak könyvtá

rosainak függetlenítése lényegében már megvalósult. Jogos tehát a remény, hogy 

a nagyközségek könyvtáraiban néhány éven belül kellő mennyiségű könyv, jó 

összetételű gyűjtemény áll a lakosság rendelkezésére.

A  kisközségek könyvtári helyzetét is javította a tanácsi kezelésbe adás,
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főleg, arrli a vásárolt kötetek számát illeti, A  könyvtár használatának mérteke 

ezekben szökött fel aránylag a legmagasabbra. A z  olvasók száma ma már né

hol a lakosság 20 %-át is eléri. A z  egy lakosra jutó könyvtári kötetek száma 

is — érthető módon - ebben a tel épül és ~ kategóriában alakult a legkedvezőbben. 

Mégis, az állománygyarapodás oldaláról jelentkeztek először azok a tünetek, 

amelyek jelzik, hogy a kisközségek könyvtári ellátását nem oldotta meg a ta

náé sositás. Nézzük ezt a kérdést közelebbről.

Jó ellátottság, szűkös választék, 
rossz kihaisználbiaLtóság

Bár a kisközségek relatív ellátottsága ( kötet/ lakos) jobb mint a nagyoké, 

abszolút ellátottságuk - amelybe már a könyvtár által nyújtott választékot is be

leértjük — egyre inkább lemarad ezektől. A  kisközségek könyvtárai az un. fa

lusi törzsanyagot sem tudják maradéktalanul megvásárolni. Számos felmérés bi

zonysága szerint, az ezer lakos alatti falvak tanácsositól! könyvtárai az évi 

könyvtermésből törzsanyagnak minősített müvek 30-40. %-át vehetnék meg költ

ségvetésükből és a különféle támogatásokból. Ennyit sem vesznek meg, meri 

- minthogy a saját beszerzés az- egyetlen gyarapodási forrás - a megrendelő- 

jegyzéken szereplő egyéb müvek csábításának is nehéz ellenállni s megvásár

lásuk szükségképpen csak a törzsanyag rovására történhet. Ezen nem segít a 

járási könyvtár által gyakorolt kontroll sem, hiszen íróasztal mellől semmilyen 

módon nem lehet megállapítani, hogy egy bizonyos könyv, ha nem első kiadás, 

rutr^vön-e az illető könyvtárban. ( A  sommás raktári katalógus, amelyet néhány 

megyében vezetnek^ ellenőrizhetővé teszi a községek állománygyarapítását, de 

elkészítése és fenntartása mérhetetlenül sok időt igényel). Ha a falusi könyv

tár a járási könyvtár letéti raktárából kiegészíthetné saját állományát rendsze

res cserék révén olyan könyvekkel, amelyeket maga nem tudott megvenni akár 

pénz híján, akár azért mert nem is törzsanyaga, azt mondliatnánk, hoc a ta

náé sositás ebben a könyvtártípusban is teljes eredményt hozott* A  járási könyv 

tárak letéti hitelkereteit azonban elolvasztotta a tanácsositás, a pénzügyi bürok

rácia M kettős előirányzat nincs! 11 jelszóval szétosztotta a községek között* S 

ami a járási könyvtárnál egy összegben jelentős volt és valamennyi könyvtár 

érdekét szolgálhatta volna, pár száz forintra szétforgácsolva nem sokat segí

tett az egyes könyvtárakon. A z  említett két fő ok, vágyás, hogy 1. a kisközsé

gek könyvtárai szegényebbek annál, semhogy a törzsanyagot megvehessek, 2. 

az anyagilag elérhető törzsanyag egy része helyett is - a magukramaradottsár 

kényszeréből - szívesebben mást vesznek, elegendő ahhoz, hogy a kis falvak



zömében könyvtár Helyett könyvhalmaz gyűljön össze* Hozzá kell tenni, Hogy 

ez a. könyvhalmaz nemcsak mennyiségre, Hanem minőségben is magaséin fölötte 

áll a tanáesositás előttinek-
Érjük-'e be ennyivel? Szerintünk kár lenne és méginkább erre a követ

keztetésre jutunk, Ha. vizsgálódásunkat az állomány hasznosítása, az olvasás 

irányában tovább folytatjuk- A  Könyvtártudományi és Módszertani Központ tíz 

kisközségben * tanulmányozta a könyvtári állomány Használatát, részletesség

ben elmenve az egyedi müvekig. Eredmény: az abszolút értelemben alacsony el

látottsági fok ellenére nagyon magas az ofvasatian müvek aránya- Ezeknek ja

varésze néHány éves beszerzés volt- Gyerraekkönyveket nem számítva, az uj 

könyv átlagosan öt olvasó után már raktári anyaggá válik s szinte egyáltalán 

nem lép be újra a forgalomba- A  kis falvak könyvtáraiban tömegével találunk 

ilyen könyveket. Nyilvánvaló, hogy éppen ezeken a Helyeken a legnagyobb 

fényűzés a raktárra vásárlás, minthogy a könyvtár fejlesztésére fordítható ősz- 

szegek  oly alacsonyak-

E gy  könyvtárpolitik&i a lape lv  és  e g y  következtetés

A z  uj beszerzések  szigorúbb ellenőrzése, vagy  a jelenlegi gyarapítás 

kor’ át ozása oldaná meg a kérdést? Véleményünk szerint nem- Csak olyan meg

oldás lehet számunkra elfogadható, amely egyúttal figyelembe veszi azt a fon

tos könyvtárpolitikai elvet, hogy a kis faluban lakó állampolgárnak is joga 

van ahhoz, hogy a könyvtári választék tekintetében olyan mértékkel mérjenek 

neki, mint a városi lakosnak. Ebből kiindulva arra a következtetésre jutunk, 

hogy a kis falvak számára nélkülözhetetlen egy olyan áilománykiegészitő könyv

bázis, ahonnan a beszerzési kapacitások körén kivül eső könyveket megkap

hatják, úgy, hogy ezek  később, mint felesleges raktári teher ne maradjanak a 

nyakukon.
A  könyvtári szakirodalom és a gyakorlat háromféle megoldást kínál: 1_ 

a  letéti rendszert, 2. a könyvtári kiskörzetet és 3. a mozgókönyvtárral törté

nő ellátást. Ezek közül kell választanunk, illetve hazai viszonyainkra alkal

massá tennünk azt, amelynek bevezetésére egyes vidékeken a feltételekkel 

rendelkezünk.

IL A  L E T É T I R E N D S Z E R  M E G Ú J ÍT Á S A .

A. számításba, vett változatok közül a legkönnyebben megvalósítható a 

letéti rendszer, minthogy életrehivásához aránylag kevés anyagi ráfordítás 

szükséges.
A  letéti rendszer alkalmazása révén lehetne biztosítani a famsi könyv
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tárak számára a könyvi érmé sneK azt a részét, amelyet saját erejükből nem 

tudnak beszerezni, Helyesebben nem érdemes beszerezniük. Ezzel lényegé

ben meg is fogalmaztuk a letéti rendszer alkalmazásának két főbb problémá

ját: X. szabályozni kell a kis falvak könyvtárainak gyűjtőkörét a helyi beszer

zés szempontjából, 2. meg kell határozni a letéti bázis fejlesztési körét. '

A z állomájnygyajrapitás tervszerű megosztása

A  kérdés megoldását a következőképpen képzeljük el:. A  kisközségek 

könyvtáraiban a tapasztalatok szerint az állomány leghasználtabb része a 

gyermekirodalom és a klasszikus szépirodalom. Olvasásuk nem divatszerti, 

átmeneti jelenség, hanem folyamatos; az egymásután következő nemzedékek 

mind eljutnak ugyanaz okhoz a müvekhez. Ezeket a könyveket minden könyv

tár megvásárolná továbbra is a saját gyűjteményébe. Ezenkívül á mezőgazda

sági alapáliomány fejlesztését, a kézikönyvek beszerzését a községi költségve

tésből kellene fedezni. A z  így korlátozott gyűjtési körnek a betöltéséhez - 

egyes példányokkal számolva - elegendő 1000- 1500 Ft. évi hitel, valamivel 

kevesebb tehát, mint amennyivel egy kisközség tanáesositott könyvtára ma 

rendelkezik.

A  könyvtermésnek azt a részét, amit a falusi könyvtárak nem vásárol

nak meg, a járási könyvtár gyűjtene a letéti alapba, olyan példányszámot vé

ve  az egyes müvekből, amennyire szükség van ahhoz, hogy 2-3 hónapos cse

rék mellett elvileg minden könyv minden falusi könyvtárba eljusson 1-2 esz

tendőn belül.

Eredményes kísérlet a letéti 
rendszer uj változatával

A  szentgotthárdi járásban több mint egy éve alkalmazzák már a letéti 

ellátásnak az ismertetetthez közelálló változatát. A  járási könyvtár négyes

ötös község-csoportok számára a falusi törzsanyag egy-egy példányát szer

zi be, a törzsanyagba nem tartozó többi könyvből tizennyolc könyvtár számára 

két-három példányt vesz. A  törzsanyagba való könyvek cseréjét meghatározott 

időközönként pontosan végzik, a könyvtárak szabályozott rendben kapják meg 

a legújabb könyveket. A z  elosztás igazságos: az uj könyvek a községcsoport

nak mindig más-más tagjánál kezdik meg kőrútjukat. A  törzsanyag körén kí

vül eső könyveket a könyvtárak tetszés szerint cserélhetik a járási könyvtár 

letéti állományából.

A  letéti anyag tervszerű mozgatása, a cserék nyilvántartása sok figyel

met, lelkiismeretes munkát kivannak a járási könyvtártól. A  törzsanyag megkü
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lönböztetett kezelését azért tartjuk fontosnak, Hogy a kiemelt minősítésű íroua- 

lom biztosan és aránylag rövid időn belül eljusson valamennyi könyvtarba.

A  járási könyvtár letéti bázisának a gyarapításához a költségigény

5-5 könyvtárra 10 000-12 OOO Ft.

Több év  átlagát figyelembe véve  kb. évi 20 OOO Ft szükséges a könyvter

més közművelődési könyvtári gyűjteménybe való részének megvásárlásához. Eb

ből az összegből az öt községnél helyben előirányzott Ő—10 000 Ft levonásá

val kaoiuk azt az Összeget, amely a letéti bázis fejlesztési szükséglete.

Mennyibe kerül a letéti rendszer?

A z  országban mintegy 1500 falu van, amelynek lakossága 1000 főnél ke

vesebb, vagy 1000 fő körül mozog. Eszerint tehát a járási könyvtárak költség- 

vetésében letéti körryvbázís céljára előirányzandó 3 600 OOO Ft évenként. A  

íárási könyvtárakban fokozatosan biztosítani kell a községek számától és  a 

gyarapodás mértékétől függően ö - 10 OÖO kötet raktározását. A  program mint

egy  40 járási könyvtárat érint. Építési költségekkel talán nem kell számolnunk, 

minthogy majdnem minden járási könyvtárnak van valamiféle, letéti raktárnak 

alkalmas helyisége. Tömör raktározás mellett legtöbb helyen elegendő a jelen

legi férőhely. Ha a tömör raktárát folyamatosan fejlesztik ki, a 10 000 kötethez 

szükséges állványok költségigénye több évre elosztható. 1 tömör raktári állvány 

10 OOO Ft, tíz éven át évi 400 OÖO Ft. összesen  4 OOO OOO F t,

A  letéti állomány vásárlása, nyilvántartása 9 a cserék folyamatos, szerve

zett lebonyolítása és a falusi könyvtárosok szakmai instruáiása - a szentgott

hárdi tapasztalatok szerint - 20 községenként egy  könyvtáros teljes munkai

dejét igénybe veszi. A  40 járási könyvtárban a jelenlegi hálózati könyvtárosok 

mellett további 40 szakember munkába állitása válik szükségessé megfelelő el

osztásban. Béralap igény, l  500 Ft. alapbérrel számolva, járulékokkal együtt 

SOO 000 Ft.

A  letéti cserékkel kapcsolatos könyvszállitást zárt rakterülettel rendelke

ző  gépjármüvekkel kell lebonyolítani. 'Tapasztalatunk szerint 100 falusi könyv

tár rendszeres letéti ellátása egy gépkocsi teljes kapacitását megkívánja. A  

megyei könyvtárak által üzemeltetett művelődési autók csak részben oldhatják 

meg ezt a feladatot, mert idejük és km kapacitásuk (3000 km/ hónap) zömét -  

rendeltetésüknek megfelelően — a külterületek, tanyák, majorságok kulturális el

látása köti le.

H ozzávetőleges számítás szerint elegendő lenne, ha kiegészítésül a je

lenlegi gépkocsiparkhoz, a k isközséges megyék, Baranya, Borsod, Nógrád,
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Somogy, Szabolcs, Vas, Veszprém és Zala. megye egy-egy uj gépkocsit kapna. 

A  célnak megfelelő Moszkvics és Skoda, combi gépkocsi beszerzési ára 

70 OOO Ft*j a nyolc megye számára összesen 560 000 Ft. 'További létszámi

gény: 8 gépkocsivezetői státusz. Személyenként 1' 200 Ft alapbér járulékokkal 

együtt 130 000 Ft béralapot tesz szükségessé. Összefoglalva: A  letéti ellátás 

rendszerének országos méretű kiépitése az alábbi fejlesztési követelményekkel 

jár;

Hitelfejlesztési igény: Könyvbeszerzés, évi 3 600 000 Ft

Béralap " 930 000 "

Gépkocsi üzemkölts. 120 000 ”

Összesen ___4 650 000 Ft

Beruházási igényi Raktári berendezés 4 000 000 Ft

8 db gk. beszerzés _ ______560 OOP M

Összesen 4 560 OQQ Ft

Létszámigény: Könyvtárosi státus 40

Gk, vezetői w ______8

Összesen 48

HL A  K Ö N Y V T Á R I K Ö R Z E T E S ÍT É S

A  Kisközségek letéti könyvellátásának az előző fejezetben leírt vál* >- 

zata már bizonyos mértékig arra épül, hogy a könyvtáraik kisebb csoportc;íba, 

körzetekbe összefogva, közösen kapják meg - a járási könyvtár közvetítésé

vel -  a könyveket.

A  könyvtári körzeti rendszer ennek a formának a továbbfejlesztése, a 

vidék település-szerkezeti viszonyainak és gazdasági átrendeződésének figye- 

1 embevételével.

A  körzetek kiaLLákulása.

Létjogosultsága ma elsősorban azokon a helyeken van, ahol a mezőgaz

dasági üzemek társulása vagy egyesülése révén, több kis falu került össze
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termelési érdekközösségbe és mér látható, hogy a közigazgatási összevonás 

sem késik sokáig

A  kisközséges megyékben többnyire már mindenütt világosan látszik, me

lyek lesznek a gazdasági körzetek központjai. Kisebb ipari üzemek telepitése, 

a közlekedés szerkezete és ami a művelődésügy területére tartozik, a körzeti 

általános iskolák elhelyezése jelzi az Integrálódás gócait.

A  kialakuló körzet központja általában a legfejlettebb, legnagyobb lélek

számú község. Vas megyében pl. szinte valamennyi 1000—2 000 lakos között 

van, köréjük csoportosul, hozzájuk kapcsolódik egyre több szállal 3- 5 kisebb 

falu. A  körzetek várható iélekszáma 5000 körül lesz.

Ehhez a körzetté szerveződési folyamathoz kellene csatlakoznia a könyv

tárhálózat-építési programnak, hogy a kis falvak könyvtári ellátását stabilabbá 

t ebes síik.

Cél: az egyesítés. L/ehet ős ég: a. szövetkéz; és

Megoldási javaslatunk a következő: A  körzetet könyvtári ellátás szert* 

pontjából egy községnek tekintjük, amelynek központjában erős közművelődési 

könyvtárat hozunk létre, főhivatású könyvtáros vezetésével, A  külső települé

sek könyvtárai a központi könyvtár fiókjaiként működnének attól kezdve, hogy 

a községek közigazgatásilag, is egy vezetés alá kerülnek. Addig erre nem ke

rülhet sor, hiába látszik kézenfekvő megoldásnak, minthogy területi könyvtára-* 

ink szervezése  a közigazgatás szervezetéhez igazodik, Jelenleg még meg kell 

elégednünk a körzeten belül a könyvtárak szövetkezésével, amelynek mérté

két a sajátos helyi viszonyok szabják meg. A  tendenciák nyilvánvalóan a szö

vetkezésből a teljes egyesülés felé mutatnak, a fe lesleges bonyodalmak, tanács- 

hatásköri viták elkerülése végett nem érdemes elébevágni a természetes fej

lődésnek,

A  körzetesítéssel is azt a célt akarjuk elérni elsősorban, mint a letéti 

rendszerrel, hogy a kis falvak könyvtáraiban növeljük a választékot, elvileg a 

te ljesség mértékéig.

Ugyanilyen nagy hangsúly esik azonban arra is, hogy a körzetesítés 

révén a szövetkezett kis könyvtárak főfoglalkozású könyvtáros szakembert 

kaphatnak, aki várakozásunk szerint három könyvtárban ellátná az olvasószol

gálat1 munkát is. Ez pedig általában olyan színvonal emelkedést jelentene, a- 

mIlyenről korábban álmodni sem mertünk.

A  körzeti könyvtárosnak a közigazgatási összevonás előtt nagyon bo-
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nyodaJLmas feladatai lesznek* A  körzetben lévő tanácsosit ott könyvtárakkal 

egyezséget kell kötnie,- hogy az állománygyarapítást Összehangoltan végzik 

és könyveiket csereforgalpm keretében egymásnak is rendelkezésére bocsájt- 

ják.

Állomaunygyarapitas a körzetben

A  körzeti rendszerben az egyes könyvtárak alapgyüjteményének a kö

rét még szükebbre vonhatjuk, mint a letéti ellátás keretében, mert a könyvtá

rak a körzeti gyarapodási jegyzék alapján .bármely könyvet kikérhetik a köz

ponti könyvtárból közvetlenül, a cserék rendjétől függetlenül. Csak a gyermek* 
és ifjúsági irodalmat, a magyar klasszikusok legkeresettebb müveit és a kézi

könyvtárba való könyveket tekintjük nem cserélendő alapállománynak. A z  Ösz-f
szes többi könyv a csereíorgalom keretében jut a könyvtárakba.

A  párhuzamos beszerzések -elkerülése megköveteli, hogy a könyvrende

lést a körzet minden könyvtárában ugyanaz a személy, esetünkben a körzeti 

könyvtáros végezze. A  könyvek a megrendelő könyvtárban kerülnek nyilvántar

tásba és először ott lépnek be a forgalomba. A  csere két-három hónapos pe

riódusokban történik.

A  körzet teljes könyvállományáról olvasói és raktári katalógust kell ké

szítenie a körzeti könyvtárosnak és minden tagkönyvtár számára gondoskodnia 

kell füzetkatalógusról.

Ahhoz, hogy az ellátás színvonalát számottevően emelni tudjuk, a körzet 

központi könyvtárának és a hozzátartozó tagkönyvtáraknak együttes könyvbe

szerzési keretét f«*i kell kerekíteni annyira, hogy az évi könyvtermésnek a falusi 

könyvtár gyűjtőkörébe való részét meg tudják vásárolni. Ez az összeg, mint 

ahogy az előző fejezetben közölt számítások mutatták, kb. 20 000 Ft.

Eredményes kísérlet a körzeti rendszerrel

A  körzetesítés, amennyire ma megvalósítható^ csak bevezetőjej e lőkészi- 

tője a fiókhálózat rendszerű falusi könyvtári körzeteknek. Célját most is eléri, 

mint ahogy ezt azok a kísérletek megkutatták, amelyeket a tapolcai és a pá

pai járási könyvtár végzett. A  tapolcai járási könyvtár Kővágóörsön kifejlesz

tett könyvtári körzete kitűnő bizonyítékát adta, mennyire lényeges könyv

tári szempontból is, hogy a körzet egy gazdasági érdekközösségbe tartozzék. 

A  körzet öt községe közigazgatásilag még különálló, igy az összefogó erő 

és - mondjuk meg -  a könyvtár támogatója is a gazdag, okos vezetés mellett 

fejlődő termelőszövetkezet volt. A  magasabb ellátottság eredményeként a kör-
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cetben 30 %  körül van az olvasóknak a lakossághoz mért hányada és külö

nös figyelmet érdemed, hogy amióta főfoglalkozású könyvtáros látja el az olva

só szolgálati munkát a körzet három községében, ugrásszerűen megnőtt, szin

te a városi könyvtáraknál tapasztalható intenzitási fokra emelkedett a forgalom 

Ennek természetes magyarázata a könyvtárak nyitvatartási idejének bővülésé

ben keresendő, A  falusi olvasók is gyakrabban járnának általában könyvtár

ba, ha a könyvtár Hosszabb nyitvatartási idővel állhatna szolgálatukra.

Nem kétséges, hogy a körzeti rendszer azzal emelkedik leginkább a le

téti rendszer fölé, hogy ebben a könyvtári szolgáltatásokat képzett szakember 

közvetíti az olvasóknak, s így sikerül megközelít énünk az áhított célt: a kis 

faluban is bőséges választékot, szakszerűen feltárt gyűjteményt és hozzáér

tő könyvtáros segítségét kapják az olvasók.

Mennyibe kerül a körzetesítés ?

Végül a körzetesítés gazdasági és létszám- szükségleteiről szóljunk rö

viden.

Ha a körzetesítést a születőben lévő gazdasági körzetekhez hűségesen 

igazodva hajtjuk végre, az ország területén kb. 300 könyvtári körzet jön létre 

mindegyik átlag öt-hat községgel.

A  központi könyvtárak elhelyezését legtöbb helyen a null pontról indul

va  kellene megoldani, részben építéssel, részben a meglévő objektum bővíté

sével, átalakításával. A  tervezett 4— 5 000 kötetes könyvtárak működéséhez 

csak így lehet biztosítani az elhelyezési feltételeket. A  legszükségesebb be

rendezéssel, konyváU vány okkal, bútorokkal együtt egy körzeti könyvtárra sze 

rényen számolva 100 000 Ft ráfordítás ( felújítás, beruházás) szükséges. K z  

országosan 30 000 000 Ft- ra megy fel.

Könyvbeszerzésre a szükséges fejlesztés - a jelenlegi keret 20 000 

Ft—ra való feikerekitésével — 12 000 Ft, évenként ismétlődő hitel, összesen

évi 3 600 000 Ft,

A  körzeti könyvtárak működési költségeire ( fűtés, világítás, szállitás, 

könyvkötés, kiküldetési dijak, propaganda) a legkevesebbel kalkulálva egyen

ként 5 000 Ft, Összesen évi 1500 000 Ft szükséges, A  körzetekben a könyvcserék

kel kapcsolatos szállításokhoz a nyolc kisközséges megye számára szükséges 

egy -egy  gépkocsi beszerzése. Fgy gépkocsi ára (M oszkvics vagy Skoda 

combi) 70 OOO Ft, összesen 560 000 Ft.

A  körzetesítés létszámigénye: 300 főhivatású könyvtáros és 8 gépkocsi- 

vezető. Alapbér 1 500 Ft. ÜL. 1 200 Ft.
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Összefoglalva: A  körzeti rendszer országos méretű kiépítése a kisköz

ségek könyvtári ellátása, céljából az alábbi fejlesztési követ el mén yekkek jár.

Hiteifejlesztési igény: Könyvbeszerzésre, évi

Béralap

Oépkoesi iizemkölts. *4 

Működési költségek M 

összesen

Beruházási, felújítási igény:

Épület, berendezés 

8 db gk. beszerzés 

- összesen

3 600 OOO Ft
5 600 OOO Ft .

120 OOO Ft

1 500 OOO Ft

10 820 OOO Ft

30 OOO OOO Ft

560 000 ii

30 560 OOO Ft

1/étszámigény: Könyvtárosi státus 

Grk. vez  etöi n 

Összesen

300 

___S_
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IV. A  MOZ GrÖ K ÖNYVTÁR

Mielőtt a mozgókönyvtári ellátás rendszeréről beszélnénk, meg kell mon

danunk, hogy ezze l kapcsolatban semmiféle hazai tapasztalatról, vagy kísérlet

ről nem tudunk beszámolni. B fejezet megírásának az alapja tehát kizárólag a 

szakirodalom és azok a számítások, amelyeket a szakirodalom alapján a moz

gókönyvtárak alkaimázásának gazdaságosságára vonatkozóan végeztünk.

'Palán ne is ismételjük el ismét részletesen azokat az érveket, amelyek 

amellett bizonyítanak, hogy a kis falvak könyvtárai önmagukban nem képesek 

olvasóiknak a kellő köriyvválasztékot biztosítani és a jelenlegi gyarapodás 

mellett is valami olyan veszélyt lehet náluk egyre nyilvánvalóbban tapasztalni, 

amit a legpontosabban M raktári dugulásnak,, nevezhetnénk.

A  letéti rendszer és a körzetesítés megoldhatja ezeket a problémákat. A  

körzeti rendszer alkalmazásával uj pozitívum is megjelenik, az, hogy a kisköz

ségek 50-60 %-ában főhivatású könyvtáros áll az olvasók rendelkezésére. A  

könyvek nagyrésze azonban ebben a rendszerben sincs az olvasók előtt. A  

körzet tagkönyvtárai változó, frissülő anyaggal bár, de mégis csak néhány 

száz kötetes szekrény-könyvtárak, és 40-50 ukban továbbra is tisztelet

díjas könyvtáros dolgozik.

A  mozgókönyvtár minden községben 2 000- 3 000 kötetes szabadpolcos



icon . ara1 es főhivatású, képzett könyvtáros tanácsadó munkáját biztosit ja  az 

olvasóknak. Hatalmas előnyök ezek, a  szakirodalom perdöntő jelentőséget tu

lajdonit nekik. Nehéz is nem egyetérteni ezzel,

M ozgőkönyviár va gy  szekrénykönyvtár

j\  meilékf oglalkozásu és tiszteletdíjas könyvtárosok munkájának a lehető

ségei, tehát az eredméíivei is erősen korlátozottak. A  könyvtárosok a  kis fal

vakban sűrűn cserélődnek, a könyvtár anyagát már csak ezért sem tudják ala

posan megismerni, még nehézségi fok szeritu «»em ,Hogyaj, tudnák akkor, hogy 

kinek, mit ajánlhatnak, melyik olvasónak melyik a megfelelő könyv. A  falusi 

könyvtárosoknak tartott nyári tanfolyamokon tapasztaljuk, hogy a tiszteletdíjas 

könyvtárosok között sok a nemolvasó ember, de különösen kevés az olyan, 

aki szaJkkönyvet is olvas, holott a szakkönyvek kölesönzését erősen szorgal — 

mázzuk. Ha pedig valaki nem ismer valamit, azt nem is tudja ajánlani, nem is 

kölcsönzi senkinek, s végül megállapítja: ” A  falusi emberek ilyesmit nem ol

vasnak e l "

Ped ig  tudjuk, hogy falun viszonylag ugyanannyi tágabb érdeklődési körű 

ember van ma már, mint a városban, csakhogy ezek  olvasói igényeiket más 

módon elégítik ki.

Megszűnőben van falun is a könyvtár monopol helyzete. Nem tudunk itt 

most a falu szellemi átalakulásával foglalkozni, csupán arra szeretnénk rámutat

ni, hogy falun is egyre szaporodik a magánkönyvtárak száma, az Olcsó Könyv

tár köteteit bárki pár forintért megveí ti a boltban, a képes folyóiratok, újsá

gok, és  a te levízió egyre több családnál w házhoz mennek”.

Ugyanakkor, ha valaki a könyvtárból könyvet akar kérni, el kell mennie 

az Iskolába, vagy  a tanácsházára, ahol meghatározott, ritka időközönként és 

rövid ideig nyitva találja a könyvszekrényt. A z  a minta, amely szerint a kis 

falusi könyvtárak jelen leg működnek, elavult.

Városiam választék, szakember tanáosacló tnunkája

A  mozgókönyvtár ” házhoz szállítja” a könyvet é s  gazdag állományával 

minden igényt képes kielégíteni. Támaszpontja egy  nagy járási könyvtár, vagy 

éppen a megyei könyvtár, amelynek ÍO -15 OOO címet tartalmazó füzetkataló

gusát a falusi olvasók közt terjeszti s e zze l a  választékot szinte korlátlanul 

kibővíti. Hatására, az irodalom közlései szerint, mindenütt fellendül a szakköny- 

vek könyvtárközi kölcsönzése.

A  mozgókönyvtár úgy viszonyiik a kis falusi könyvtárhoz, mint a városi
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nagyáruház a szatócs bolthoz. Sokat emlegetett népszerűségének a szolgálta

tások színvonalában lévő különbség mellett, pszichológiai magyarázata is van.

A mai ember a nyakkendőjét is ott veszi meg szívesebben, ahol száz közül 

választhatja ki saját maga, és a nagy választék kedvéért lemond a személyes 

kiszolgálásról, amelyhez azelőtt szokva volt. Sőt egyenesen a személytelén 

kiszolgálást kivánja és ehhez a szakembert, mint tanácsadót fogadja el, főleg, 

ha valami különös cikkről van szó. A  könyv pedig feltétlenül ilyennek számit.

A, mozgókönyvtár működése

A  jármű legyen alkalmas 2-3 000 kötet befogadására, kiszolgálásához 

egy könyvtárosra és egy gépkocsivezetőre van szükség. Az autókönyvtárnak 

nem szükséges egész délutánt eltöltenie egy faluban, hanem, hasonlóan az u- 

tazó M GrELK A M szerviszhez, vagy a Lottó kocsihoz, amit ma már minden fa

luban ismernek, csak rövid ideig megállnia ̂ állomásonként kb, 30 percig. Ennek 

megfelelően a falu több pontján kell állomáshelyet kijelölni. A  könyvtárkocsi 

hangosító berendezése utján jelzi, hogy megérkezett a faluba és gyakorlatilag 

házhoz viszi a könyvet.

Természetesen az egyszer kialakított utiprogramot szigorúan be kell tar

tani. Az olvasójegyre pedig rá kell bélyegezni az autókönyvtár legközelebbi 

érkezésének dátumát és időpontját. A  napnak és az időpontnak mindig azonos

nak kell lennie.

A z  ilyen, valóban M utazó” könyvtárnak a koncepciója uj dolog, mert nem 

azonos a városok peremkerületeiben működő autókönyvtárral, amely több órát, 

vagy egész napot tölt egy helyen.

A z  autókönyvtárnak falun való alkalmazó sár ól Angliából szerezhetünk 

bőséges tapasztalatokat, ahol már 1945 óta dolgoznak a "travelling librariesM- 

nek nevezett könyvtárak, mégpedig kitűnő eredménnyel.

Egy autókönyvtár, heti periódusokban érkezve, 30 kisközséget, kb. 20 Öüu 

lakost tud ellátni. Naponta 5 község IQ -15 állomásán tart 30 perces kölcsön

zést. Ehhez az intenzív működéshez a könyvanyagot egy folyamatosan gyara

podó 8-10 ezer kötetes gyűjteménynek kell biztosítania.

A z  egyes községeknek saját erejükből kell beszerezrúök a gyermek

könyveket, melyek az iskolai könyvtárba kerülnek, továbbá a legfontosabb 

általános kézikönyveket, ezeket pedig a falusi klub szobájában érezzük a leg

jobb helyen.

Természetesen a nagyobb gyerekek kölcsönözhetnek az autőkönyvtárból
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is nekik való könyveket, sót azzal is száxnolHatunk, Hogy a könyvtárkor 

programszerűen keresse fel az iskolakai*

Ez volna a mi viszonyaink között annak a módja, Hogy a kis állományi 

Helyi könyvtárakat felváltsa a HelykÖzileg működő, nagy mozgókönyvtár*

Mennyibe keriil a. mozeókönwtár?

A  mozgókönyvtár elterjesztése a k isközséges viriélceVten a következő 

fejlesztési igényekkel jár:

30 községre, átlag 20 OOO lakosra számítva egy  autóbuszt, az 1 500 

községnek összesen  50 db-ra lenne szüksége. Ikarus 44 típus felhasználása 

esetén egy  könyvtárkorsi, berendezve 600 000 Ft-ba kerülne. Összesen 

30 000 OOO Ft*

A  községek  jelenlegi könyvanyaga - a gyermekkönyvek és a kéziköny

vek  kivételével -  központi raktárba Összegyűjtve képezné az autókörryvtár in

duló könyvbázisát. Egy mozgókönyvtárra évi 60 000 Ft könyvbeszerzést kell 

átlagosan számolni, ez  alig valamivel több, mint a 30 k isközség jelenlegi 

előirányzata- Ezek  összevonása esetén egyedenként elég csak 20 OOO Ft fej

lesztésse l számolni. Ez összesen  évi 1 000 OOO Ft.

A  ktx 40, támaszpont szerepet betöltő járási, megyei könyvtárban, egy 

mozgókönyvtárra 10-15 000 kötetes tömör raktárral számolva, a raktározás 

feltételeinek a -megteremtése Összesen 6—8 000 OOO Ft befektetési igényel.

Egy mozgókönyvtár évi üzemköltsége kb. 50 000 Ft, összesen  2 500 OOO

Ft.

Lét számigény: 50 könyvtáros és 50 gépkocsivezető. A z  ezze l járó bér

alap, 2000 Ftj iil. 1200 Ft alapbérrel, járulékokkal, összesen  évi 2 500 000 Ft. 

Ö sszes ítve : s
Hitelfejlesztési igény: K önyvbeszerzésre évi 1 000 000 Ft

Béralapra " 2 500 000 n

Grk. üzemköltség " 2 500 000 Tt

összesen  6 OOO OOO Ft

Beruházási igény: Autóbuszok beszerzése ,
fe ls ze re lése  

Raktári feltételek

összesen

30 000 000 Ft 
8 000 000 "

38 OOO 000 Ft

Létszámigény: Könyvtárosi státus 
G k  vezető i "

50
50

összesen 100
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V. A  F O R M Á K  O S S Z -  :a S O K L ÍT Á S A  
É S  N É H Á N Y  S Z Ó  A  G A Z D A S Á L  J 3 S Á G R Ő L

^Tanulmányunk bevezető részében azt a kérdést tettük fel, melyik eUátá- 

forma felel meg leginkább a szocialista könyvtárpolitika szellemének, melyik nők 

az alkalmazása teremti meg a legjobb könyvtári feltételeket a kisközségek la

kóinak* Ezzel a kérdéssel kapcsolatban az alábbi eredményre jutottunk:

i  * A  letéti rendszer alkalmazása révén, bizonyos időegységen belül fo

lyamatosan valamennyi kiskönyvtárban biztosítható a teljes könyvtermés vá

lasztéka és elkerülhető a felesleges állományrészek lerakódása.

A  könyvtár megjelenési formája azonban nem változik, marad a szekrény- 

könyvtár iskolában, tanácsházán, jó esetben klubban elhegyezve, az olvasó eJott 

soha sincs egyszerre együtt sokoldalú, gazdag gyűjtemény, s a közvetlen, 

szabad kiválasztás lehetőségével csak korlátozva élhet.

A  könyvtárat továbbra is tiszt el etdijas kezeli, többnyire erősen elfoglalt, 

más érdeklődési körű ember, aki a változó állományt nem ismeri eléggé. Csak 

a  nyitvatartási idő betartását és a megbízható nyilvántartást követelhetjük tőle 

j ogosan.

A  letéti rendszer alkalmazása nem igényel hosszas előkészületeket, 

felméréseket, elvileg azonnal alkalmazható valamennyi kiskozséges megyében.

2, m A  körzeti rendszer az előbbihez képest azzal nyújt többet, hogy egy 

községcsoporton belül, a központi helyzetű településen létrehozza a nagykő- 

tetszámu falusi könyvtárat, amely nemcsak a könyvcserék révén, hanem már 

személyes kiválasztásra is hozzáférhetővé teszi a bő választékot a körzet

ben lakók nagy részének. A  központban lakóknak mindenesetre, de a külső 

települések lakóinak is, akik a jó közlekedési lehetőségek esetén már nehéz

ség nélkül eljutnak, más programjuk mellett a központi könyvtárba.

A  körzeti központ könyvtárában hivatásos könyvtáros szakember segít

ségét veheti igénybe az olvasó, szakemberét, akitől elvárható az igényes 

munka, az alapos irodalomismeret és a bibliográfiai tájékozottság, amely a 

korszerű művelődés könyvtári segítésének alapfeltétele.

A  körzet egy, vagy két másik településén is értéknövekedést hoz az 

olvasószolgálati munkában azáltal, hogy ott a körzet főhivatású könyvtárosa 

tartja a könyvtári órákat. Ezeken a helyeken a tiszt el etdijas szerepe feles

legessé válik.

A  körzeti könyvtár vezetője gyakran tudja látogatni azokat a t el épül é-

11



seket is, ahol megmarad a tiszteletdíjas könyvtáros, a Helyszínen tud neKi 

módszertani tanácsot adni - gyakori rendszerességgel -  bármely szakmai 

kérdés megoldásához.

A  körzeti rendszer azonnali, széleskörű bevezetésének elvi és  gyakor

lati aka<“* ̂ 1 'r 'a van,

Körryvtárpolitikailag azért nem lenne Helyes, mert mielőtt még a gazdasá

gi és ennek nyomán a közigazgatási körzetek Határai elég markánsan kirajzo

lódnának, egy  sor község könyvtári szerepét önkényesen a többiek fölé emel

ve, az erjedés mostani időszakában, az egész vállalkozást kitennénk a kudarc 

veszélyének. Másik elvi meggondolásunk, Hogy a k isközségek tekintélyes ré

sze  - informálódásunk szerint közel a kétharmada - nem újonnan kifejlesz

tett faluközponthoz körzetesedik, Hanem városhoz és járási székhelyhez.

A z  a véleményünk, Hogy a körzeti rendszer szélesebbkor!! alkalmazá

sa további kísérleteket, felméréseket, a tévedések valószinuségének a teljes 

kizárásé4 kívánja meg.

3* A  mozgókönyvtár működési körzetében minden településnek a nagy

könyvtár szolgáltatásait nyújtja, mind az állomány mennyisége és összetétele, 

mind az olvasási tanácsadás szempontjából. A  látogatott településeknek nem

csak a magával vitt választékot kínálja, Hanem füzetkatalógus révén a bázis- 

könyvtár gazdag szakköryvgyiijteményét is népszerűsíti és rugalmasan, gyor

san kiközvetíti. A  községekben folyó szakoktatást és minden egyéb tanfolya

mot gyorsan el tud látni a szükséges könyvek nagy példányszámával, melye

ket időlegesen a tanfolyam vezetőjének (fe le lősének ) gondjaira bízva letétben 

Hagyhat. Feleslegessé, megszüntethet övé teszi a szekrénykönyvtárai, felsza

badítja a Helyi könyvtári költségelőirányzatot.

M egjelenésével term észetes módon szolgálja a könyvtári propagandát, 

együtt jelentkező, szabadpolcra Helyezett nagy gyűjteményével pedig a könyv

propagandát.

Adottságainál fogva, a szó szoros értelmében közelebb v isz i a  könyve

ket az olvasóhoz.

A  mozgókönyvtár alkalmazási korét egyedül az útviszonyok, korlátoz

zák, de egyre csökkenő mértékben.

Azonnali, széleskörű alkalmazásának elvi akadálya nincs, gyakorlati 

akadálya a létrehozáskor jelentkező, viszonylag magas költség* és létszám- 

igényesség.

A z  elmondottak alapján m eggyőződéssel állítjuk. Hogy a  kisközségek 

könyvtári ellátását megnyugtató módon jelen leg egyedül a mozgókönyvtár old

ja  meg, távolabbi perspektívában rangban egyenlőként, az uj falukörzetek
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könyvtári ellátása. tekintetében felzárkózik: majd melle a körzeti könyvtári 

rendszer*

A  hatásfok és a gazdaságosság együttes vizsgálata a következő e- 

redményeket mutatja.

A  várható hatásfokhoz képest a mozgókönyvtár ráfordítási igénye nem 

magasabb, mint a másik két ellátási formáé. A z  évenként ismétlődő hiteligény 

a mozgókönyvtárnál alacsonyabb, mint a körzetesítésnél.

A  mozgókönyvtár, a már ismertetett működési formában, 30 településen, 

mintegy 20 OOÖ lakos számára, 60 állomáshelyen biztosit 3 000 kötetes, főhi

vatású könyvtárossal működő könyvtárat, heti rendszeres nyitvaiartással.

A  mozgókönyvtár beszerzés i árából egy településre 20 000 Ft, egy la

kosra 30 Ft esik* Ha csak 10 éves  amortizálódást számítunk, ( a valóságban 

legalább 15 é v ! ) a  beszerzés i árból 1 lakosra évi 3 Ft esik. A z  Összes ki

adásokat ( beszerzés i ár egy évre jutó hányada, évi könyvbeszerzés, üzem

költségek, bérek) számításba véve, egy lakosra évi 10 Ft jut.

Ugyanakkor azonban 30 községben felszabadul kb. 60 000 Ft könyvbe

szerzési költség, 36 OOO Ft tiszteletdij és 30 OOO Ft működési előirányzat.

Jelenleg a tanácsositott szekrénykönyvtárak lakosonként és évenként kb. 

6 Ft- ba kerülnek.

A z  egy lakosra eső évi költségigény a körzeti könyvtárak leirt válto

zatában átlag 9 Ft.

A  letéti rendszer alkalmazása a  tanácsositott kiskönyvtárak állományá

nak kiegészítésére, az egy  lakosra jutó évi költségigényt átlag 8 Ft-ra eme

li fel.

A z  eredmény elgondolkoztató.

VL K Ö V E T K E Z T E T É S  É S  J A V A S L A T

A  kistelepülések könyvtári ellátásának a megoldását perspektivikusan 

a mozgókönyvtárak: é s  a  könyvtári körzetek együttes alkalmazása oldja meg. 

A  városoktól távoleso, faluközpontu körzetekben körzeti könyvtári s ze rveze 

tet kell létrehozni, a többi kis település korszerű könyvtári ellátását a moz

gókönyvtárak biztosíthatják.

A  letéti rendszer, mint ellátási forrna, csak pénzügyi meggondolásból 

és  átmenetileg fogadható el. Jelenleg -  úgy érezzük -  nem tudjuk más módon 

az országosan jelentkező problémát generálisan megoldani.

A z  ország gazdasági potenciájával számolnunk kell, s a józan ész  ar-



ra int, hogy,, a kevés főbb, mini a semmi, m e^ondolás alapján, átmeneti sza

kaszként alkalmazzuk & letéti rendszer uj változatát. Elhatározásunkban meg- 

erosit! ! bennünket annaic tudata, hogy a letéti rendszerre fordítandó beruhá

zási, könw beszerzési; és  létszám befektetések akkor sem vesznek kárba, ha 

időközben, tervszerűi ütemezés mellett, fokozatosan áttéríink a két fejlettebb 

ellátási forma valamelyikére.

A  40, letétet adó könyviérban létrehozóit raktári kapacitásra a mozgó- 

könyvtáraknak is szüksége lesz, a könyváHomárrv és a többi étiét szám pedig 

értékesíthető a körzetekben és a mozgókon>^vtárakban egyaránt. .

A- következő ötéves tervidőszakban már nyilvánvalóvá válik, hol jönnek 

létre és hogy helyezkednek el a falusi gazdasági körzetek, s akkor a könyv

tári körzetesítés részletes tervét is el lehet készíteni. A  körzeti könyvtári 

modell kialakítása, finomítása érdekében fontosnak tartjuk a kísérleti helyek 

számának a szaporítását, A z  ötéves tervidőszakban további 5 kísérleti körzeti 

könyviárat kellene létesíteni az összes  feltételek biztosítása mellett.

A  mozgókönyvtári ellátás alkalmazására vonatkozóan javasoljuk, hogy az 

ötéves terv első evében készíttessük el az Ikarusz Gyárral  ̂vagy  hozassuk 

be Angliából a mozgókönyvtár 2-3 kísérleti példányát. Kétévi kísérleti üzem 

után, alkalmasság esetén a tervidőszak 3* évétől növeljük évi 2-3 autó busz- 

szál a mozgók nyvtárak számát.

A  javasiai elfogadása eseten a tervidőszakban a következő uj költség

igények jelentkeznek:

Beruházás: 5GÜ_QOO_Pt _

Fejlesztés: _  6_ 250_ 000_ Ft _  ebből könyvbeszerzés: 3 900 000 Ft*

Ezzel az anyagi befektetéssel megvalósítjuk a program első felét: a le

téti , rendszert a k isközséges vidékeken általánossá tesszük, s így  az állo

mánnyal kapcsolatos kérdést, amely sürgős beavatkozást követelt, megoldjuk. 

'Emellett még mintegy 400 községben a könyvtári ellátás optimális feltételeit 

is biztosíthatjuk mozgóköriyvtárakka! és körzeti könyvtárakkal. A  program má

sodik felét -  növekvő anyagi lehetőségeink arányában -  a negyedik ötéves 

terv  időszakában hajtanánk végre  úgy, hogy a mozgókönyvtárak számát -  

évenként 4 uj könyvtári autóbusz beszerzésével -  30- r a  növelnénk és vég re 

hajtanánk a körzet esitési: programot, évenként 24, összesen  120 körzeti könyv

ié t  szám; 65 béralap

üzemköltség

1 600 000 Ft 

750 000 Ft
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tár szervezése utján* ( J\z, lOÜU lakoson aluli települések közül kb, 120 Köz

ponti faluval számol a regionális fejlesztési terv.)

Végredményben tehát kb. 900 kisközségben mozgókönyvtárak, 600— bán 

pedig körzeti könyvtárak biztosítanák a könyvtári ellátást.

A  formák kombinált alkalmazásával ilymódon tartjuk megoldhatónak a köz

ségeknek közel a felét jelentő kis települések színvonalas könyvtári ellátását.
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