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Hogyan
használjuk

az Országos
Dokumentum-

ellátási Rendszer
Lelõhely-

adatbázisát?*

II. Könyvtárközi
kölcsönzési kérések

irányítása

A lelõhely-adatbázisban sze-
replõ dokumentumok sok
esetben több könyvtárban,
több példányban találhatók
meg. A kérés gyors teljesíté-

se attól is függhet, hogy sike-
rül-e az éppen teljesíteni tudó
könyvtárat kiválasztanunk.

A megfelelõ választásban a
könyvtárközi kölcsönzést vég-
zõ kollégát tapasztalatai mellett
a lelõhely-adatbázis is segíti a
találati halmazok rendezésének
lehetõségével, a könyvtárak spe-
ciális kölcsönzési politikájának
közlésével és egyes könyvtárak
esetében a könyveik kölcsönzési
állapotának közlésével.

Egy kissé határozatlan olva-
sói kérés példáján próbálunk meg
végigkövetni egy �irányított� ké-
résfeladást. Olvasónk a könyvrõl
csak annyit tud, hogy szótár jel-
legû és �valami tudományelmé-
let� szerepel a címében.

1. Keresés a találati
halmaz

rendeztetésével

A fenti olvasói kérést leg-
inkább egy cím szerinti kere-
séssel lehet megközelíteni,
ahol a kérés határozatlansá-
ga miatt csonkolást (jele: %)
is alkalmazunk. A cím me-

* Kérjük, ezt a leírást

másolják le, és juttassák

el azokba a könyvtárak-

ba is, ahova a Levele-

zõ/lap nem jut el.
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zõbe a tudományelmélet% ki-
fejezés kerül.

Mivel feltehetõleg sok cí-
met kell végigböngésznünk
mire rátalálunk az igazira, ér-
demes az egy lapon megjele-
nítendõ találatok számát a
lehetõ legnagyobbra állítani.
Ugyanakkor tudnunk kell,
hogy az ODR adatbázisban egy
dokumentum több rekordban is
szerepelhet. Ezek a rekordok
nem feltétlenül egymás mellett
jelenítõdnek meg, így elképzel-
hetõ, hogy több példányára
nem is bukkanunk rá. Ezt se-
gít elkerülni a példányok ren-
dezésének lehetõsége. Választ-
hatunk a szerzõi, cím szerinti,
illetve kiadási dátum szerinti
rendezés közül. Példánk ese-
tében természetesen a cím sze-
rinti rendezés a célszerû.

A rendezés az egyszerû ke-
reséshez képest sok erõforrást
leköt, ezért a rendszerbe egy
korlát épül (jelenleg ez 25 ezer
rekord), amely fölötti találati
halmazok rendezése nem le-
hetséges. Igyekezzünk úgy
megfogalmazni a keresõkér-
dést, hogy ez alatt a határ alatt
maradjunk.

A keresés eredménye egy
66 találatot tartalmazó lista,
amiben néhány oldalnyi lapo-
zás után rátalálunk arra a Tu-
dományelméleti kisenciklopé-
dia címû könyvre, amelyre ol-
vasónk gondolhatott. Hosszú
formátumban megjelenítve az
egymás mellett sorakozó hat
rekordot láthatjuk, hogy több
mint tizenhárom könyvtárban
található legalább egy példány
a könyvbõl.

2. A könyvtárak
kölcsönzési
politikája

A megjelenõ lelõhelykó-
dok között van olyan,
amely önmagában is arra
utal, hogy talán nem érde-
mes rá kérést feladni. Az
olvasótermi példányok sok-
szor kézikönyvtári anyag-
nak minõsülnek, a tanszéki
könyvtárak közül többen
nem szívesen adják kölcsön
könyveiket, vagy az ügyin-
tézés lehet bonyolultabb és
hosszabb az esetükben. Ha
van választék, tanácsos más
lelõhellyel próbálkozni.

Ha a lelõhelykód önmagá-
ban nem utal a kölcsönzési
akadályra, a mellette lévõ bo-
ríték további tudnivalókat rejt-
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het. Ha például a Tiszántúli Re-
formátus Egyházkerületi Nagy-
könyvtár vagy a Somogyi-könyv-
tár neve melletti ikonra kattintunk,
kérésfeladásunkat befolyásoló in-
formációkat kaphatunk.

A szolgáltató könyvtárak-
nak is érdemes figyelniük erre
a lehetõségre. A könyvtár a
címinformációja alatt néhány
sorban közvetlenül vagy egy
weboldalra mutató linkkel bõ-
vebben adhat a kölcsönzési
politikájára vonatkozó útmu-
tatást. Ez a politika akár lelõ-
helykódonként eltérhet, így ez
a módszer teljesen pontos tá-
jékoztatást tesz lehetõvé.

Az ODR honlap (http://
odr.lib.klte.hu) eligazít abban,
hogyan lehet a kölcsönzési
politikát szerepeltetni az adat-
bázisban.

3. Kölcsönzési
információk a helyi

katalógusokban
Egyes lelõhelykódok kapcso-

latot képeznek a helyi katalógusok-
hoz. Ha ezekre az aláhúzással je-
lölt lelõhelyekre kattintunk és ezzel
átlépünk a helyi katalógusokba,
további kölcsönözhetõ példányok-
ra bukkanhatunk. Az ODR adatbá-
zis a teljesen azonos lelõhelykódo-
kat összevonva tárolja, így jelen
esetben például az SZTE Egyetemi
Könyvtár lelõhelykód mögött há-
rom példány bújik meg, s a pécsi
három példányról is kiderül, hogy
valójában négy.

Néhány esetben a helyi kataló-
gusokból többet tudunk meg egy-
egy példány kölcsönözhetõségérõl
is. A Somogyi-könyvtár valószínû-
leg nem fogja kölcsönadni a �2.

emeleti kézikönyvtári� példányát.
A gépi kölcsönzést mûködtetõ
könyvtárak katalógusaiban � mint
itt a pécsi példán láthatjuk � azt
is nyomon tudjuk követni, hogy
mely példányok vannak éppen
kölcsönzésben és elõre láthatólag
meddig. Ekkor érdemes más pél-
dányt választani, más könyvtár-
hoz fordulni, vagy elindíthatjuk
könyvtárközi kölcsönzésünket
elõjegyzés kérésével. E módsze-
rekkel már a kölcsönzés indítása
elõtt kizárható a nem teljesülõ
kérések egy része. Az ezek után
fennmaradó, még mindig nagy
választékból azután már a
könyvtárosi tapasztalat válogat,
a hagyományosan jó partnert, a
gyors teljesítõt, a helyileg kö-
zel lévõ könyvtárat részesítve
elõnyben.

Koltay Klára


