
A gyûjtemény

Az Országos Idegennyelvû Könyvtár 400
ezres nagyságú gyûjteménnyel rendelkezõ 
országos szakkönyvtár. Gyûjteményében ki-
emelt helyen szerepelnek a nagy világnyel-
vek (angol, francia, német, orosz, spanyol)
és a magyar, mint a mûfordítás nyelve, a
Magyarországon élõ nemzetiségek és a kör-
nyezõ országok népeinek irodalmi, nyelvé-
szeti és zenei anyaga, valamint a kisebbségi
kérdés szakirodalma.

Az Országos Idegennyelvû Könyvtárat
1956-ban Állami Gorkij Könyvtár néven
orosz nyelvi gyûjteményként alapították.
Szakmai fórumokon többször vitatták, hogy
a könyvtárban az orosz nyelven kívül szük-
séges-e más nyelveken való gyûjtés, de ettõl
függetlenül folyt a más nyelveken történõ
gyarapítás is.

A 2008. évi gyûjtõköri szabályzat értel-
mében az OIK állami feladatként ellátandó
alaptevékenysége, hogy fõképp eredeti nyel-
ven gyûjtse a modern világirodalom, az iro-
dalomtudomány és a nyelvészet, valamint 
a kapcsolódó humán kultúra, illetve tudo-
mányok dokumentumait. Továbbá feladata a
zenei, nemzetiségi dokumentumok gyûjtése.
Mellékgyûjtõköri terület pedig a filozófia, 
a vallás, a társadalomtudományok, az esztéti-
ka, a honismeret, a folklór, a pszichológia, a
mûvészetek, a zenetörténet, a történelem, 
a földrajz és a mûvelõdéstörténet. 

Ami a gyûjtés nyelvi teljességi fokozata-
it illeti, teljes körû a gyûjtés az angol, 
német, francia, spanyol, orosz nyelvû doku-
mentumok esetében, magyarból a nyelv- 
és irodalomtudomány, valamint a mûfordí-
tás-irodalom esetében, illetve a nemzetiségi 
dokumentumoknál. 

A dokumentumtípusokat tekintve gyûj-
tünk könyveket és könyvjellegû dokumentu-
mokat, nyomtatott zenemûveket, elektroni-
kus hanghordozón megjelent kiadványokat:
CD-ROM-okat, DVD-ket, CD-ket, video
CD-ket, MP3-akat, hangszalagokat, illetve 

idõszaki kiadványokat hagyományos vagy
elektronikus formában. Indokolt esetben LP
hanglemezeket, VHS videokazettákat, kéz-
iratokat is megõrzünk.

Néhány szó folyóiratainkról: hagyomá-
nyosan, történelmének köszönhetõen, az
egyik leggazdagabb orosz nyelvû folyóirat-
állomány a miénk. Jelenleg közel 400 kur-
rens és további 1298-féle folyóirat áll az ol-
vasók rendelkezésére. 96 olyan folyóiratunk
van, amire egyedüliként fizettünk elõ az or-
szágban, ez jelenlegi elõfizetésünk közel 
negyedét teszi ki. A 13 magyarországi ki-
sebbség anyanyelvén is olvashat, 25 hazai
kiadású és néhány külhoni kiadású folyó-
irattal rendelkezünk.

Az OIK két különgyûjteményérõl kicsit
bõvebben.

Nemzetiségi gyûjtemény

Az Országos Idegennyelvû Könyvtár 1978-
tól kiemelkedõ szerepet vállal a hazai ki-
sebbségek anyanyelvi és kulturális öröksé-
gének gondozásában. Ennek megfelelõen
könyvtárunk gyûjti a hivatalosan elismert 
13 nemzeti kisebbség irodalmát, a kapcsoló-
dó mûveket eredeti nyelven és magyar fordí-
tásban. A kisebbségekkel kapcsolatos
könyvtári munkát végzõ referensek egy ré-
sze az illetõ kisebbségi közösség tagja, vagy
nagyon jól ismeri az általa képviselt kisebb-
ség nyelvét és kultúráját. Van német, szlo-
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vák, román, görög, lengyel, szerb, horvát,
szlovén, bolgár, cigány referensünk is.

A gyûjtemény feladata a gyûjtõköri sza-
bályzat szerint: egyrészt széles körû tájé-
kozódási alap biztosítása a világ nemzetisé-
geivel és etnikumaival kapcsolatos szellemi
alkotótevékenységet illetõen, másrészt a
magyarországi kisebbségi közösségek mû-
velõdésének szolgálata.

Optimális gyûjtést végzünk a magyaror-
szági nemzeti és etnikai kisebbségek szép-
irodalmát, képzõmûvészetét, zenéjét bemu-
tató dokumentumokat illetõen. Gyûjtjük 
térképeiket, a nemzetiségi élet publicisztiká-
ját eredeti nyelven, magyar nyelven, illetve
magyar fordításban. Szelektíven gyûjtjük a
nemzetiségi szakirodalmat, a világban bár-
hol kisebbségként élõ magyarságra vonatko-
zó dokumentumokat.

Korábban, a 60-as, 70-es években négy
nyelven folyt a gyarapítás: akkor még szerb-
horvát, német és szlovák nyelven, ma mind
a 13 nemzetiségi nyelven.

A nemzetiségi polcok a könyvkiválasztó
térben találhatók, itt van a 13 hazai kisebb-
séggel foglalkozó dokumentumok nagyobb
része, az általános kisebbségi szakirodalom,
a kisebbségek legfrissebb könyvtermése.

Fajszi Gyûjtemény

A Fajszi Gyûjtemény – a Fajszi Károly által
összegyûjtött eszperantó könyvek, folyóira-
tok – az 1980-as évek végére Európa elsõ, a
világ negyedik legnagyobb eszperantó gyûj-
teményévé vált, amit 1982-ben a Mûvelõdé-

si Minisztérium védetté nyilvánított. Fajszi
Károly gyûjteményét együtt szerette volna
hátrahagyni. A Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma 2001 júniusában az egész
gyûjteményt megvásárolta, és az Országos
Idegennyelvû Könyvtárnak további kezelés-
re átadta. A gyûjtemény a világ minden tájá-
ról származó mintegy 12 ezer könyvbõl és
kb. 1275-féle idõszaki kiadványból áll. 
A könyvek nagy része dedikált.  A könyvek
felérõl Fajszi Károly kötetkatalógust jelen-
tetett meg, a mûveket ETO alapján cso-
portosítva. A gyûjtemény valamennyi köny-
ve lekereshetõ adatbázisunkban.

A Fajszi Gyûjtemény 2001-ben történt
átvételével a gyûjtemény fejlesztése befeje-
zõdött. Az eszperantó nyelvû könyvek  és
más dokumentumok beszerzése a könyvtár
lehetõségeinek és gyûjtõkörének megfelelõ-
en folytatódik, azonban nem a Fajszi Gyûj-
temény kiegészítéseként, hanem a könyvtár
törzsállományaként. A Fajszi Gyûjtemény
könyvanyagát az olvasóterem galériáján he-
lyeztük el. 

Szakreferensi rendszer

Könyvtárunkban szakreferensi szolgálat
mûködik, mely több dolgot foglal magában:
a referens egyrészt az adott nyelv könyv-
anyagát, könyvpiacát folyamatosan figyeli,
az állomány régebbi részét gondozza, rend-
szerezi, irányítja. A referensek dezideráta
katalógusokat építenek a könyvpiac figyelé-
se közben, így a gyarapítás tudatos volta
biztosítottnak mondható. Elvárható tõlük az
adott nyelvi állomány átfogó ismerete, rend-
szeres idõszakonkénti elemzése, és termé-
szetesen az adott nyelv felsõfokú ismerete.
Készen kell állniuk csoportok, látogatók fo-
gadására, vezetésére az adott nyelven. Ál-
landó feladatuk az olvasótermi anyag frissí-
tése, a szabadpolcos állomány folyamatos
cserélése.

Kapcsolatot tartanak fenn hazai és kül-
földi könyvkiadókkal, terjesztõkkel, tanszé-
kekkel, nyelviskolákkal, amellett, hogy 
folyamatosan figyelik a könyvpiacot és be-
szerzik a nyelvi képzés terén megjelenõ 
újdonságokat. A hazai és külföldi könyvtá-
rakkal együttmûködnek a folyamatos 
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tapasztalatcsere, könyvcsere céljából. A kü-
lönbözõ nagykövetségekkel, kulturális inté-
zetekkel való kapcsolattartás, a közös prog-
ramok, rendezvények szervezése szintén 
a napi gyakorlat része.

A gyûjtemény népszerûsítésének bevált
módszere a honlapunkon megjelenõ referen-
si ajánlat, illetve hírlevelünkben és a Kávé-
szünet címmel mûködõ könyvtári blo-
gunkban is jelentetünk meg legújabb szerze-
ményeinkre vonatkozó írásokat. 

Szerzeményezés

A szerzeményezés a legújabb kiadású doku-
mentumok beszerzésére irányul, antikváriu-
mi könyveket ritkán vásárolunk. A tartalmi
tájékozódás, a könyvpiac felmérése az OIK-
ban is megtalálható könyves folyóiratokból,
nyomtatott és online kiadói katalógusokból,
tájékoztatókból, könyvismertetésekbõl, kur-
rens folyóiratokból történik. A referensek
igyekszenek figyelemmel kísérni nyelvterü-
letükön a fontosabb díjak, kitüntetések oda-
ítélését is.

A referensi tevékenység megkezdésekor
több könyvterjesztõ, kiadó árajánlatát, szál-
lítási feltételeit kell mérlegelni. A rendelé-
sek adott éven belüli megoszlása mosta-
nában nem egyenletes, ami megnehezíti a
tervezést. A szerzeményezési folyamatot két
oldalról közelítem meg: hagyományos és
újabb módszerekkel történõ gyarapítás. 
A gyarapítás négy aspektusát emelem ki: 

1. Nyelvek szerint: Hagyományosan a
gyarapítás nyelvek szerinti megoszlása szá-
zalékos alapon történt. Ma az olvasói igé-
nyekhez jobban alkalmazkodunk, igyek-
szünk elsõsorban azt a nyelvet elõnyben 
részesíteni, amelyik a leginkább keresett, és
ez az angol. Természetesen nem hanyagol-
juk el a gyûjtemény többi részét sem.

2. Információhordozók szerint: Az állo-
mány legnagyobb része könyv. Könyveket
még most is gyûjtünk, de elõtérbe kerülnek
a szépirodalmi mûvek esetén is pl. a han-
goskönyvek audio CD, de inkább mp3 for-
mátumban. A korábbi idõkbõl származó
magnókazettákat egyre inkább CD-kel he-
lyettesítjük, az arra érdemes magnókazettá-
kat pedig gondos mérlegelés után digitali-
záljuk. Próbálunk az olvasói igényekhez
igazodva egyre több hangoskönyvet és a vi-
deokazettákat felváltó DVD-ket vásárolni. 

3. Beszerzési lehetõségek szerint: A 90-es
évekig elsõsorban belföldi terjesztõktõl vá-
sároltunk. Szerzõdésben volt rögzítve, men-
nyit kell vásárolnunk évente, és a kedvez-
mény mértéke kb. egyforma volt (nem túl
nagy). Ma több terjesztõvel is van szerzõdé-
sünk, inkább formalitásnak nevezném eze-
ket a szerzõdéseket, mivel a fizetési feltéte-
leken kívül csak a kedvezmény mértékét
rögzítik, ami általában 30–38%. Ennek elle-
nére hiszek benne, hogy hosszas, kitartó
munkával közvetlen beszerzési lehetõsége-
ket kell kialakítanunk külföldi kiadók eseté-
ben is, kiiktatva a közvetítõket. Az általuk
felajánlott kedvezmény mértéke szinte min-
dig teljesen fedezi a szállítási költségeket, és
egy-két rendelés után zökkenõmentes a kap-
csolat.

4.  Anyagi fedezet szerint:
A hagyományos módszerekkel történõ

beszerzési források közül igen költ-
séghatékonyak az alábbiak: 

• Fenntartói támogatásból megvalósuló
vásárlás, aminek az összege év elején a
költségvetésünkben mostanában 0 Ft. Be-
szerzési keret mint olyan nincs. Egyetlen
dolog, amire számíthatunk, az ODR-támo-
gatás, melynek összege elõre nem tudható,
de biztos, hogy ez összességében kevés az
intézményi gyarapításra, és nem is ez a sze-
repe.
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• Az ajándék, mely esetleges. Óvatosan
kell vele bánnunk, hiszen egy magára valamit
is adó intézmény nem engedheti meg magá-
nak, hogy bármit elfogadjon akár magánsze-
mélytõl, akár testülettõl. A válogatás jogát
mindig fenntartjuk. Az ajándék sokszor sze-
mélyes kapcsolatoknak köszönhetõ – erre pél-
da a nemrégiben könyvtárunknak ajándéko-
zott igen tartalmas brazil, illetve japán anyag.

• A hagyaték szintén esetleges. Hagyaték
ügyben elég sok megkeresést kapunk. Persze
az öröklõ szeretné, ha egyben adhatná ne-
künk megöröklött dokumentumait, de ez csak
a legritkább esetben lehetséges. Itt is fenntart-
juk a válogatás jogát, illetve ha különleges
okból az egészet átvettük, a szabad felhasz-
nálás jogát. Pl. a közelmúltban a Pannon-
halmi Fõapátság Könyvtára keresett meg ben-
nünket egy atya lengyel nyelvû hagyatékának
ügyében, minek következtében igen gazdag
szépirodalmi anyag birtokába jutottunk.

• A kötelespéldány, melybõl részesedünk
ugyan, de nem az elsõ körben. A megkapott
könyvek száma, persze, nincs arányban a rá-
fordított idõvel – ugyanis a magyar referens
kolléganõ rendszeresen jár az OSZK-ba
kötelespéldány válogatásra –, de elõnye
mindenképpen, hogy kézbe veheti a magyar
könyvpiacon megjelenõ összes könyvet és
látja, mit lenne érdemes beszerezni.

• A nemzetközi csere, mely sok ügyeske-
dést igényel, de nem mindig éri meg a ma-
gas postai költségek miatt. A legfontosabb
partnerünk ezen a téren a Lengyel Nemzeti
Könyvtár. Szintén cserével szerzünk be kb. 
kilenc folyóiratot is, Ukrajnából, Oroszor-
szágból, Szlovákiából, Csehországból.

Új tendenciák, melyek anyagi fedezetet
biztosítanak a gyarapításhoz:

• A behajtásból származó bevétel – bõ-
vebben az elõzõ cikkben olvashattak errõl.
A referensek a már elveszített könyvek pót-
lásának megállapítását végzik, kijelölik az
esetlegesen beszerzendõ új dokumentumot,
ha már lehetetlen a régi pótlása, vagy ha úgy
ítélik meg, hogy pótolhatatlan a régi, kárté-
rítési összegre tesznek javaslatot. A behaj-
tásból származó bevétel – rövid távon – 
bevételi forrást jelent, és tavaly jelentõs,
milliós nagyságrendû állománygyarapítást
tudtunk segítségével végrehajtani.

• Pályázatok útján nyert összeg állo-
mánygyarapításra – az intézmény ritkán tud
célzottan állománygyarapításra kiírt pályá-
zatokra pályázni, mivel ilyen nagyon kevés
van. Sikeres volt a közelmúltban a Nemzeti
Kulturális Alapnál egyedi pályázatként be-
adott és megnyert Soknyelvû Európa címû
pályázatunk, mely az Európai Unió kis
nyelveinek tanulását segítõ idegen nyelvû
dokumentumok beszerzését célozta, és
amelyen 2,5 millió Ft-ot nyertünk. 14 nyelv
dokumentumai kerültek bele a beszerzendõ
listába. Minden nyelvi listának külön törté-
nete van. Volt egy-két kellemes tapasztala-
tunk a pályázat kapcsán. Mert svéd kapcso-
latra is szükségünk volt, és a kataliston 
keresztül való levelezés során a nemrégiben
itthon járt Larsson Mária segítségével sike-
rült kapcsolatot kiépítenünk egy svéd köny-
vesbolttal. Ugyanígy, hosszas levelezés
után új görög kapcsolatunk is kiépült, kettõ
is egyszerre. 

• Másik lehetõségnek tartom gyûjte-
ményfejlesztési szempontból a civil szerve-
zetek nálunk már megvalósult létrehozását.
Az alapítványunk és az egyesületünk ki-
mondottan az intézmény támogatására jött
létre. A civilek minden forrást igyekeznek
kiaknázni, az alapítványnak lehetõsége van
adományokat továbbítani a támogatott in-
tézménynek. Fõ feladat a szponzorok felku-
tatása, ami nem túl könnyû, illetve vannak 
a civileknek kiírt pályázatok, melyekre a
könyvtár nem pályázhat.

Személyesen is részt veszek az alapít-
vány tevékenységében, elmondhatom, hogy
minden olyan pályázatot megírunk, amelybe
a dokumentumvásárlás, még ha kissé erõlte-
tett módon is, de belefér. Csak az idén már
két ilyen pályázatot is nyertünk. Mindkettõ-
bõl idegen nyelvû hangoskönyveket vásáro-
lunk. Ugyanígy e két civil szervezet a
könyvtár rendezvényeihez is hozzájárul.

Összefoglalva elmondható, hogy bár na-
gyon nehéz az állománygyarapítást tudatos
keretek közt tartani, törekszünk rá. Felké-
szült szakemberekkel, lelkes, ötletekben,
építõ kritikákban gazdag kollégákkal, civil
szervezeteinkkel hiszem, hogy az új tenden-
ciákat követve vannak lehetõségeink egy
még gazdagabb állomány kiépítésére. ■
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