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Amíg a normát kérdését végleg rendezik, ezt a néhány kusza megjegy
zést szeretném megfontolás és megszivlelésre előterjeszteni. A normák 
kérdését pedig meg kell oldani, hogy bizonyos rendet teremtsünk, segít
sünk a tulhalmozott munkaerőkön, megtartsuk a dolgozó-kádereket és egy
idejűleg végét vessük az erők elprédálásáaak .bizonyos munkahelyeken, 
megmozgatva az ott rejtőző erőtartalékokat.

= Bibliotekarz, 1954. l.sz, 10-12. lap.

A NEMZETKÖZI KÖLCSÖNZÉS SZABÁLYAI

I. A nemzetközi kölcsönzés célja;
A Könyvtáros Egyesületek Nemzetközi Szövetsége - Fédératlon Inter

nationale des Associstions de Bibliothéeaires /a továbbiakban KENSz/ 
által szervezett nemzetközi kölcsönzésnek /a továbbiakban NK/ az a cél
ja, hogy a nemzetközi kölcsönzésben résztvevő könyvtárak számára a leg
biztonságosabb, a leggyorsabb és a leggazdaságosabb módon lehetővé tegye 
azoknak a tudományos kutatáshoz szükséges könyveknek a beszerzését, ame
lyek nem találhatók mag az orsz lg könyvtáraiban.

II. Csatlakozások;
A nemzetközi kölcsönzés szervezetéhez azok a könyvtárak csatlakozhat

nak, amelyek kijelentik, hogy a jelen szabályokat magukra nézve érvényes
nek ismerik el, és készek a kölcsönös együttműködésre. A KENSz főtitkársá
ga a jelentkezéseket az Országos Központ /lásd a fejezet 1 pontját/, az 
Egyesület, ill. a szőbanforgó ország valamely könyvtáros egyesületének köz
vetítése utján fogadja el. Azok a könyvtárak, amelyek nincsenek felhatal
mazva arra, hogy magukra vállalják a kölcsönös együttműködés kötelezettsé
gét, ugyancsak csatlakozhatnak a nemzetközi kölcsönzéshez, ha az Országos 
Központ kötelezi magát, hogy az ország egyéb könyvtáraiból megszerzi azo
kat a könyveket, amelyeket külföldről kérnek.

A KENSz főtitkársága időrol-időre közreadja a nemzetközi kölcsönzés
ben résztvevő könyvtárak jegyzékét.

III. Szervezeti felépítés;
1. Ajánlatos, hogy minden országban külön Országos K özpont létesüljön 

a nemzetközi kölcsönzés lebonyolítása céljából, s ez a Központ összekötte
tésben álljon valamely nagy könyvtárral; amennyiben lehetséges a Központ 
vezessen központi katalógust és építse ki tájékoztató szolgálatát.

A Központ feladata az, hogy: a/ a külföldről beérkező megrendeléseket 
továbbítsa azokhoz a nemzetközi kölcsönzésbe bekapcsolt belföldi könyvié-
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rákhoz, amelyek rendelkeznek, vagy minden valószínűség szerint rendel
kezhetnek a kért kiadványokkal?, b/ ellenőrizze a belföldiről beérkező 
kérelmeket és győződjék meg arról, hogy a kért könyvek nineeenek-e meg 
valamely saját könyvtárba^, negatív eredmény esetén a kérőlapokat kül
földre kell irányítania; c/ Az ország könyvtáraival együttműködve sta
tisztikát készítsen az általa teljesített nemzetközi kölcsönzésekről és 
ezeket a számokat évente jelentse a KENSz főtitkárságának /lásd a III. 
fejezet 9 .pontját/.

2o A kölcsönkérő könyvtár viseli a könyvek oda és visszaszállítá
sával kapcsolatos összes költségeket,, Felelős a küldemények szállítás 
alatti elkallódásáért és az esetleg előfordulható könyvsérülésekért» 
Ajánlatos, hogy a központok és a könyvtárak a kölcsönösség alapján mond- 
yanak le a szállítási költségek utánvéttel maló megtéritésérőlo

3. A kéréseket kizárólag csak a KENSz által elfogadott kérőlapon 
lehet t ovábt itani. **■/ A kérőlapot francia nyelven ill. az illető nemzet 
nyelvén k?ll kitölteni, francia fordítás kíséretében,, A kölcsönkérő 
könyvtál fölülvizsgálja és szükség esetén kiegészíti a kérőlap biblio
gráfiai adatait, és megjegyzéseit rávezeti az űrlap hátlapjára.

4o hz űrlap elismervényként szolgál, ha az idevonatkozó megjegyzés 
nincs törölve.

3, A kölcsönzés időtartama általában egy hónap, nem számítva a 
könyvek oda és visszaküldésére fordított időt. A kölcsönző könyvtár 
azonban ezt a határidőt meghasszabbithatja, vagy lerövidítheti.

6.A kiadványok használata rendszerint azoknak a könyvtáraknak a sza
bályai szerint törtéűik, amelyek a könyveket kérték, kivéve, ha a 
kölcsönadó könyvtár másképpen nem határoz.

7. Minden könyvtár szabadon dönt a tekintetben, hogy -klelégiti-e, 
▼agy visszautasítja a kért kiadvány kölcsönadását.

A ritkabecsü és igen értékes müvekre vonatkozóan külön garanciákat 
követelhet a könyvtár.

Általában nem kölcsönözstőks a/ ^zok a müvek, amelyek ki vannak 
zárva a kifelé történő kölcsönzésből B/ azok a kiadványok, amelyek 
könyvárusi forgalomban megszerezhetők, s-amelyeknek ára nem haladja meg 
az 5 svájci frankot, vagy 1 amerikai dollárt.

Azokat a könyveket, amelyek megvannak ugyan belföldön, őe az adott 
pillanatban ki vannak kölcsönözve, nem szabad a nemzetközi kölcsönzés 
utján igényelni. A kéziratokat - amennyiben lehetséges - ugyanolyan fel
tételek mellett kölcsönzik, mint a nyomtatványokat.

8. A kérőlapok és csomagok küldése rendszerint postán történik. Az 
ebből adódható késések elkerülése végett a diplomáciai csomagban való 
küldést ajánlatos alkalmazni. A szállítólevél szelvénye /a kérőlap jobb
oldala/ a küldeményt oda és vissza kíséri. A küldemény külső burkolatá
ra a következőket kell irnis
^  Angol va«y francianyelvü EárSMjríap beszerezhető a KENSz főtitkárságán

Bibliothéque des Nations Unies, Genova /Suisse/.
’Prézens müvek /ford.megjegyz./2 /
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T-TVKES
PrSt internatioaal de bibliothéque a bibliothéque 

/aecord International de ler octobre 19 5 4/.
/Könyvek, nemzetközi könyvtárközi kölcsönzés, 1954. október 1-én 

kelt nemzetközi megállapodás/.
9« A nemzetközi kölcsönzésben résztvevő könyvtárak statisztikát 

készítenek a kölcsönadott illő a kölcsönvett kiadványokról, ezt a sta
tisztikát a KENSz főtitkársága intenciójának megfelelően minden évben 
felterjesztik az Országos Központhoz, ill. saját Szövetségükhöz.

10. Abban az esetben, ha olyan müvek megszerzéséről van sző, ame
lyek ki vannak zárva a nemzetközi kölcsönzésből, arra kell törekedni, 
hogy azokat fotókópia vagy mikrofilm formájában szerezzék meg. Az Or
szágos Központn-k - lehetőség szerint - olyan laboratóriummal kell ren 
delkeznie,^meiy kepes e másolatokat elkészíteni a felszereléssel nem 
rendelkező könyvtár helyett. A másolással kapcsolatos költségeket az a 
könyvtár viseli, amely a megrendelést eszközölte.

IV. Bizottság a nemzetközi kölcsönzés lebonyolítására a KENSz. ke
belén belül;

A Nemzetközi Kölcsönzési Bizottság tanulmányozza a nemzetközi köl 
csönzésre vonatkozó összes kérdéseket. Ez az egyedüli szerv, amely hi
vatott arra, hogy a KENSz Tanácsa elé terjessze azokat a javaslatokat, 
amelyek a könyvtárak nemzetközi együttműködésének ilyen formában való 
fejlesztését és kibővítését célozzák.

« Bulletin de 1'UNESCO, 1955. l.sz. 5-6.lap.


