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ODR-hírek

Magad uram�
Könyvtárunk, mint minden megyei könyvtár, már
évek, évtizedek óta folytat könyvtárközi kölcsön-
zést. Ezt a szolgáltatást négy éve már mint ODR-
tagkönyvtár végezzük. Ez idõ alatt jelentõs köz-
ponti támogatásban részesültünk, aminek egyik
fontos eleme a postaköltségek visszatérítése. Ez
tette lehetõvé, hogy nemcsak az eredeti mûvek
átkölcsönzése történik térítésmentesen, de nem
számolunk fel postaköltséget sem. Azonban éve-
ken át gond volt a dokumentumok visszaküldé-
sével, hiszen a minisztériumi támogatást mi mint
ODR körbe tartozó szolgáltató vehetjük igény-
be. Így az illetõ könyvtár a visszaküldés posta-
költségét vagy ráterhelte az olvasóra � s így a
könyvtárközi kölcsönzés mégsem teljesen költ-
ségmentes �, vagy portósan küldte vissza a cso-
magot � mondván, a megyei könyvtár úgyis
visszaigényelheti a postaköltséget �, ami, ugye,
egy büntetési díjszabás. Vártuk a postával törté-
nõ központi megegyezést, ami egyre csak késett,
s ekkor úgy döntöttünk, hogy megpróbáljuk hely-
ben megoldani ezt a problémát.

Felkerestük a békéscsabai Postahivatal veze-
tõjét egy olyan megoldás érdekében, hogy a
könyvtárközi kölcsönzéssel járó postai költsége-
ket (a dokumentumok el- és visszaküldése) a
könyvtár teljes egészében magára vállalhassa. Ki-
derült, hogy ez nem is megoldhatatlan, sõt na-
gyon egyszerûen megoldható probléma. A Pos-

tahivatal vezetõjével egyeztetve és engedélyez-
tetve elkészítettük az A/5-ös méretû címiratot,
amely alul látható.

(A bélyeg helyén olvasható szöveg: Belföldre
bérmentesítés nélkül feladható, az esedékes díja-
kat a címzett fizeti.) A címiratot a kért (eredeti
vagy fénymásolt) dokumentumokkal együtt küld-
jük el. A dokumentumok védelmére sok esetben
a posta által forgalmazott formadobozokat hasz-

náljuk (egy dobozt többször is),
a könyvtáros vagy az olvasó a
címirat felragasztásával ebben a
csomagolóeszközben küldi visz-
sza a könyveket. A helyi (vidé-
ki) posta számára is egyértelmû,
hogy az e címirattal ellátott kül-
demény költsége nem a feladót
terheli. Gyakorlatilag díjelõleges
küldeményrõl van szó, a külde-
mények két kilogrammig portó-
mentesek. A posta havonta szám-
lázza szolgáltatásait a könyv-
tárnak. Ez a számla tartalmazza
� a díjelõleges levelek mellett �
a könyvtárközi küldemények
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költségét is, amely számlával el tudunk számol-
ni a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumá-
val. Így már valóban ingyenes a könyvtárközi
dokumentumszolgáltatás minden könyvtárhasz-
náló számára.

A könyvtárközi kölcsönzést igénybe vevõ
könyvtárak és olvasóik is örömmel fogadták a
költségmentes visszaküldés lehetõségét, jelentõ-
sen megnõtt a kölcsönzések száma. Már csak
arra kellene egy jó megoldást kitalálni, hogyan
lehetne az elszámolást egyszerûsíteni, az elszá-
moláshoz szükséges dokumentációt (postaköny-
vi oldalak, számlák sokaságának igen költséges
fénymásolása) csökkenteni, esetleg kiváltani.

Litauszky Györgyné

A Magyar Képzõmûvészeti
Egyetem Könyvtára
1871-ben Pesten új felsõoktatási intézmény, az
Országos Magyar Királyi Mintarajztanoda és
Rajztanárképezde kezdte meg mûködését. A
képzõmûvészeti oktatással, de fõként rajztanár-
képzéssel foglalkozó intézmény, mely a Magyar
Képzõmûvészeti Egyetem jogelõdje volt, szinte
az alapítása pillanatától nagy gondot fordított
könyv- és metszettárának kialakítására és gyara-
pítására.

A gyûjtemény alakításának szempontjait Ke-
leti Gusztáv igazgató a külföldi tanulmányútja
során látottak alapján tervezte meg. Az új intéz-
ményben Keleti Gusztáv a külföldi példák nyo-
mán szervezte meg az oktatást, valamint az ok-
tatáshoz szükséges eszközök és a könyvek
gyûjteményét. A gyûjtemény sajátos szerepet
játszott az oktatásban a századvégi Magyaror-
szágon, amikor még megkövetelték a mûvészeti
oktatásban a minták, elõképek használatát. A
külhoni akadémiákon külön képzõmûvészeti
gyûjtemény, metszettár és könyvtár állt a hallga-
tók rendelkezésére, az új intézményben azonban
mindezeket a funkciókat a könyvtárnak kellett
magára vállalnia. A képzõmûvészeti oktatás se-
gítése érdekében megvásároltak a könyvtár szá-
mára a rendkívül értékes, metszetekkel illuszt-
rált könyvek mellett rajzmintákat, mintalapokat,
önálló grafikákat, plakátokat, japán mintaköny-
veket, fametszeteket, tusrajzokat, litográfiákat,
fotográfiákat, festményekrõl készült rézmetsze-
teket stb.

Az ország elsõ képzõmûvészeti szakkönyvtá-
ra, az 1900-ban kiadott nyomtatott katalógusá-
nak tanúsága szerint, a gondos állománygyarapí-
tás következtében a századfordulóra páratlan
értékû gyûjteményt mondhatott magáénak. A
könyvtárban a mûvészettel való foglalkozás, il-
letve mûvészetoktatás, a mûvészetelmélet nél-
külözhetetlen alapmûveit felölelõ állományrész
mellett az összegyûjtött egyedi és sokszorosított
mûtárgyakból és oktatási segédeszközökbõl kü-
löngyûjtemények keletkeztek. Ezek nem csak a
rajztanítás, a képzõmûvészeti oktatás sajátos
emlékei, hanem maguk is mûtárgyak.

Különgyûjteményeink:
Muzeális értékû könyvek
Fotográfiák
Plakátok, litográfiák
Grafikai gyûjtemény
Japán metszetek, mintalapok
A fent vázolt mûfaji sokszínûség mellett fel-

tûnõen sok XVIII. századból, illetve a XIX. szá-
zad elsõ felébõl való mû található meg a
könyvtárban, különösen a geometria, az anató-
mia és az ornamentika állománycsoportban.

A könyvtár állománya az elsõ világháború
alatti anyagi nehézségek ellenére szépen gyara-
podott. 1925-ben 11 779 kötet könyv és 111 177
mûlap volt a könyvtár tulajdonában. Szerencsére
a világháborúk jelentõs károkat nem okoztak a
gyûjteményben, így alapját képezhetik egy a mai
igényeknek megfelelni tudó egyetemi könyvtár
gyûjteményének.

A könyvtár mélypontját az ötvenes évek je-
lentették, amikor állománygyarapítás alig volt, a
könyvtár élére pedig a külföldre távozott Cs.
Szabó László helyére a raktárost nevezték ki
vezetõnek. A könyvtár újraéledésének kezdete a
nyolcvanas évekre tehetõ, amikor a külföldi
könyvek és folyóiratok beszerzésének korlátozá-
sa fokozatosan megszûnt.

Ma a Magyar Képzõmûvészeti Egyetem
Könyvtára a képzõmûvészeti szakterület orszá-
gos feladatkörû nyilvános egyetemi könyvtára,
mely teljes körûen gyûjti a festészet, szobrászat,
rajzmûvészet, mûvészeti anatómia, sokszorosító
grafika, alkalmazott grafika, díszlet- és jelmez-
tervezés, a restaurálás valamennyi területének, a
vizuális nevelésnek, a rajzpedagógiának, az áb-
rázoló geometriának, a mûvészettörténetnek és a
színelméletnek a Magyarországon megjelent iro-
dalmát.


