
N ' P szerüsítõ kiadványok társ~i :é~zletes tájék.~ztat~s~ adnak." Ebben van
e " segItsegü/n/kre A konyvtarl rendszer stratégiai

az ODR-rol fejlesztése sorozat elsõ kiadványaként megjelent,
Richlich Ilona által szerkesztett tájékoztató fu-

A közelmúltban jelentek meg az Országos zet, amely -Skaliczki Judit bevezetõ sorai után
Dokumentumellátási Rendszer mûködésérõl a -az aDR mûködésének törvényi hátterét ismer-~~i 
könyvtárhasználókat tájékoztató plakátok és szó- teti, az 1997. évi CXL. törvény megfelelõ para-~,rhlapok, 

valamint a kollégák munkáját segítõ grafusainak i~ézésével. Ugya~csak S~alicz,ki.
1)"\; füzetek. JUdIt foglalta ossze az aDR mInt "a konyvtarlfi;f 

A szép kivitelû és valóban ~gyelemfelhívó ellátás központja, szíve" alapfogalmait: felépíté-:t1*' 
plakát és a szórólap a kecskeméti megyei könyv- g,ét, küldetését és terveit. (Az utóbbIak közül
tárban készûlt tíz-, illetve húszezer példányban. kiemelendõnek tartom a digitális dokumentumok
A tájékoztató füzetet a Veszprémi Egyetemi és az idõszaki kiadványok tervezett bevonását a
Kiadó adta ki a Nemzeti Kulturális Örökség szolgáltatásba.) Kenyéri Katalin a szolgáltató és
Minisztériuma (NKÖM) támogatásával, a nyom- a fogadó könyvtárak feladatait, teendõit ismerte-
dai kivitel pedig az egyetem nyomdájának mun- ti, Richlich Ilona pedig azokat a gyakorlati tud-
káját dicséri. Ez a kiadvány ötezer példányban nivalókat, amelyek a kérések gyors és pontos
jelent meg. teljesítéséhez szükségesek. A kiadványban ismét,

A tájékoztató anyagok az ország mintegy 3500 de most egyben tanulmányozható Koltay Klára
könyvtárába érkeztek, érkeznek meg: az egyete- korábban a Könyvtári Levelezõ/lapban sorozat-
mi, a fõiskolai, a szak-, a múzeumi, az egyházi, ban megjelent, Hogyan használjuk az Országos
és a pedagógiai intézeti könyvtárak közvetlenül, Dokumentumellátási Rendszer lelõhely-adatbá-
postán kapták meg, a települési és az iskolai zisát címû ismertetõ írása. A füzetet az aDR
könyvtárakba az NKÖ~ könyvtári osztálya ve- tagkönyvtárainak -a felelõsök nevét is közlõ -

zetõjének kérésére a megyei könyvtárak közve- cím- és egyéb hozzáférési adatait tartalmazó jegy-
~ títésével jutnak el. A könyvtárlátogatók nagy zéke zárja.c: 

többsége tehát rövidesen pontos információkat Az ODR tagkönyvtárai az elmúlt években igen
.kaphat arról, hogy mit tehet, mit kérhet a könyvtá- jelentõs minisztériumi támogatást kaptak állo-
rostól, "ha a tanulásához, kutatásához, munkájához mánygyarapításra és a könyvtárközi kölcsönzést
keresett dokumentumokat" az általa használt könyv- segítõ technikai fejlesztésre. Bízzunk benne, hogy
tárban nem találja meg. Errõl tájékoztatja ugyanis a most röviden és vázlatosan ismertetett propa-
õket az azonos szövegû és kivitelû, egymástól csak gandaanyagok is hozzájárulnak ahhoz, hogya
méretében különbözõ plakát és a szórólap. támogatásból beszerzett dokumentumokat minél

Ugyancsak a plakát és a szórólap szövege nagyobb számban vegyék igénybe azok, akiknek
szerint: "A könyvtárközi dokumentumszolgálta- szánjuk: 'a könyvtárhasználók.
tás módjáról és feltételeirõl a könyvtár munka- Komfósi József
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