110. godina pokretnih knjižnica

Termin "pokretna knjižnica" može se tumačiti dvojako – kao pokretna zbirka građe koja se
ostavlja na određeno vrijeme na nekom mjestu (školi, ustanovi, poduzeću) i kao knjižnica,
zbirka je knjižnične građe, smještena u nekoj vrsti prijevoznih sredstava: cestovnog vozila,
broda, zrakoplova i slično.
Početak djelatnosti pokretnih knjižnica u Hrvatskoj, u smislu pokretnih zbirki koje se ostavljaju
na određenim mjestima duže ili kraće vrijeme te zamjenjuju nakon nekog vremena, započela je
s radom 21. 12. 1911. godine kada su se na području Karlovca knjige u drvenim sanducima
počele razvoziti u obližnja sela fijakerom (kočijom). Vijest o tome izišla je u i karlovačkim
novinama "Narodni glas".
Prenosna knjižnica. Kako je naše gradsko područje veliko, a pojedini njegovi nastanjeni dijelovi
jako raštrkani, to je otegoćeno posudjivanje knjiga gradskom žiteljstvu na periferiji grada.
Naročito iz sela Mekuša, gdje su gotovo svi odrasli muškarci pismeni, priopćio je gradski
zastupnik gosp. Janko Mejašić prosvjetnom odboru želju svojih suseljana, da im se pribave knjige
na čitanje. Da toj potrebi udovolji, spremio je odbor 90 knjiga, najvećim dijelom solidnog
zabavnog štiva, za selo Mekuše. To će biti prvi pokus prenosne knjižnice u našem okolišu. O
uspjehu ove prenosne knjižnice ovisit će osnutak daljnjih takovih knjižnica naročito u selima, gdje
nema osnovne škole.
Izvor: Narodni glas br. 46, 16. 11. 1911., str. 2
Prenosna knjižnica predana je dne 21. o. mj. na uporabu. Smještena je u ukusnom ormariću iz
bukovine. Nalazi se u selu Mekušu, a rukovodit će je gradski zastupnik. g. Janko Mejašić, koji našu
lijepu knjigu prilično poznaje. Sastoji se od 90 knjiga, medju kojima ima 20 poučnih i 70
zabavnih djela. Knjižničar Mejašić ima voditi popis onih, koji posudjuju, zatim koje se knjige
posudjuju i bilježiti njihov sud o knjizi, da se priberu podaci o tom, tko čita i u kojim na knjigama
naš seljak uživa. Bude li moguće spremit će odbor još ove zime barem još jednu prenosnu
knjižnicu za koje od gradskih sela.
Izvor: Narodni glas br. 52, 28. 12. 1911., str. 2
Sam početak rada pokretnih knjižnica smještenih u vozilima započinje sredinom 20. stoljeća,
točnije 1964. godine, kada započinje sa radom prilagođeno kombi vozilo karlovačke knjižnice.
Prvi bibliobus, onaj Gradske biblioteke Rijeka, započinje s radom 9. lipnja 1969. godine u Rijeci.
Bibliobus s namjenski izrađenim i suvremeno opremljenim namještajem započinje s radom
1972. godine u Rijeci. Slijedi zagrebački 1976. godine.
Pokretna knjižnica je ustrojbena jedinica narodne knjižnice i sastavni dio knjižnične mreže
županije, grada, odnosno općine. Najčešći oblik pokretne knjižnice je bibliobus – specijalno

vozilo namjenski izgrađeno na autobusnom ili kamionskom podvozju i opremljeno za smještaj
knjižnične građe.
Bibliobus je pokretna knjižnica, smještena u cestovnom vozilu (autobus, kamion ili kombi),
koja ima knjižničnu građu, stručno osoblje i opremu za pružanje knjižničnih usluga
stanovnicima na više međusobno udaljenih područja. (NN 17/2021)
Kako bi bibliobus mogao obavljati funkciju pokretne narodne knjižnice, treba biti posebno
projektiran i konstruiran te namjenski opremljen odgovarajućim namještajem i drugom
potrebnom opremom, u skladu s Pravilnikom o tehničkim uvjetima vozila u prometu na
cestama i knjižničnim standardima. Tehnička izvedba i unutarnje uređenje vozila trebaju
omogućiti optimalno izvođenje knjižnične djelatnosti i osigurati siguran i ugodan boravak
korisnika i osoblja pokretne knjižnice u vozilu.

