Bilo kuda, biblić svuda!
Dva važna segmenta korisničke populacije Bibliobusne službe
Knjižnica grada Zagreba čine mladi te starija generacija. Svaka
skupina ima različite potrebe, interese te načine ophođenja i
komuniciranja. Dugi niz godina ostvaruje se izvrsna suradnja s
odgojiteljima, nastavnicima i školskim knjižničarima. Predškolske
grupe i razredi osnovnoškolske djece, uz pratnju odgojitelja i
učitelja, posjećuju bibliobus. Ljubav prema knjizi i čitanju njeguje
se od malih nogu, tzv. malih korisnika. Naime, Bibliobusna služba
surađuje s vrtićima (DV Potočić Pisarovina, DV Šegrt Hlapić
Sesvetska Sela i sl.) pripremom knjiga o pojedinim temama koje
onda djelatnici vrtića obrađuju s djecom. Školske knjižnice u
mnogim gradskim, a pogotovo prigradskim naseljima često su
slabo opremljene lektirnim naslovima pa se fondom bibliobusne
službe često upotpunjuje fond školskih knjižnica. Bibliobusna
služba surađuje i s Općinom Jakovlje koja nema svoju knjižnicu.
U dogovoru s načelnicom, članstvo u bibliobusu učenicima
osnovne škole plaća upravo Općina Jakovlje. Velik dio članstva,
osim djece, čini i populacija umirovljenika. Bibliobusnu službu
svakih 14 dana posjećuju i korisnici doma za starije i nemoćne
Zlatno doba u Pušći. Uvijek se vesele dolasku bibliobusa, kako
zbog dobro preporučene knjige, tako i zbog tople ljudske riječi.
Vrijednost Bibliobusne službe Knjižnica grada Zagreba leži
upravo u činjenici da jača humanu komponentu knjižnične
djelatnosti. Djelatnici su spremni u svakom trenutku izići u susret
željama i potrebama svojih članova. Bibliobusna služba,
stavljanjem posebnog naglaska na ljudski aspekt komunikacije s
korisnicima, znatno doprinosi razvoju suvremene knjižnične
djelatnosti na području grada Zagreba i šire.

Pokretna (putujuća)
knjižnica od 1976. godine

78 stajališta*

2 vozila

3 219 učlanjenih korisnika*

Bibliobus 1 na cesti od 1995. godine
Bibliobus 2 na cesti od 2011. godine

20 480 posjeta godišnje*

Bibliobusna služba KGZ-a
pokriva područje Zagreba i
Zagrebačke županije

132 955 jedinica posuđene
građe*

* podatci za 2014. godinu
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