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BIBLIOBUSZ VAGY KISKÖNYVTÁR? 
Tapasztalatok Skandináviában

A Bíblioteksbladet (66.vol. 1981. 13 л о . 284.p.),a Bogens Verden (60.vol. 
1978. 5/б.по. 201.p.; 62.vol. 1980. 4 л о . 158-161.p ., б л о . 286-287.p .; 
6 3 .V 0 1 .  1981. 4 .no. 308—ЗЮ.р., 5 л о . 330-350.p ., 10.no. 660-673.p ., 
685.p.;) és a Scandinavian Public Library Quarterly (7 .vol. 1974. 2 л о . З9.р.; 
lO.vol. 1977. 1 л о . 24-ЗО.р.; 11.vol. 1978. 2 л о . 45 -4 6 .р ., Зло. 9 8 -1 0 5 .р.; 
12.V01. 1979. 1.по. 24-28 .р ., Зло. 97-101 .р ., 4 л о . 144—151.р.) cikkei 
alapján ORBÁN ÉVA szemléje.

A bibliobuszokról — a mozgókönyvtári ellátásról — a skandináv (elsősorban dán) 
szaklapokban olvasgatva két, egymással némiképpen ellentétes dolog hökkenti meg 
a magyar olvasót. Az egyik, hogy milyen természetes — és sok helyen egyéb szolgáltatáso
kat is megelőző — a könyvtári ellátásnak ez a formája. A másik az, hogy ennek dacára 
mindenki, aki a „bibliobusz-ügyben” állást foglal, vagy akár csak egy terület könyvtári 
ellátásáról szólva érinti azt, úgy érzi, érvekkel vagy ellenérvekkel kell igazát megvédenie. 
Ez az örökös ámyékbokszolás pedig azt jelzi, hogy bár a lapok hasábjain alig-alig kerül sor 
igazi eszmecserére, szakmai berkekben vagy a fenntartókkal naponta vívnak csatákat 
a bibliobusz fanatikusai és ellenségei. Végül — úgy tűnik — azok győznek, akik be tudják 
bizonyítani, hogy az adott terület sajátosságai (a lakosság eloszlása, a meglévő fiókkönyv
tárak száma és minősége, az útviszonyok stb.) ezt a szolgáltatási formát teszik a leggazda
ságosabbá, a leghatékonyabbá. Vagyis: az elvi vitákat háttérbe szorítja a lehetőségek 
gondos mérlegelése abból az alapállásból, hogy minden állampolgár számára biztosítani kell 
a művelődésnek, kikapcsolódásnak azt az eszközét, amit a könyvtár jelent.

A legelkeseredettebb küzdelem a (részidős) kis könyvtárak és a mozgókönyvtárak 
hívei között folyik. Egyben e között a két lehetőség között kell az ellátórendszer tervezői
nek is választani.

Az első kérdés, hogy milyen területet és hány lakost célszerű bibliobúszókkal 
kiszolgálni fiókok helyett? Különösen élesen merült ez fel Dániában, ahol az 1970-es 
közigazgatási reform nyomán a közigazgatási egységek száma kevesebb mint egy negyedé
re, a megyéké pedig felére csökkent. Ennek megfelelően a tanácsok és velük együtt a köz
ponti könyvtárak a korábbinál jóval nagyobb terület könyvtári ellátásáért lettek felelősek. 
Az 1964. évi könyvtári törvény értelmében 5000 lakos fölött a települést szakképzett 
könyvtárosnak kell ellátnia, a kisebb helyeken azonban a szakképzetlenek vezette fiók- 
könyvtárak szolgálták a közösséget. 1974-ben egy áttekintésben még azt olvashattuk, 
hogy a kis könyvtárak hálózata olyan szívósan tartja magát, hogy ez hátráltatja
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a bibliobuszok elterjedését. (Akkor 45 db működött a fél Magyarországnyi területű 
Dániában!) Hat évvel később már inkább a kis könyvtárakat kell félteni.

Knud Holst arra emlékeztet, hogy a részidős könyvtárossal működő könyvtárak 
évtizedeken át a dán könyvtárügy, a kultúra végvárai voltak. Biztosították a hozzáférést 
az országban fellelhető irodalomhoz; a helyi közösségből származó könyvtáros személyes 
kapcsolatai révén valóságos nevelő és ízlésformáló tevékenységet fejtett ki; őrizte és gyűj
tötte a helységgel kapcsolatos (a központból kiküldött szakképzett felügyelők szemében 
gyakran értéktelennek, elavultnak tűnő) irodalmat. Végül a könyvtár megszokott, termé
szetes része volt a mikrotársadalomnak, ahol élénk társas élet folyt. Úgy véli, a centralizá
ció szorításában fuldokló kis könyvtáraknak lehetőséget kell teremteni arra, hogy bővít
sék szolgáltatásaik körét és bebizonyíthassák: méltóak az eddig élvezett elismerésre. 
A bibliobuszok nem képesek pótolni a könyvtárhelyiséget, a fenti előnyöket, és még az is 
kétséges, hogy a kölcsönzések számának növekedése, amivel olyan gyakran érvelnek 
a bibliobusz-pártiak, nem a könyvtárhasználati szokások általános változásának 
tudható-e be.

Lone Thaarup Holst egyoldalú támadását józan érvekkel verte vissza. Igaz — úja —, 
hogy a könyvtár egy helyiség, de a nyitvatartási idő olyan rövid (esetenként heti 
2—3 óra), hogy alig szárnyalja túl a bibliobuszokét. És mi lesz azokkal, akik mind a fiók
tól, mind a központi könyvtártól távol élnek, esetleg képtelenek egy-egy könyvért kilo
métereket utazni? A bibliobuszok ezeket a szétszórt kis településeket, az ott élő időseket, 
gyerekeket, betegeket látják el. Azzal is vitázik, hogy csak az épülettel rendelkező könyv
tár adhat helyet a társas összejöveteleknek. A bibliobusz több helyen is megáll, a könyvtá
ros állandó, így semmi akadálya közvetlen kapcsolatok kialakításának. Ezzel szemben 
az állomány folyamatosan megújítható, a kért könyveket a következő alkalommal a köz
pontból elhozhatja a mozgókönyvtár. Egyszerűsödik a szociális intézmények ellátása 
(városokban is), és a megfelelően átalakított bibliobuszban tarthatnak filmvetítést, színi
előadást stb. Összefoglalva: a mozgókönyvtárak reális (és sok helyen egyedül lehetséges) 
megoldást jelentenek a könyvtári szolgáltatásokból való egyenlő részesedésre.

Kettejük eszmecseréjéből is kitűnik, hogy a vita hátterében két szemléletmód csap 
össze. A bibliobusz-ellenesség tulajdonképpen a kis közösségek „önérzetének” , lokál
patriotizmusának, (egyesek szerint újjászületésének), a helyi társadalom emberi viszonyai
nak védelmezéséből táplálkozik. A bibliobuszokat védelmezők ezzel szemben a szakma 
presztízsét, az ellátás szakszerűségét, színvonalát hangsúlyozzák. Az egyoldalúság, a néző
pontok merev elhatárolása vezet a mozgókönyvtári ellátás helytelen megszervezéséhez.

Két svéd szerző így ír e problémáról: „Gyakran ülünk bibliobuszba olyan sűrűn 
lakott településeken, ahol fiókok működtetése lenne indokolt. Ilyen módon visszaélünk 
a bibliobússzál. Úgy tűnik, a könyvtárlátogatás inkább tervszerű, mint spontán. A látoga
tók 50%-a pedig nem pusztán azért keresi fel a könyvtárat, hogy könyveket kölcsönöz
zön. így joggal tartunk attól, hogy azok a könyvtári egységek, amelyek csupán a kölcsön
zésre koncentrálnak, elveszítik közönségük felét.”

E veszélyeket a helyi adottságok gondos mérlegelésével sok helyen elkerülték. 
Tommerup járásban például a decentralizáció mellett döntöttek, és központi könyvtár 
helyett négy fiókot építettek, négy községben, mert helytelennek tartották azt
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a (centralizáció nyomán kialakult) gyakorlatot, hogy tíz-tizenkét ezres településeket 
bibliobuszok láttak el. A céljuk ezekben ( a különben 5000 léleknél kevesebbet számláló) 
helységekben az volt, hogy minél többeket vonjanak be a kulturális tevékenységek széles 
skálájába, így elérjék, hogy Tommerup ne legyen a közeli Odense alvó városa.

Különbözőképpen oldották meg a Varde járásban élők ellátását is. A meglehetősen 
nagy járás nyugati részét kilenc fiók és egy bibliobusz látja el. A könyvtárosoknak meg 
kell küzdeni a lokálpartriotizmussal és a gazdasági nehézségekkel, hogy az általuk jobbnak 
vélt megoldást (két bibliobusz, 3 -4  fiók) elérjék. Az 1000 fő körüli települése
ket — véleményük szerint — jól ki lehet szolgálni bibliobuszokkal, míg a fiókok nyitva- 
tartását növelni, állományukat korszerűsíteni nehéz lenne. Tapasztalataik szerint a biblio
busz egyben a központi könyvtár használói körét is bővíti, új olvasókat „toboroz” . 
Ugyanakkor a jól működő, nagy forgalmú fiókokat (amilyen a 800 lelkes Outrupé is) 
nem zárják be. Működtetésüket a központból kijáró, szakképzett és az esetleg hiányzó 
könyveket is kihordó könyvtárossal oldják meg. Ez egyben azt is elősegíti, hogy a köz
pont könyvtárosainak eleven kapcsolata legyen a járás olvasóival is. Az ilyen fiókok önálló 
költségvetéssel rendelkeznek, és a szerzeményezésre szánt összeg egy részét a fiókok 
között körözött közös könyvalapba fektetik. A polgármester (aki egyben könyvtárügyi 
elöljáró is) úgy vélekedik, hogy a kedvezőtlen gazdasági helyzetben a bibliobuszok 
olcsóbb megoldást jelentenek mint a számtalan kis fiók. Mellettük szól a kölcsönzés 
ugrásszerű növekedése, és az is, hogy a társas élet egyéb színterei (klubok, kocsmák stb.) 
ugyancsak ,helyben vannak” , és meg is maradnak.

Izlandon még nem ennyire elterjedt a mozgókönyvtári ellátás. Andrea Johannes- 
dottir szerint a kedvezőtlen földrajzi adottságokon túl ez annak tudható be, hogy a fenn
tartók egyelőre csak a bibliobuszokkal járó költségeket látják, a bennük rejlő hatalmas 
lehetőségeket nem, pedig Izland 200 közigazgatási egységéből 49-ben száznál keve
sebben élnek!

A bibliobusz beszerzésével és fenntartásával járó költségek elég nagyok, és gyakran 
meghaladják a fenntartók anyagi lehetőségeit a többi skandináv államban is. Ezért ésszerű 
az a dán törvény, melynek értelmében a járások közösen is vásárolhatnak és működtet
hetnek mozgókönyvtárat, illetve bibliobusz-szolgálatot (pl. a járás határában fekvő 
községek ellátására). Finnországban is hasonló a helyzet, de itt a bibliobuszok megvételé
hez és karbantartásához állami támogatást is adnak a ritkán lakott területeket ellátó 
könyvtáraknak. (Ez indokolt is, ha meggondoljuk, hogy .pl. Valkealában 1000 km2-nyi 
területen mindössze tízezer ember él, akik csak bibliobusz révén juthatnak könyvekhez és 
más művelődési-szórakozási lehetőségekhez!) Ugyancsak segítséget jelent, hogy a biblio
buszok után nem kell (a meglehetősen magas) gépjármű forgalmi adót fizetni.

Az együttműködésnek és az anyagi terhek megosztásának szép példája a Norvégia, 
Svédország, Finnország északi területein élő, főként lapp lakosság könyvtári ellátása. 
Az Északi Tanács (tehát a hasznot nem élvező dánok és izlandiak is!) közös fenntartású 
könyvtár-kamiont indított az igen szétszórtan élő 5260 ember ellátására. Két hét alatt 
1700 kilométeren 120 megállóval működik a mozgókönyvtár, igen nehéz körülmények 
között. Hetente öt éjszakát kell a könyvtárosnak és a vezetőnek különböző községekben 
eltölteni, s közben a kemény időjárással, a rossz útviszonyokkal megküzdeni. A munka
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azonban igen hálás, hiszen a kölcsönzők fele gyerek és fiatal, és sok helyen a mozgó
könyvtár jelenti a kapcsolatot a külvilággal. Arra törekszenek, hogy a teljes lapp nyelvű 
irodalmat összegyűjtsék, annál is inkább, mert a Lappföld természeti viszonyairól, törté
nelméről szóló irodalom a legkeresettebb.

A mozgókönyvtár azonban nemcsak kölcsönzőhely! Sok közülük valójában „mozgó 
kultúrház”. A szolgáltatások körének kiterjesztését két okból vállalják a könyvtárosok: 
vagy azért, hogy több olvasót csalogassanak a könyvtárba; vagy azért — és ez a gyako
ribb —, hogy az elzárt településeken élőkhöz is elvigyék a kiállításokat, filmeket, előadó- 
művészeket, bábcsoportokat.

Norvégiában például, ahol anyagi források és személyzet hiányában a bibliobuszok 
a kölcsönzésre szorítkoztak, egy kulturális beszámoló nyomán a kormány programot 
indított a gyermekek és a hátrányos helyzetű rétegek kulturális ellátásának javítására. 
Telemark megye 1976-tól a mozgókönyvtárakat vetette be erre a célra. A gyermekprog
ramoknak igen nagy sikerük volt nemcsak a kicsik, de szüleik, nagyszüleik körében is. 
Nemegyszer hatvanan zsúfolódtak be a 2 ,4x10  méteres helyre. Sajnos kevés busz áll 
rendelkezésre, így a speciálisan erre a célra eltávolítható könyvállványokkal felszerelt 
buszok beszerzéséig a mindennapi munkán túl vagy hétvégéken kerülhet csak sor az ilyen 
rendezvényekre.

A stubbeköbingi könyvtár bibliobusza is a gyermekeknek kedvezett. Kísérletképpen 
filmvetítéseket és színielőadásokat rendeztek hat faluban. Az eredmény: a kölcsönzés 
a gyerekek körében 221, a felnőtteknél 141%-ra emelkedett.

A finnek ezen kívül „beszélgető órákat” rendeznek, nyelvtanuláshoz AV anyagot 
szolgáltatnak, a busz farában kiállításokon mutatják be a szomszédos településeken élő 
művészek, kézművesek munkáit. Ezen túl faliújságot szerkesztenek a környék aktuális 
problémáiról, amiből kiderül, hogy milyen rendezvényekre lehet elmenni a központi 
könyvtárba, mi a heti étrend az iskolákban, milyen állások ürültek meg a közeli intézmé
nyekben stb. Ilyen módon alakítják ki az együvé tartozás érzését az elszigetelt kis 
közösségekben.

A mozgókönyvtár sok helyen a bentlakásos intézményeket is ellátja. Lehetővé kell 
tenni, hogy az idősek és a mozgássérültek is használhassák. Az egyik megoldás a rokkant- 
kocsi felhajtására is alkalmas rámpa kialakítása. De nemcsak buszokat, hanem kamiono
kat, teherautókat, mikrobuszokat, kiszuperált városi buszokat is át lehet alakítani szükség 
esetén mozgókönyvtárrá. Ez történt Kalundborgban is, ahol a bibliobusz baleset követ
keztében tönkrement, és arra a fél évre, míg újat szerezhetnek, egy kiszolgált városi 
buszt rendeztek be, hogy ne maradjon az olvasóközönség könyvtár nélkül.

A bibliobuszok működtetéséért tehát nagy áldozatokat is vállalnak. Vajon érde- 
mes-e? Ezt kérdezi Mathissen egy Fakseben végzett felmérésre hivatkozva. A kölcsönzési 
térkép ugyanis azt mutatta, hogy a leggyengébben ellátott területek nem esnek egybe 
azokkal, amelyekben a legkisebb a könyvtárhasználat. Az otthon és a könyvtár közötti 
négy kilométeres távolság elegendő ahhoz, hogy a könyvtárhasználat az ötszáz méteres 
távolságon belüli szám egytizede legyen. Ezen túl azonban nem romlik az arány jelentő
sen. Fakseben 4 kilométeren túl is magas a használat mutatója, ami arra figyelmeztet, 
hogy a közhiedelemmel ellentétben a vidékiek „mozgékonysága” nagyobb mint a váro
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siaké. Ez a felmérés — mondja Mathissen — további vizsgálatokkal alátámasztva megvál
toztathatja a könyvtártelepítési stratégiát.

Azt jelenti ez, hogy a bibliobusz-elleneseknek van igazuk? Aligha. Csupán a Holsté- 
hoz hasonló egyoldalú megközelítés vezethet ilyen téves következtetésekre, még ha 
szakmán belülről jön is. Mathissen kétkedéseivel is Lone Thaarup kérdéseit szegezhetnénk 
szembe, és kezdődne a vita élőiről. Közben pedig a gyakorlat menne a maga útján, ahol 
— mint láttuk — a helyi közösségek sajátos igényei és a munkájukat szolgálatnak (szolgál
tatásnak) érző könyvtárosok józan döntései nyomán fiókkönyvtárak és bibliobuszok 
működnek — együtt.

'k 'k 'k

A SZAKSZERVEZETI KÖNYVTÁRAK SZEREPE AZ NDK KÖNYVTÁRÜGYÉBEN. 
— A közel 700 szakszervezeti könyvtárat vállalatok tartják fenn, kulturális irányításukat 
a helyi szakszervezeti bizottságok végzik az erre vonatkozó rendelkezéseknek megfelelő
en. Főfoglalkozású, szakképzett könyvtárosokat alkalmaznak, akik egyszersmind szak- 
szervezeti funkciót is viselnek. Ezek az önálló könyvtárak fiókokat és kölcsönzőhelyeket 
működtetnek. A mintegy 1300 kis- vagy középüzem egységeit társadalmi munkások 
kezelik. A könyvtárosok munkájukban a szakszervezeti csoportokra, munkáskollektí
vákra, az üzemekhez tartozó szakiskolákra és a felnőttoktatásban tevékenykedő tanárok 
segítségére támaszkodnak. Mind az állományépítés, mind az olvasószolgálat szempontjá
ból fontosak az üzemi kultúrházakkal, klubokkal kialakított kapcsolatok. A közművelő
dési könyvtárügy általános fejlődési tendenciái itt is érvényesülnek: a szakszervezeti 
könyvtárak tanácsadó, tájékoztató központokká fejlődnek, a szakszervezeti csoportokat, 
irodalompropagandistákat irányítják, a szakirodalom közvetítésébe az adott témakör 
szakembereit is bevonják. A szakszervezeti könyvtárak sokirányú együttműködést alakí
tottak ki a munkahelyi szakkönyvtárakkal. A tudomány és technika fejlődése, a széles 
körű újítómozgalom s az ennek nyomán jelentkező olvasói igények indokolják a szakiro
dalmi ellátás összehangolását. A városi hálózatot mindenekelőtt a lakótelepi ellátásban 
egészítik ki. Az együttműködést a Szakszervezetek Szövetsége és a Kulturális Miniszté
rium szabályozza. Mindkét közművelődési hálózat azonos alapelvek és könyvtári mód
szerek szerint dolgozik, szakemberképzésük is egységes. A szakszervezeti könyvtárhálózat 
módszertani irányítását a Szakszervezetek Központi Könyvtára látja el szoros kapcsolat
ban az állami hálózatot irányító Zentralinstitut für Bibliothekswesen-nel.

(HEINZ PETER-nek -  Szakszervezetek Központi Könyvtára igazgatója — az
IFLA 1981. évi lipcsei konferenciáján elhangzott előadása alapján GÁLNÉ
BALLAGI ÁGNES híradása.)
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