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Az Országos Dokumentumellátási Rendszer-
rel foglalkozó rovatunk huzamosabb idejt folya-
matosan megjelenik. A Nemzeti Kulturális Örök-
ség Minisztériuma könyvtári osztályának támo-
gatásával segítséget nyújtott a rendszer kezelésé-
hez, bemutatta a legnagyobb szolgáltató könyvtá-
rakat, és közreadta a felhasználók tapasztalatait
is. Legközelebb akkor jelentkezik ismét, ha új-
donságokról, érdekességekrõl, fontos tudni-
valókról szólhat. -a szerk.

A Sinka István Városi Könyvtár szolgáltatásai
között a könyvtárközi kölcsönzés fontos, ha nem
az egyik legfontosabb tevékenység.

Ezt a munkát olyan eredményesen végezzük,
hogy az aDR statisztikája szerint 2002-ben a
legtöbbet kérõ könyvtárak között országosan a
18. helyet foglaltuk el.

Mielõtt a könyvtárközi kölcsönzés helyi tapasz-
talatait elemeznénk, néhány szóval és adattal sze-
retnénk bemutatni könyvtárunkat.

Berettyóújfalu és a bihari térség legjelentõsebb
kulturális intézménye, szellemi mûhelye a Sinka
István Városi Könyvtár, amely a 16 500 fõs te-
lepülés és a bihari térség lakossága széles rétegei-
nek kulturális igényeit szolgálja ki. 2001. augusztus
I8-a óta egy felújított, korszerû, a "város legszebb
épülete" jelzõvel illetett épületben mú'ködik.

A beíratkozott olvasók száma megközelíti a 2900-
at, 58 ezer dokumentum áll a rendelkezésükre. Az
elmúlt években fokozódott az igény a könyvtár szol-
gáltatásai iránt, ami megmutatkozott a forgalom ala-
kulásáhan is: 2001 és 2002 között például 38%-kal
nõtt a kölcsöllZÓ'k és 15%-kal a kölcsönzött doku-

mentumok száma. Az ol-

vasók igen nagy hánya-
dát teszik ki a középis-
kolás és a felsõfokú ta-
nulmányokat folytató di-
ákok, akik igen differen-
ciált igényekkel jelent-

ORSZÁGOS keznek a könyvtárban.
DOKUMENTUM-ELLÁTÁSI Könyvtárunk körül-

RENDSZER tekintõ és tervszerû ál-

lománygyarapítási tevékenységre törekszik, de a
szú'kös beszerzési keret néha az alapmûvek meg-
vásárlásának is gátat szab. Ilyen és egyéb hiány-
zó dokumentumok esetében élünk a könyvtárkö-
zi szolgáltatás lehetõségeivel. Ehhez nagyon fon-

tos feltétel a hagyományos könyvtári lehetõségek
helyett a korszerû információs eszközök megléte.

Az új típusú szolgáltatások bevezetését könyv-
tárunk több évvel ezelõtt kezdte meg, közülük a
legfontosabbakról szólunk:

-1996-ban irodalomtörténeti analitikus bibli-

ográfia adatbázisban;
-HUNDOK-PRESSDOK adatbázis haszná-

lata a tájékoztatásban;
-2000-ben elkezdõdött a könyvtár gépesítési

folyamata, az SR-LIB integrált könyvtári rendszer
alkalmazása a dokumentumok gépre vitelénél.

Könyvtárunk életében nagy változást hozott
az 1998-as év. A könyvtár a Soros Alapítvány tól
másfél éves idõszakra internet-hozzáférési lehetõ-
séget kapott, melyet a lakosság is igénybe vehe-
tett. Ezzel a tájékozódásnak, az információ meg-
szerzésének új, modem formáját alkalmazhattuk.
Tájékozódhattunk a nagyobb könyvtárak web-
felületén, megismerhettük gyûjteményeiket, szol-
gáltatásaikat. Felhasználtuk az internetes adatbá-
zisokat, keresési technikákat az olvasói kérések
teljesítéséhez. Új alapokra helyeztük a könyvtár-
közi kölcsönzést, hiszen kibõvült a kínálat, egy-
szerûsödött az eljárás. Például a nagy egyetemi,

fõiskolai könyvtárak katalógusai alapján
(KÖZELKAT, VOY AGER, OPAC) e-mailen

keresztül továbbítottuk a kéréseket.
1999-tõl a könyvtárközi kölcsönzést az ODR

igénybevételével az interneten keresztül bonyolít-
juk. A tapasztalataink nagyon kedvezõek. Kéré-
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seinket konkrétan ahhoz
az intézményhez továb-
bítjuk, ahol megtalálha-
tó a kért dokumentum.
Ezzel a postai átfutási
idõ jelentõsen lerövidillt.
A kollégák tájékoztat-
nak e-mailen keresztül,
ha a kéri dokumentumot
nem tudják küldeni.

Ma már a kérés ek
zömének továbbítását az
aDR-adatbázis ûrlapján
intézzük. Ritkán alkal-
mazzuk a hagyományos,
papír kérõlapokat, elsõ-
sorban a kisebb könyv-
lárdkhoz továbbított ké-
rések esetén. Internet-
elérésünk korszerûsö-
dött. 2001-tõl az új épületbe költözés seI ISDN-
vonal kiépítésére került sor. 2002-ben az infor-
mációs társadalom megvalósításáért kiírt Széche-
nyi-teiV pályázaton hat korszerû számítógépet,
nyomtatót, a Nernzeti Infonnációs Irodától pedig
ingyenes internetvonalat kaptunk. A helyi tapasz-
talatokat három év adatait elemezve vizsgáltuk.

nan, ebból 20-at kielégítettünk. A fennmaradó 337
kérésbó1287-et aDR-felületen küldtünk el, 15-öt
e-mailen, 35 kérést nyomtatványon. Az aDR-es
kérés ekbõl 255-öt teljesítettek a kollégák, ami
88,9%-os hatékonyságot jelent. Látható tehát,
hogy az aDR jól bevált út, és egyre javul.

A három vizsgált év számadatai alapján
messzemenõ következtetéseket nem akarunk le-
vonni, de a növekedés intenzitása érzékelhetõ.
.A fentiek mellé még egy adat: a kérések szá-

ma mellett nõ a kérõ személyek száma is, 2000-
ben 90, 2001-ben 82, 2002-ben pedig 102 fel-
használó vette igénybe ezt a szolgáltatásunkat.

Miként a beíratkozott olvasók között a közép-
iskolások és a felsõoktatásban részt vevéK, vala-
mint az értelmiségi olvasók használják a legin-
tenzívebben a könyvtárat, ugyanúgy a könyvtárkö-
zi szolgáltatást is óK igénylik leginkább. Kéréseik

indítéka tanulmányaikhoz, munkájukhoz kapcsoló-
dik. Az õ arányuk meghaladja az igények 80%-át.

Említést érdemel a nyugdíjasok kérésaránya
(hét-nyolc százalék). 6k szórakoztató olvasmá-
nyaik bõvítéséhez, illetve tanulmányokat folytató
családtagjaik segítéséhez veszik igénybe a könyv-

tárközi szolgáltatásokat.
Adatnyilvántartásunk lehetõvé teszi, hogy

számba vegyük e szolgáltatással élõket nemük

2000-ben 407 könyvtárközi kölcsönzést intéz-
tünk, amibó1 61 kérés más könyvtárakból futott
be hozzánk, s ezekbõl 21-et teljesítettünk. 40 ké-
rést továbbítottunk. 346 kérést küldtünk az or-
szág különbözõ könyvtáraihoz. Ebbó1 292 az
aDR-en keresztül, 48 e-mailen, 6 nyomtatványon
jutott célba. A 292 kérésbó1 az ODR 70,2%-ot
teljesített, azaz 205 kérést.

2001-ben 356 könyvtárközi kölcsönzést bo-
nyolítottunk. Azért csak ennyit, mert ekkor ki-
lenc hónapot kölcsönöztünk, ugyanis ebben az
évben állományellenõrzést végeztünk, és egy
korszerû, felújított épületbe költöztünk át. A 356
tételbó147 futott be hozzánk más könyvtárból,
ebbó120-at teljesítettünk és 27-et továbbítottunk.
309 kérést küldtünk olvasóinktól, amiból245 kérés
irányult az aDR felé, 25 kérés e-mailen, 39 pe-
dig nyomtatványon. A 245 aDR-es kérésbõl213-
at teljesítettek, azaz 86,9%-ot.

2002-ben 416 tételes könyvtárközi forgalmunk
volt. A 416 tételbõl 79 kérés futott be máshon-
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szerint is A statisztikák alapján a nõolvasók két-
szer, egyes években háromszor többen részesültek a
más könyvtárakból kért dokumentumokból, mint a
férfi olvasók. Ez persze nem csupán a "nõi alapos-
ság" bizonyítéka, hiszen a szolgáltatás kezdeménye-
zõje igen gyakran a könyvtáros, aki nemtó1 függet-
lenül ajánlja az olvasó figyelmébe a lehetõséget. De
mint érdekesség, figyelemre méltó.

A

Könyvtárközi kérések
és azok teljesítése

A törökszentmiklósi Ipolyi Arnold Városi Könyv-
tár és Helytörténeti Gyûjtemény 1949 óta mú'kö-
dik, alapításakor népkönyvtár volt, késó'bb lett
városi könyvtár. Az ötvenedik évfordulón, 1999-
ben vette fel Ipolyi Arnold tudós püspök nevét,
aki városunkban 1860 és 1863 között az Olvasó
és Társalkodó Egylet elnöke volt. Az intézmény
nevében szereplõ Helytörténeti Gyûjteményt
gyakran összetévesztik a könyvtár helyismereti
gyûjteményével. Ez valójában egy kisebb múze-
um, mely közgyûjteményként szervesen kapcso-
lódik a könyvtárhoz. Könyvtári rendezvények,
közös elõadások és kiadványok is tükrözik, hogy
ebben az esetben szerencsés volt a fúzió.

Törökszentmiklós alföldi kisváros, Szomoktól
húsz kilométerre, a Tisza bal partján fekszik, közel

24 ezer fõ a lakossága. Kistérségi településrend-
szeréhez kilenc település tartozik, és három önál-
ló belterülettel rendelkezik. A kisrégió gazdasági,
kulturális és oktatási központja. A könyvtár állo-
mánya 110 ezer dokumentum. A beíratkozott ol-
vasók száma 2002-ben 4543 fõ volt.

Könyvtárunkra jellemzõ a nyitottság. Mindig
törekszünk az új dolgok befogadására, ami ajobb
feltárást, a gyorsabb keresést és végsõ soron az
olvasók jobb kiszolgálását biztosítja. Így használ-
tuk a lyukkártyát, a Commodore 64-re kezdetle-
ges adatbázist építettünk, és olyan gyorsan elkezd-

tük az állomány retrospektív katalógusfeltárását,
hogy többször is újra neki kellett fognunk. Mára
már befejeztük, most folyik a katalógusrevízió,
az õsszel mint tartalomszolgáltatók is megjelenünk.
Természetesen elsõsorban a lokális, városi, kis-
térs égi olvasóknak szeretnénk ezzel megfelelõ
szolgáltatást biztosítani.

A könyvtár informatikai fejlesztése hasonlóan
alakult a többi városi könyvtáréhoz; elõször a
Soros Alapítvány, majd a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériuma telematikai fejlesztési
pályázata és végül a Széchenyi-terv pályázata
során építettük ki internetkapcsolatunkat és terem-

tettük meg a mai gépesített könyvtár alapját.
A könyvtár fejlõdése az utóbbi hat-nyolc év-

ben vált dinamikus sá. Elsõsorban a szakminiszté-
rium és a Nemzeti Kulturális Alapprogram

A szolgáltatás sikerességét nyilvánvalóan a
kérések teljesiliési aránya jelzi. Ezen a területen
is nagyon kedvezõek a tapasztalatok, hiszen há-
rom év alatt 70-ról közel 90%-ra nõtt a teljesített
kérések százaléka.

A legtöbbet a Debreceni Egyetem Központi
Könyvtárából kölcsönözzük, több meggondolás-
ból is:

-már 1998-ban jó kapcsolat alakult ki közöttünk;
-Berettyóújfalu és Debrecen közelsége;
-mint második nemzeti könyvtár széles sáv-

ban tud &zolgáltatni;
-mindvégig ingyenesen kölcsönöztek, és a

csomag visszaküldésének költsége itt van a leg-
biztosabban rendezve. A többi könyvtár esetében
ezt nem mindig érezzük.

A Debreceni Egyetem könyvtára mellett más
szakkönyvtárhoz, egyetemi, fõiskolai könyvtárhoz
is fordulunk könyvtárközi kéréssel. Az ide irá-
nyuló kéréseink esetlegesebbek, ezt erõsen befo-
lyásolja a kérés tematikus jellege, hozzáférhetõ-
sége, a státus alkalmazhatósága. (Gyakori hiba,
hogy státuspozícióból nem lehet visszalépni lelõ-
hely pozícióba, sok könyvtárnál nincs is státus.)

Küldünk kérést a Pécsi és a Szegedi Tudo-
mányegyetem könyvtárának, az E~ TE-nek, a
Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtárnak. Közöttük
nem állítottunk fel rangsort, mert az évenként
változó lenne. Miskolc felé is több kérés irányul-
na, ha a státus meg lenne oldva. A harmadik
csoportot alkotja a mi gyakorlatunkban a Somo-
gyi-könyvtár, a Tiszántúli Református Egyházke-
rületi és Kollégiumi Nagykönyvtár, az Országos
Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, valamint a
Csorba Gyõzõ Megyei Könyvtár. Hozzájuk elsõ-
sorban a tematikus vagy régóta keresett kérések-
kel fordulunk, és részükról is messzemenõ segí-

tó Készséget tapasztalunk.
Faragó Flaskay Béláné és Papp Gyula

február. 
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