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Új olvasóbarát szolgáltatás a tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtárban

✒✒    Sinkó Ildikó

Könyvtárunk 24 órás elérhetõségeinek
további bõvítését szolgálja az az egyéni
arculatú bibliobox, melynek ünnepélyes
átadására 2014-ben, a magyar kultúra
napja városi rendezvénye elõtt került sor.

Mit jelent olvasóink számára ez az új 
lehetõség? Rohanó világban élünk, az
emberek sokszor késõ estig dolgoznak,
nem mindig tudják határidõre visszahoz-
ni a könyvtári könyveket, aminek követ-
kezménye a késedelmi díj megfizetése. 

A biblioboxos szolgáltatás célja, hogy
nyitvatartási idõtõl függetlenné tegye a
könyvek visszakerülését a könyvtárba, az
olvasó nullától huszonnégy óráig, a hét
minden napján visszahozhatja kikölcsön-
zött könyveit. A biblioboxba behelyezett
könyvtári könyveket a következõ munka-
nap reggelén veszik le az olvasó nevérõl
a könyvtárosok.

Jelenleg CD-k, hangoskönyvek,
DVD-k, valamint folyóiratok visszajutta-

tása nem lehetséges, ez utóbbi lehetõvé
tételén dolgozunk. Az audiovizuális do-
kumentumok esetében még várjuk más
(elsõsorban külföldi) könyvtárak tapasz-
talatait, hiszen a személyes vissza-
hozatalnál is többször elõfordul, hogy a
tokból hiányzik a „beltartalom”. Vajon
hogyan lehetne kiküszöbölni a gyanú ár-
nyékát is ilyen esetekben?

Hogy mûködik a bibliobox? Tulajdon-
képpen egy zárt terû, karbantartást nem
igénylõ fémtartály, aminek a „lelke” egy
rugós szerkezettel ellátott belsõ kocsi. 
A könyvek dupla nyíláson keresztül jut-
nak a szekrénybe (amíg az elsõ le nem
csukódik – kézre vigyázni! –, a hátsó
nem nyílik ki), ezzel akadályozva meg a
dokumentumok szabálytalan kiemelését. 

Ezzel kapcsolatban rögtön egy szemé-
lyes tapasztalat: a túl nagy (kb. harminc-
öt centiméternél nagyobb) könyvek 
emiatt nem tehetõk be…



A behelyezett könyvek egy továbbító
szerkezet segítségével esnek le a szivacs-
csal bélelt kocsiba. A kocsi alja fokozato-
san süllyed a könyvek súlya alatt, így a
bedobott könyvek maximum húsz centi-
métert esnek, minimális a sérülés esélye.

Bennünk is felvetõdött a kérdés, mi
lesz a könyvekkel, ha valaki nem rendel-
tetésszerûen használja a biblioboxot? Mi
történik, ha folyadék, cigarettacsikk ke-
rül bele? A nyílás speciális szerkezete
megakadályozza apró tárgyak, csikkek
bedobását, ha esetleg folyadékot próbál-
nának beleönteni, az egy mûanyag veze-
téken keresztül távozik a boxból, elkerül-
ve a könyveket tartalmazó kocsit.

Maga a kocsi négy kerékkel, teleszkó-
pos fogantyúval van ellátva, így akár ki
sem kell pakolni a könyveket belõle, ko-
csival együtt juttathatók el az irodába,
ahol kivezetésre kerülnek az olvasói nyil-
vántartásból.

A bibliobox népszerûsége Csehor-
szágban és Szlovákiában évrõl évre nö-
vekszik, van olyan város, ahol két-három
helyen is megtalálható. Az olvasók biza-
lommal vannak a szolgáltatás, valamint a
könyvtár dolgozói iránt.

Tudtunkkal Magyarországon mi állí-
tottunk fel elsõként biblioboxot, s pár
nappal az átadás után már találtunk is
benne könyvtári könyveket, melyek-
nek kölcsönzési határideje aznap járt
(volna) le…

Reményeink szerint olvasóink hamar
megkedvelik az új lehetõséget, amelynek
segítségével a könyvtár nyitva tartásán
túl is vissza tudják juttatni határidõre a
könyvtári dokumentumokat, és élnek is
vele, 

Az újat bevezetni mindig idõbe telik,
de bízunk benne, hogy hétrõl hétre egyre
többen veszik majd igénybe olvasóbarát
szolgáltatásunkat. ■
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