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az Országos Dokumentumellátási
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az ODR

kulcsszereplõje
Az OSZK számárarészvételeaz OrszágosDokumentumellátásiRendszerben
a többi hazaikönyvtárhozhasonlófeladatokellátásátjelenti: eredeti ~~~.-,
dokumentumok és másolatokhagyományosés
~
elektronikuskül~é~éta,ké;õkönyvtár,illetve a doORSZÁGOS
kurnentumhasznalo
szamara.
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Vannakazonbanolyanfeladatok,amelyekrészDOKUMENTUM-ELLAT
ASI
benvagy teljesenaz OSZK-hozkötõdnek,nemzeti
RENDSZER
könyvtárijellegûek.
A nemzeti könyvtárataz ODR kulcsszereplõjének tekinthetjük,hiszenctlyankérésekkelis for- letve a mi közremûködésünktõl
a szolgáltatások
dulnak hozzánk a könyvtárak, amelyekmegol- gyorsabb, hatékonyabb,minõségi megoldását
dásáhoza feltételek náluk nem megfelelõek,il- várják.
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Az OSZK-hoz kötõdõ ODR-feladatok:
1. lelõhely-nyilvántartás és az ebbõl adott táj ékoztatás,
2. kérések fogadása bármely belföldi és külföldi könyvtártól és ezek ügyintézése,
3. hozzájárulás a hazai és a külföldi felsõoktatás és tudományos kutatás dokumentumigényének kielégítéséhez dokumentumközvetítéssel,
4. dokumentumszolgáltatás a nemzeti könyvtár állományábó1o
Lelõhely -n yil vántartás

és az ebbõl adott tájékoztatás
A dokumentumellátás kiindulópontja a lelõhely-nyilvántartáso Ha rendelkezésreállnak olyan
eszközök, amelyek a távoli felhasználók számára is hozzáférhetõk, megbízható, friss adatokat
szolgáltatnak, ezek pozitívan befolyásolják a
dokumentumellátás hatékonyságát.
Az aDR egyik legnagyobb megoldatlan kérdése jelenleg az, hogy az országos lelõhely-nyilvántartáshiányos, nem egységes,a különféle fejlettségû és hozzáférésûeszközök egymás mellett,
egymástól függetlenül
Ez
megnehezíti
, , mûködnek.
"
O",
a dokumenttlmellatást,veszelyeztetl, sot neha lehetetlennéteszi a hatékony szolgáltatást.
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Könyvek központi katalógusa

Nemzeti Periodika Adatbázis
A hazai könyvtárakban meglevõ külföldi fo-

Az 1801 és 1952 között Magyarországon
megjelent könyvek, valamint az 1801 óta kül-

Iyóiratok cím-, ál10mány- és lelõhely-adatait tartalmazza. Több mint hétszáz magyar könyvtár
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Elsõsorban a vidéki és a kÜlföld~'megrendelõkre gondolva helyeztünk el az OSZK honlapján egy üres kérõ lapot magyar és angol változatban, A webes kérõ lapot regisztrált könyvtárak
használhatják, a regisztráció természeteseningJ:enes.A felhasználók száma mára megközelíti
a háromszázat, a dokumentumellátási kéréseknek több mint a fele már ezen az úton érkezik.
A rendszer gyors, biztonságos. A kérõ könyvtár
elektronikus levélben visszaigazolást kap kérésénekbeiktatásáról, emellett a már feladott kérések ellenõrzéséreis van lehetõség: a feladott ké-

rések harminc napig megtekinthetõkaz interneten.
URL: http://www .oszk.hu/kok/kokbejm.html
(magyar kérõlap)
http://www.oszk.hu/kok/kokbeje.html
(angol kérõlap)
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hazai és külföldi partnerek számára végezzük a
csaknem 48 ezer bibliográfiai rekordja és 160 kérések és a dokumentumok belföldi és külföldi
ezer állományadata szerepel az adatbázisban.
lelõhelyekre való közvetítését.
2001. október elején az NPA-t betöltötték az
A nemzetközi dokumentumellátási forgalom
OSZK integrált rendszerébe, az Amicusba,
döntõ része mindkét irányban évtizedek óta az
URL: http://nektar.oszk.hu
OSZK közremûködésével bonyolódik le. ÉvenAz NIIF központi gépén levõ NPA adatbázist te csaknem tizenkétezer kérés továbbítása nyo2001. februári adatokkal lezárták,
mán mintegy hatezer dokumentum közvetítéURL: //www.iif.hu/db/npac
sét végezzük. Széles körben ismert az a tény~
Az internetes keresések száma évente kb. 25 hogy a nemzetközi dokumentumellátás költségei
ezer, az egyéb módon az NPA-hoz intézett kéré- évek óta folyamatosan emelkednek (az átlagár
sek száma évente kb. öt-hatezer.
húsz amerikai dollár). Ezt figyelembe véve igen
Elérhetõségek:
pozitívnak tarthatjuk, hogy a belföldi partnerek
E-mail: kfkk@oszk.hu
számára a nemzetközi kölcsönzéshez való hozTelefon: (1) 224-3834
zájárulás díja évek óta változatlanul hatszáz foFax: (1) 356-8978 vagy (1) 202-0804
rint. Az OSZK a nemzetközi dokumentumforga(központi fax)
lom közvetítésénekfmanszírozásáraéventenagyCím: OSZK NPA, Budavári Palota F épület, jából nyolcmillió forint postaköltség-térítésben
315. szoba. Postacím: 1827 Budapest
részesül az ODR-keretbõl.
Nem szerencsésviszont, hogy az ODR-finanMOKKA Magyar Országos Közös Katalógus
szírozás csak a külföldrõl jövõ kölcsönzésre terA hamarosan induló végleges verzió tizenöt jed ki, és nem támogatja a másolatszolgáltatást,
könyvtár kb. kétmillió bibliográfiai rekordját pedig ugyanaz a kör (a felsõoktatás és a tudomátartalmazza. (URL: http://www.mokka.hu)
nyos kutatás) mindkettõnek a felhasználója.
(XIV. század)
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Dokumentumszolgáltatás a nemzeti
k(;nyvtár állományából
Az OSZK állománya iránt lankadatlan az érdeklõdés határainkon innen éstúl. Makacsul tartja
magát az a tévhit, hogy eredeti dokumentumokat
is kölcsõnzünk. A hozzánk fordulókat a lehetõ
legpontosabban tájékoztatjuk arról, hova fordulhatnak, ha kurrens magyar dokumentum
kölcsönzését igénylik. E tekintetben az ODRadatbázis és a MOKKA nagy segítség számunkra. Külföldi partnereink kölcsönzési kéréseit is nagyrészt az ODR-könyvtárak segítségével tudjuk teljesíteni.
A régi dokumentumok szolgáltatása iránt is
nagy a kereslet. Mivel a könyvtárak tudják, hogy
az OSZK-ban az állományvédelmi szempontok
sokkal erõsebbenérvényesülnek,mint más könyvtárakban, csak akkor fordulnak hozzánk, ha más
könyvtártól már nem remélnek teljesítést.
Az OSZK-ban rendkívül sokféle lehetõségvan
arra, hogy a dokumentumhasználó az eredeti
dokumentumokról másolatot készíttessen.
Az 1952 elõtti dokumentumokról nem készíthetünk papírmásolatot a saját gépünkön, az ezzeI kapcsolatos munkákat a fotólaboratórium
végzi. Elõször mikrofilm készül a dokumentum,
, '"
,.
ro1 vagy annak reszerol. Ha a rendeles mlkrofilmre vonatkozott, akkor errõl készül másolat,
ha a megrendelõ papírmásolatot kért, akkor ún.
Canont készítenek. Mivel nagy terjedelmû dokumentum esetében a költségek is tetemesek,
támogatásunkkal létrejött egy olyan elõnyös
konstrukció, mely szerint a belföldi megrendelõ
-ha egész dokumentumról kér másolatot -a
mikrofilmezésért nem, hanem csak a Canon-másolatért fizet. Így a megrendelõ hozzájut a dokumenturnhoz, amit esetleg meg sem rendelt volna, ha az egészösszegetki kell fizetnie, az OSZK
számára pedig elõnyös, hogy növelheti mikroformátumú állományának a mennyiségét, kímélve az eredeti dokumentumait. Ez jó példája annak, hogyan hozható összhangbaa minõségi szolgáltatás és a megõrzés.
Az 1952 utáni dokumentumok másolatban
való szolgáltatása hagyományos postai úton és
elektronikusan történik. Az ODR-támogatásként
2001-ben kapott 779 ezer forintot PC, szkenner
és az Ariel elektronikus dokumentumtovábbító
szoftver új verziója beszerzésére fordítottuk.
Szeretnénk, ha az Ariel általánosan elterjedne a
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magyar könyvtári gyakorlatban. Ariel-címünk:
193.6.201.142
Elérhetõségek:
E-mail: konkoz@oszk.hu
Telefon: (1) 224-3824
Fax: (1) 356-8978 vagy (1) 202-0804
(központi fax)
Cím: OSZK Dokumentumellátó Szolgálat
Budavári Palota F épület, 323. szoba
Postacím: 1827 Budapest
Kürti Lászlóné
osztályvezetõ

