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Év Dokumentumra Technikai Postaköltségre Összesen
eszközökre

1998 67 625 000 9 000 000 5 940 000 82 565 000

l999 110 000 000 20 300 000 13 200 504 143  500 504

2000 83 300 000 26 697 000 13 006 263 123 003 263

2001 90 300 000 22 700 000 11 341 740* 124 341 740

2002 84 900 000 28 100 000 ** 113 000 000

Összesen 436 125 000 106 797 000 43 488 507 586 410 507

* 2001. október 31-éig.

** még nincs adat.

Tájékoztató az ODR-
támogatásokról 1998�2002

Az Országos Dokumentumellátási Rendszer (a
továbbiakban ODR) jogszabályi alapját az 1997.
évi kulturális törvény teremtette meg.

Az 59. § fogalmazza meg a rendszer kialakí-
tását, a 72. § pedig elõírja, hogy létrehozásának
és fenntartásának feltételeirõl a Magyar Köztár-
saság költségvetésérõl szóló törvényben, a Nem-
zeti Kulturális Örökség Minisztériuma fejezeté-
ben kell gondoskodni.

A törvényi elõírásnak megfelelõen l998-ban
elõször és azóta minden évben támogatásban
részesülnek az ODR-körbe tartozó könyvtárak.
A támogatások prioritásaira és a források elosz-
tására a könyvtári osztály által mûködtetett ODR-
munkabizottság tagjai tesznek javaslatot. A tá-
mogatás dokumentumok beszerzésére, a rendszer
mûködéséhez szükséges technikai eszközök
bõvítésére és korszerûsítésére, továbbá a könyv-
tárközi dokumentumellátás postaköltségeire hasz-
nálható fel.

Az alábbi táblázat az elmúlt öt év támogatá-
sainak összegérõl és azok felhasználásának meg-
oszlásáról ad tájékoztatást.

Röviden tekintsük át a pénzforrások felhasz-
nálásának tartalmát!

A dokumentumfejlesztésrõl

A minisztériumi támogatás nem a gyûjtemény-
építést segíti általában (hiszen nem fenntartói
támogatás), hanem a könyvtárközi dokumentum-
szolgáltatásban felhasznált (igényelt) mûvek biz-
tosításában van fontos szerepe.

A támogatás lehetõvé teszi a dokumentumvá-
laszték bõvítését és a példányszámok növelését,
aminek következtében nõ a gyûjtemények hasz-
nálati értéke. A bõvített állománykészletnek nyer-
tesei a könyvtárak közvetlen használói, hiszen
több dokumentum áll rendelkezésükre, ugyanak-
kor a könyvtárak eredményesebben kapcsolód-
hatnak be az országos könyvtárközi dokumen-
tum- és információcserébe is, több könyvtárközi
kérést tudnak teljesíteni.

A támogatás nem köti meg a beszerezhetõ
dokumentumok típusát, ezért a felhasznált több
mint 436 millió forintért egyaránt vásárolhattak
nyomtatott, audio-vizuális és elektronikus doku-
mentumokat. Az utóbbiak köre az elmúlt egy-
két évben örvendetes módon bõvült. A beszer-
zett mûvek között szerepelnek kölcsönözhetõ
jegyzetek, szakkönyvek, monográfiák és szép-
irodalmi mûvek éppúgy, mint periodikumok és
kézikönyvek, amelyekbõl fõként másolatokat
szolgáltatnak. A cél minden esetben az, hogy a
könyvtárak saját gyüjtõkörükhöz igazodva olyan
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mûvekkel gyarapodjanak, amelyek azt segítk elõ,
hogy minél sokoldalúbban kapcsolódhassanak be a
könyvtárközi dokumentum- és információcserébe.

A technikai és az informatikai
kommunikációs feltételek javításáról

A könytárközi dokumentumszolgáltatás csak
akkor tekinthetõ eredményesnek, ha a könyvtár-
használó gyorsan hozzájut a keresett dokumen-
tumhoz. Ez a feltétel ma már csak a korszerû
technikai eszközök biztosításával és alkalmazá-
sával teljesíthetõ. Például a postai úton küldött
igényeket mind gyakrabban váltják fel a faxon,
e-mailen vagy webes felületen érkezõ kérések.

Az ODR lelõhely-adatbázis (amelynek sokré-
tû használatát az elmúlt hónapokban Koltay Klára
ismertette e lap hasábjain) l,6 millió bibliográfi-
ai rekorddal és több millió lelõhelykóddal áll az
érdeklõdõk rendelkezésére. Ez a lelõhely, továbbá
a közös katalógusok és az ODR-ben szolgáltató
könyvtárak adatbázisai együttesen nélkülözhetetlen
forrásai a gyors információszerzésnek.

Az  információkhoz való hozzájutást a doku-
mentumokhoz való gyors hozzáférésnek kell
követnie.

Ebben is hathatós segítséget nyújtanak azok a
technikai és informatikai eszközök, amelyekhez
a könyvtárakat a minisztériumi támogatás segíti
hozzá.

Ismét meg kell jegyezni, hogy az ODR-támo-
gatásnak semmiképpen sem a könyvtárak általános
technikai és eszközparkjának a fejlesztése a
feladatata, hanem a könyvtárközi dokumentumszol-
gáltatás hatékonyságát kívánja erõsíteni. Egyszó-
val: a célfeladathoz céleszközöket biztosít.

A több mint 100 millió forintos forrásból
beszerzett eszközöket nem kívánjuk felsorolni,
de a leggyakoribb eszközfajtákról érdemes né-
hány szót szólni: a dokumentumok feldolgozá-
sához, nyilvántartásához és feltárásához, a tájé-
koztatás és kölcsönzés sokrétû feladatainak el-
végzéséhez 88 számítógépet vásároltak a  támo-
gatásból a könyvtárak, továbbá két tucat fax, 44
nyomtató, 70 fénymásoló és l8 szkenner beszer-
zése gyorsítja a könyvtárközi szolgáltatásban
egyre nagyobb szerepet kapó másolatkészítést és
küldést. Mivel a drága folyóiratok és kéziköny-
vek vásárlásával a könyvtárak egyre kevésbé
tudnak lépést tartani, ugrásszerûen nõ a másolat-
kérések száma.

Huszonöt dokumentumküldésre kifejlesztett �
fõként Ariel � szotferrel is gazdagodtak a könyv-
tárak. Ezek egyetlen lépésben megoldják a könyv-
tárközi küldést, fogadást és az adminisztrációt
is.

A postaköltség-támogatásról

A könyvtárközi dokumentumellátás költségei
között számottevõ nagyságrendet képvisel a pos-
tai díjszabások összege.

A könyvtárközi dokumentumszolgáltatás ere-
deti mûvek átkölcsönzése esetén a könyvtárhasz-
náló számára ingyenes, a postaköltséget a mi-
nisztérium a könyvtárak számára is visszatéríti.
A térítés vonatkozik az átkölcsönzött mûvek
küldésére és visszaküldésére is.

A postával történõ megegyezés hiányában ez
egyelõre a visszaküldõ számára utánvétes, por-
tós küldést tesz lehetõvé. A minisztériumi támo-
gatás (utólagos visszatérítés) ugyanis a szolgál-
tató � ez esetben az ODR-körbe tartozó � könyv-
tárakon keresztül történik.

Az Országos Dokumentumellátási Rendszer
kialakítása óta a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma jelentõs � mintegy 600 millió forin-
tos � támogatást nyújtott a minden könyvtárhasz-
náló által igénybe vehetõ könyvtárközi informáci-
ós és dokumentumszolgáltatás javítására.

Az elmúlt öt év alatt a rendszer bebizonyítot-
ta mûködõképességét, a tagkönyvtárak mindegyi-
ke fokozatosan növeli szolgáltatóképességét. A
könyvtárigazgatók rendszeres beszámolói és a
minisztériumi vizsgálatok tapasztalatai alapján az
is megállapítható, hogy ezekben a könyvtárak-
ban általában a szolgáltatókészség is folyamato-
san fejlõdik.

Mindezek következtében nõtt és bõvült a
könyvtárközi dokumentumszolgáltatások száma,
de korántsem a lehetséges vagy szükséges mér-
tékben.

A tapasztalatok alapján kimondhatjuk, hogy
ennek egyik � talán legfõbb � oka a könyvtár-
használók e szolgáltatásokról való hiányos
imerete. Ezen a téren két igen fontos tennivaló
van: megfelelõ propaganda-tevékenységgel szé-
les körben megismertetni a könyvtárhasználók-
kal a szolgáltatás kínálta lehetõségeket és min-
den könyvtárossal készségszinten elsajátíttatni a
szolgáltatás felajánlását és közvetítését.

Richlich Ilona


