
A könyvtár neve Könyvtár- Példányok .

.kód i száma I-~rtészeti és Élelmiszeripari Egyetem Központi Könyvtára B 503 587
Veszprémi Egyetem Központi Könyvtára V 1 58
Színház- és Filmmûvészeti Fõiskola Könyvtára B 978 529
BME Országos Mûszaki Információs Központ és Könyvtár B 4 422
Pécsi Orvostudományi Egyetem Központi Könyvtára .P 10 341
Országos Egészségügyi Infornlációs Intézet és Könyvtár B 6 311
Debreceni Egyetem Agártudományi Centrum Könyvtára D 4 262
Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem Központi Könyvtára B 858 262

Állatorvostudományi Egyetem Központi Könyvtára B 46 258
Semmelweis Orvostudományi Egyetem Központi Könyvtára B 13 185
Magyar Filmintézet Könyvtára B 560 163
Honvédelmi Minisztérium, Hadtörténeti Intézet és Múzeum, B 419 III
Hadtörténeti Könyvtár
Magyar Országgyûlés Könyvtára B 8 79
Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fõiskola Központi Könyvtára B 1088 56
Központi Statisztikai Hivatal, Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat B 9 17
Pannon Agrártudományi Egyetem, Központi Könyvtár és Levéltár Ksz 1 -
Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Központi Könyvtára Sz 2 -

Az OD R egy tagkönyvtár az adatbázis nemcsak a kurr.ens feldolgozással
.., " gyarapodik, hanem fokozatosan bõvül az 1989

szemszogebol: elõtt megjelent mono grafikus mûvek bibliográ-
Az Országos Peda g ó g iai ~ai le~rása.~v~l ~s. A PAD ak,tualizálása ~b. fé~-.

.." , evenkent tortemk, az OPAC-e (amely teljes ege-

Konyvtar es Muzeum szében magában foglalja a PAD adatbázist is)
hetente. Rövid idõn belül elérhetõvé válik OP AC-

Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum unk új, több felhasználóbarát fej~esztést tartal-
országos feladatkörû tudományos szakkönyvtár, mazó, relációs adatbázis-kezelésen alapuló vál-
a pedagógiai szakirodalmi információs rendszer tozata.
bázisintézménye. Gyûjteménye a nevelés tudo- Gyûjteményünk a folyamatos számítógépes
mány területén egyedülálló, teljességre törekvõ- feldolgozás és az internetes elérés révén egyre
en gyûjti a hazai, válogatva a külföldi szakiro- szélesebb körû nyilvánosságot kapott távoli fel-
dalrnat. Folyamatosan készül a könyvtárban a használóink között is. A könyvtárközi kérések
magyar pedagógiai szakirodalom nemzeti bibli- száma az 1990-es évek második felében mint-
ográfiája. 1989 óta építjük számítógépen a peda- egy másfélszeresére növekedett. A beszerzési
gógiai szakirodalmi adatbázist (PAD). Az adat- keretek szûkössége, a dokumentumok árának
bázis a könyvek, folyóiratcikkek bibliográfiai ugrásszerû növekedése is szerepet játszott a
leírásán kívül gyûjteményes mûvek analitikus könyvtárközi kölcsönzési forgalom megélénkü-
feltárását is nyújtja. 1997 óta adatbázisunk az lésében.
NIIF host ján interneten is elérhetõ külsõ felhasz- A színvonalas és gyors szolgáltatást a köteles-
nálók számára, könyvtárunk OPAC-ját pedig példányból származó gyarapítási lehetõségek be-
1998-tól saját szerverünkrõl szolgáltatjuk. szûkülése, valamint a megfelelõ technikai felté-

Mind a szakirodalmi adatbázis, mind a szá- telek hiánya egyaránt akadályozta.
mítógépes katalógus az OPKM honlapján meg- Ebben a helyzetben komoly segítséget jelen-
található (www.opkm.iifhu). tett a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériu-

A számítógépes feldolgozás a tervezett ret- ma programja. ODR-tagkönyvtárként negye?ik
rospektív konverzió keretében folyamatos, így éve jelentõs támogatást kapunk gyarapításra. Igy
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1 h tõségünk van egyrészt a kötelespéldányok rosi kérés ek jelentõs részét iskolai könyvtárak-
eót~ására, másrészt további kölcsönözhetõ pél- ból küldik. Vidékrõl jellemzõen a megyei és
~ányok beszerzésére. Az eredetiben kért doku- városi könyvtárak (Zalaegerszeg, Szekszárd,

entumok többségét el tudjuk küldeni a kérõ Kecskemét, Szolnok, Szeged, Tatabánya, Pécs,
:Õnyvtáraknak. Technikai feltételeink is számot- Békéscsaba), valamint a pedagógusokat (is) kép-
tevÕ en javultak a programnak köszönhetõen. zõ felsõoktatási intézmények keresnek meg ben-
1998-ban sikerült megteremteni a feltételeket a nünket könyvtárközi kérésekkel (Szeged, Pécs,
könyvtárközi kölcsönzés teljes adminisztrációjá- Szombathely, Eger, Kaposvár, 'Miskolc). Az el-
nak számítógépes nyilvántartásához, a kérések múlt évben jelentõsen megnõtt az e-mailen érke-
e-mailben vagy faxon való fogadásához, és az zõ kérések száma (az összes kérés több mint
elektronikus dokumentumszolgáltatáshoz. Az harminc százaléka). A kérések többségérõl kide-
OPKM-ben külön felelõse van a könyvtárközi rül, hogy az interneten elérhetõ forrásokból SZe;-
kölcsönzésnek, a kérés fogadásában a könyvtár rezték a bibliográfiai és lelõhely-adatokat. Szol-
gyakorlata rugalmas (e-mail, fax, telefon, sze- gáltatásainkat folyamatosan fejlesztjük, haszná-
mélyes megbeszélés). lóink minél hatékonyabb kiszolgálása érdekében.

Könyvtárközi forgalmunk adatait az elmúlt négy esztendõben az alábbi táblázat szemlélteti:

1998 1999 2000 2001
Kérések száma 1778 2093 2838 2582
Eredetiben elküldött dokumentumok 1053 1352 1872 1451
Másolatban küldött dokumentumok (db) 193 289 416 575

Magyar nyelvû ..
foly(Jiratcikkek (db) 108 168 208 313

Magyar nyelvû
könyvrészletek (db) 25 32 68 35

Idegen nyelvû
folyóiratcikkek (db) 46 61 108 200

Idegen nyelvû
könyvrészletek (db) 6 18 21 27

A könyvtárközi kérés teljesítésének menetét, Állománygyarapításban és a szükséges tech-
pontos határidõk megszab ása mellett, jelenleg ké- nikai feltételek megteremtésében nyújtott támoga-
szülõ minõségbiztosítási kézikönyvünk részlete- tása révén az ODR nagymértékben segíti könyvtá-
sen szabályozza. Kérést adatpontosítás miatt nem runkat, hogy gyors és színvonalas szolgáltatással
szoktunk visszaküldeni, ilyen esetben kiderít jük vehessünk részt az ellátási rendszerben.
a hiányzó adatokat, vagy felvesszük a kapcsola- Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múze-
tot a kérõ könyvtárral. 2000-ben az ODR kere- um könyvtárközi kölcsönzésekért felelõs mun-
tein belül új fénymásoló gépet szereztünk be, katársa Korenné Horváth Katalin. A könyvtár
ezzel a másolatban küldött kérések teljesítésé- számítógépes katalógus a, valamint a pedagógiai
nek minõsége is jelentõsen javult. Elektronikus szakirodalmi adatbázis egyaránt elérhetõ honla-
úton is tudunk dokumentumokat szolgáltatni, punkról. A könyvtár elérhetõsége:
amennyiben a fogadó oldalon adottak a szüksé- Webcím: www.opkm.iif.hu
ges technikai feltételek. Jelenleg a szolgáltatás Cím: 1055 Budapest, Honvéd u. 19.
csak kép formátumban lehetséges. Amennyiben Telefon: (1) 331-9323
használóink körében jelentõsen növekszik az Fax: ~1) 312-.6862
elektronikus dokumentumszolgáltatás iránti E-maIl: kkOZI@Opkm.hu, kkoren@opkm.hu,
., '. k 1 ftv k b ' , olvasoszolgalat@opkm.huIgeny, tervezzu o yan szo ere eszerzeset, N ' , .. d "amel k '" 1 ..1:' ' b d Yltvatartasl I o:ye segltsegeve szoveglormatum an tu - h ' t~" k dd ' .'t .'rt " k .' 8 30 t ' l 20 ' ,.. k k " k 1., .elon, e en es csu o o on , -o oralg,
Ju a erese et te jesltem. d" b t 8 30 t ' 113 ' "

.., szer an es szom a on , -o oralg
Konyvtarközi kérés ek az ország egész terüle- (fûtési idényben október 15-étõl április 15-éig

térõl érkeznek könyvtárunkba. Távoli használó- szombatonként ~árva).
ink többsége pedagógus, illetve kutató. A fõvá- Borostyániné Rákóczi Mária
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