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Az aDR-rõl Borsod-

Abaúj-~mplén
megyébõl nézve

A célul kitûzött, de csak lépésrõl lépésre meg-
közelíthetõ könyvtári es~lyegyenlõség felé ve-
zetõ úton minden b'ízonnyal mérföldkõnek kell
tekintenünk azt a döntést, amikor a magyar
könyvtárügy stratégiai céljai között az élre ke-
rült az aDR-program megvalósítása. Segítségé-
vel elvben -és egyre inkább a gyakorlatban is
-bárki bárhol élvezheti a szolgáltató tagkönyv-
tárak, az egész magyar könyvtári rendszer doku-
mentumvagyonánakjótékony szellemi hatását. A
"bárki bárhol" igaz minden olyan településen élõ
honfitársunkra vonatkoztatva, ahol az igények
fogadására és továbbítására, a dokumentumok
közvetítésére alkalmas könyvtár vagy könyvtári
ellátóhely mûködik. Mellettük akadnak azonban
szép számban olyanok is, akiknek lakóhelyén a
fenntartó financiális forrásai -jó szándéka elle-
nére -alig képesek életben tartani a könyvtárat,
az iskolát, s újabban talán még a posta is csak
amolyan "utazó" szolgáltatássá válik.

Az õ könyvtárukba (ha .van könyvtáruk) ne-
hezebben kerül számítógép, s ha mégis, internet-
elõfizetésre saját erõbõl már valószínûleg nem
futja. A különbözõ pályázatok azonban az õ
számukra is kínálnak fogódzókat. Ilyen a jól
bevált felzárkóztató, érdekeltségnövelõ vagy a
könyvtárpártoló önkormányzat pályázat, és hogy
a legfrissebbet is említsem, a Nemzeti Kulturá-
lis Örökség Minisztériuma és a Gyermek-, Ifjú-
sági és Sportminisztérium közös pályázata.

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében az átlagos-
nál is érzékenyebben figyelnek minden olyan
rezdülésre, ami a hátrányos helyzetû települések
sorsát javíthatja. Az Országos Dokumentum-
ellátási Rendszernek, a könyvtárközi kölcsönzés-
nek itt hatványozottan nagy a jelentõsége, hi-
szen a könyvtári szolgáltatásokhoz való hozzá-
férés megbízható, reális lehetõségét kínálják.

A II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtar az
észak-magyarországi régió és Borsod-Abaúj-

Zemplén megye könyvtári ellátásában fontos
szerepet játszik. Ez a szerepkör tradicionális,
hiszen az intézmény 1978 és 1998 között, bõ
húsz éven át egyike volt az ország öt nagy
kötelespéldány-fogadó, részben továbbosztó
könyvtárának. Az évtizedeken át beáramló, tar-
talmában és mennyiségileg is szinte felbecsül-
hetetlen értékû dokumentumanyag (évente átlag
hat-nyolcezer kötet, több száz periodikum, meg-
számlálhatatlan egyéb kiadvány) páratlan mér-
tékben gazdagította a könyvtár állományát.

De már az 1978 elõtti idõszakban is értékes
gyûjteményt tudhatott magáénak a könyvtár. A
nagy tudású elõdök és a pozitív hagyományokat
továbbvivõ utódok munkájának, továbbá a min-
denkori fenntartók támogató, de legalább nem
gátoló magatartásának köszönhetõen dokum en-
tum vagyona kiváló alapul szolgált a könyvtár-
közi kölcsönzés számára, melynek jelentõs ha-
gyományai alakultak ki a megyében.

Mint mindenütt az országban, nálunk is mély-
reható változásokat hozott a korábbi hálózati
rendszer felbomlása, s ezeket a megye könyvtár-
ügye csak nehezen tudta kiheverni. Az egyik -

témánk szempontjából alapvetõ -következmény
az volt, h6gy a könyvtárak, szolgáltatóhelyek

Könyvl6ri Levelezõ/Iap. 2003. július. 3



száma, ezzel együtt a könyvtárközi kölcsönzést
igénylõk száma is erõsen csökkent.

Az elmúlt néhány esztendõben a leépülési
folyamat megállt, meg a sokáig mozdulatlan
körzetekben is pozitív változás vette kezdetét. A
pályázatok, különféle központi támogatások és a
helyi erõfeszítések segítségével újra erõsödnek,
mûködõképessé válnak és a használók tényleges
szükségleteihez igazodnak a könyvtárak a kiste-
lepüléseken is. Ez a könyvtárközi kölcsönzések
alakulásában is tükrözõdik, amely dinamikus
fejlõdést mutat megyeszerte.

Nem készült átfogó felmérés arról, hogya
megyében hány és milyen típusú könyvtár él
ezzel a lehetõsséggel. A megyei könyvtár könyv-
tárközi kölcsönzési adatai azonban -bár termé-
szetszerûleg nem adhatnak teljes képet a könyv-
tárközi kölcsönzés megyei gyakorlatáról -, arra
mutatnak, hogy a szolgáltatás népszerûsége nõ,
és egyre szélesebb kört érint.

Az elmúlt évi és az idei szak-
felügyeleti vizsgálatok is alátá-
masztják, hogy a kisebb könyvtá-
rak közül is egyre többen igyekez-
nek bekapcsolódni az Országos
Dokumentumellátási Rendszer vér-
keringésébe a szolgáltatás igény-
lõiként. A megye városi könyvtá-
rainak körében végzett gyors fel-
mérésünk pedig azt mutatja, hogy
mindegyikük rendszeresen bonyo-
lít könyvtárközi kölcsönzést egyre
növekvõ számban, az esetek több-
ségében mint kérõ, de sokszor,
fõleg helytörténeti-helyismereti té-
mákban, mint szolgáltató intéz-
mény is.

A városi könyvtárak többsége és
jó néhány községi könyvtár elsõ-
sorban a II. Rákóczi Ferenc Me-
gyei Könyvtárhoz fordul könyvtár-
közi kérésével, de gyakran felke-
resik közvetlenül is a Debreceni
Egyetemi és Nemzeti Könyvtárat,
az MTA és a Miskolci Egyetem
könyvtárait, és ott találhatók a szol-
gáltatók között a BME OMIKK,
az OSZK, az EL TE, az SZTE, a
PTE, a SOTE könyvtárai, valamint
az OIK és az OGYK is.

Mindebbõl kitûnik, hogy könyv-
táraink, illetve olvasóik egy jelentõs része már
"belakta" a rendszert, és tudatosan él az elõnye-
ivel. A már említett szakfelügyeleti vizsgálatok
azonban nemcsak pozitív tapasztalatokkal szol-
gáltak. Az alapvetõ mûködési nehézségekkel
küzdõ kis könyvtárak, noha általánosságban is-
merik az ODR lehetõségeit, a gyakorlatban nem
élnek velük. Különösen ott jellemzõ ez, ahol a
fenntartó nem tud szakképzett könyvtárost al-
kalmazni, illetve gyakoriak a személycserék a
könyvtárban. Az állandó, szervezett képzésben,
valamint a megyei könyvtár által biztosított to-
vábbképzéseken részt vevõ könyvtárosok viszont
ismerik és propagálják olvasóik körében ezt a
szolgáltatást, technikai feltételek híján pedig a
hagyományos módon, de felkínálják és biztosít-
ják a könyvtárközi kölcsönzést minden érdeklõ-
dõ számára.

A megyét járva úgy tapasztaljuk, hogy az
ODR további kiteljesítéséhez nálunk döntõen a
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között dokumentumbeszerzésre 13 millió, szá-
mítástechnikai fejlesztésekre 2550 ezer forint
aDR-támogatásban részesült. Ez az állomány
jelentõs gyarapodását és a szerény, de hasznos
technikai fejlesztéseket biztosította:

Összességében tehát eddig az aDR Borsod-
Abaúj-Zemplén megyébõl nézve is jól vizsgá-
zott. Nem feledhetõ azonban, hogy rajta keresz-
tül a könyvtárak és a könyvtárosok is vizsgáznak
naponta. Nem közömbös, vajon sikerül-e megsze-
reznünk az olvasóktól a jeles osztályzatot.

Környey Lászlóné dr.

.Az O D R

egy fogadó könyvtár
szemszögébõl:
Könyvtárközi
szolgáltatások

a celldömölki Kresznerics
Ferenc Könyvtárban

Celldömölk és
Kemenesalj a

közkönyvtára
1953. február 8-
án nyílt meg, és
Kresznerics Fe-
renc nevét 1993-
ban, mûködésé-
nek negyvenedik
évfordulója al-
kalmából vette
fel.

A könyvtár
feladata a város
és vonzáskörze-

te lakosságának könyvtári ellátása. A korábbi "al-
központi" szerepkör tartalmát megõrizve kapcso-
lódik a Vas megyei lakóhelyi könyvtárak együtt-
mûködésén alapuló rendszeréhez. A Vas Megyei
Könyvtári Informatikai Rendszernek (VAS KIR)
1994-tõl, a HUNGARNET Egyesületnek pedig
1998-tól vagyunk a tagjai. Az internet elérését a
Soros Alapítvány támogatásával 1998-ban tud-
tuk megvalósítani. Korszerû ISDN2 vonal 1999
júniusa óta mûködik az Open Society Institut.
(DSl) pályázati támogatásából, mely által a gyors

kis könyvtárak fogadóképességének a megerõsí-
tése szükséges. Ehhez természetesen elengedhe-
tetlen a megyei könyvtár állományának további
ütemes, aDR-szempontú gyarapítása, technikai
feltételeinek fejlesztése és az állomány teljes körû
megjelenítése a könyvtár on-line katalógusán: Ez
utóbbi érdekében szorgalmazzuk a Joetrospektív
munkálatok mielõbbi befejezését.

Bízunk benne, hogy a kis könyvtárak fejlesz-
tése és a megyei könyvtár megfelelõ szolgálta-
tási képessége az országnak ezen a térfelén is
belátható közelségbe hozza mindenki számára a

könyvtári esélyegy~_n.lõséget.
Áttekintve a Könyvtári Levelezõ/lap ODR-

hírek rovatában megjelent tudósításokat úgy tû-

nik, hogy megyei tapasztalataink összecsenge-
nek az ország más megyéiben leszûrt következ-
tetésekkel. Nálunk is érzékelhetõ, hogy az
interneten is hozzáférhetõ katalógusok jelentõ-
sen kitágították az együttmûködõ partnerek kö-
rét, vagy hogy a számítógépes adminisztráció
elsõsorban a szolgáltatás felgyorsulásában érez-
teti pozitív hatását.

Itt is többnyire a felsõfokú oktatásban, átkép-
zésben részt vevõk köre, valamint a kutatómun-
ka áll a könyvtárközi kérések mögött. Jellemzõ,
hogy az igények növekvõ számban érkeznek
elektronikus úton, de kapjuk õket minden más
lehetséges formában is. (Talán egyedinek számít
a falugondnok által személyesen lebonyolított
"könyvtárközi" egy-egy kistelepülés érdekelt
olvasói számára. A fogadó könyvtár szerepét ez
esetben a falu ügyes-bajos dolgait intézõ megbí-
zott vállalja.)

A II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtárnak
mint ODR-szolgáltatónak a könyvtárközi forgal-
mát évente mintegy ezerötszáz-ezerhatszáz ké-
rés kielégítése jelenti. Ha a városon belüli, illet-
ve a szolgáltatóhellyel nem rendelkezõ települé-
sekre rendszeresen eljuttatott dokumentumokat
is tekintetbe vesszük, a forgalom jócskán túllépi
az évi kétezret. Ez a szám a kis községek könyv-
tárainak megerõsödésévei, reményeink szerint,
jelentõsen növekedni fog.

A legintenzívebb könyvtárközi kölcsönzõink
Borsod-Abaúj-Zemplén megye és részben a ré-
gió városi könyvtárai. Öket követik százalékará-
nyukat tekintve a községi könyvtárak. A szol-
gáltatást azonban jóval szélesebb körben,.? me-
gyehatárokat átlépve is igénylik az ország szá-
mos településérõl. Könyvtárunk 1998 és 2002
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Balázs Géza
és Dessewffy Horváth
Marietta, lent:
a közönség egy része
a könyvtár 50 éves

jubileumi ünnepségén
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hang- és adatátvitel-szolgáltatás feltételei terem-
tõdtek meg.

A könyvtárhasználók és a könyvtárosok egy-
re inkább természetes módon igénylik az új tech-
nológiák használatát az információszerzésben.

Az internetes katalógusokban történõ tájéko-
zódás tudatos kérésirányítást indukál, és könyv-
tárközi munkánk hatékonyságának javulását ered-
ményezi. Kiskönyvtári jellegünkbõl adódóan
térben, idõben és munkaszervezetileg sem' vál-
nak szét karakteres en az olvasószolgálati, tájé-

koztatási, könyvtárkö-
zi kölcsönzési felada-
tok, s ezt sikeresen ka-
matoztatjuk a könyv-
táros-olvasó informá-
cióközvetítési és mode-
rátori párbeszéd során.

.Könyvtárközi-au-
tomatizmus: amennyi-
ben a kért dokumen-
tum nem található meg

könyvtárunkban, rög-
tön felajánljuk a könyv-
tárközi kölcsönzés le-

hetõségét.
.Azonnaliság: a

kérés felvételétõl az el-
küldéséig az esetek
döntõ többségében alig
egy-két perc telik el.

.Átláthatóság:
gyakran az olvasó
szeme elõtt zajlik a
dokumentum beazo-
nosítása, ami számá-
ra a kérés követhetõ-
ségét biztosítja.

.Kérésgenerálás:
tematikus olvasói ér-
deklõdés esetén az ol-
vasóval közös keresés
során a katalógusok-

ban történõ búvárkodás szinte mindig újabb ké-
réseket eredményez.

.A hasmálat ösztönzése: az aDR közös ke-
resõfelillete nyílt internetes rendszer, amelyet
hasmálóink szívesen felkeresnek önálló tájéko-
zódásra is.

.A személyes bizalom légköre: a könyvtárközi
kölcsönzés vázolt folyamatán az olvasót lehetõség
szerint ugyanaz a könyvtáros kíséri végig.

Könyvtárközi kölcsönzés útján olvasóink
megrendelésére 2002-ben 395 dokumentumot
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tárközi kölcsönzés igénybevételének további
fokozódását vetítik elõre.

Javaslatok
az ODR fejlesztéséhez

.Az egységes normatív szabályozás jegyé-
ben fontos lenne a visszacsatolás kérdése: jelen-
leg az elküldött kérés három-tíz napon belül
teljesül akkor is, ha a másodpercre is rögzített
elküldés pillanatában hozzáférhetõ. Természetes,
hogy egy külsõ raktárból lassabban jut el a
dokumentum a postázóba, de ha várni kell rá, ak-
kor ~ megkeresett könyvtár elõre elkészített, auto-
matikus e-mailben értesítse a kérõ könyvtárat.

.Az ODR közös keresõfelületébe belsõ link-
kel nem integrált könyvtárak (pl. a Somogyi-
könyvtár kivételével a megyei könyvtárak) kata-
lógusaihoz a külsõ linkes kapcsolat feltétlenül
indokolt lenne. Ez elõsegíthetné az információ-
keresés felgyorsítása és pontosítása mellett a
túlságosan néhány könyvtárra koncentrálódó
kérések racionális teríté sét is.

.Szintén a felületkezeléshez kapcsolódva: a

találati halmazok képernyõnkénti megjelenítési
maximumát a jelenlegi húsz rekordról legalább
ötven tételre kellene emelni.

.Távlatokban az országos, minden település-
re kiterjedõ internetes (és aDR-es) hozzáférés a
jelenlegi centralizált gyakorlat helyett égetõ fel-
adattá fogja tenni a szoftveres kérésirányítás
kérdését. A regisztráció kiegészülhetne egy te-

rületi és/vagy regionális regisztrációs kóddal,
amelynek birtokában a keresõfelilletre történõ
kölcsönzési jogú belépést követõ keresés során
a rendszer a területileg illetékes könyvtárak ál-
lományát rangsorolná a találati lista élére.

."Függõ kérések archívurná"-nak létrehozása:
az aktuálisan nem vagy csak várhatóan hosszabb
idõtartamú elõjegyzés útján teljesíthetõ kérések
nyilvántartó helye, ahonnan bármely (!), az ODR-
rendszerben regisztrált könyvtár teljesíthetné a
kérést. Célszerû lenne e feladatra némi minimá-
lis aDR-támogatást elkülöníteni, s abból a telje-
sítõ könyvtárakat honorálni. A rendszer hatékony
mûködését ez a rugalmas, vertikális modul to-
vább növelhetné, egyúttal pedig demokratizmu-
sát is demonstrálhatná: az ODR a teljesítésre
képes könyvtárakat támogatja, filggetlenül attól,
hogy formálisan ODR-szolgáltatók-e vagy sem...

.Németh Tibor

kértünk, ebbõl 376 kérést teljesítettek a szolgál-
tató könyvtárak. Országos viszonylatban a
Kresznerics Könyvtár 2002 végén a hatodik
helyen állt az elküldött kérések száma alapján.
(Könyvtári Levelezõ/lap 2003/1. 10-11. p.) A

kérések teljesítési aránya az 1999. évi 70, a 2000.
évi 82,7, a 2001. évi 86,9 százalékr~ 95,2 szá-
zalékra nõtt 2002-ben, ami -az áthúzódó kéré-

seket is figyelembe véve -kiemelkedõ aránynak
számít, és a kérés irányítás pontosságát, valamint
könyvtárközi munkánk hatékonyságát dicséri. A

dinamikus fejlõdés motorja az Országos Doku-
mentumellátá~i Rendszer~datbázisa, de igény és
szükség esetén egyre gyakrabban élünk más

közös katalógusok, keresõfelületek (MATARKA,

MOKKA, SZIRÉN, THECAstb.) szolgáltatása-
ival is. Széles spektrumú kapcsolatrendszerün-
ket bizonyítja, hogy 2002 folyamán összességé-
ben 17 könyvtártól kaptunk dokumentumokat a
szekszárdi Illyés Gyula Könyvtártól a Pénzügyi

és Számviteli Fõiskola Könyvtáráig.
2000 és 2002 között az alábbi könyvtárak

állnak a teljesítõk összesített listájának élén:

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár 326
Szegedi Tudományegyetem Könyvtára 292
Berzsenyi Dániel (Megyei) Könyvtár, Szombathely 204
Pécsi Tudományegyetem Könyvtára 44
Somogyi-könyvtár (Szeged) 29
Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár (Budapest) 22

A három év alatt teljesített 927 aDR-es kérés
közel 89 százalékát a lista elsõ három könyvtá-
ra, 98,9 százalékát pedig a fenti hat könyvtár
szolgáltatta. Az ODR-kérések teljesítési haté-
konysága a kérések folyamatos bõvülése mellett

látványosan emelkedett.
A teljes kép érdekében jelezzük, hogy az

aDR-rendszeren kívül három év alatt 64 egyéb
helyre küldött kérésünk volt, amelyek közül 26

(40 százalék!) nem teljesült.
A teljesített kérések tartalmi megoszlása te-

kintetében a tanárképzésre épülõ, uralkodó fel-
sõoktatási regionális profil a meghatározó. Dön-
tõen ennek köszönhetõ, hogy 221 természet- és
alkalmazott tudományi, továbbá 119 szépirodal-

mi mû mellett 625 társadalomtudományi jellegû
dokumentum (64,7 százalékos arány!) jutott el a

könyvtárközi együttmûködési rendszer segítsé-

gével olvasóinkhoz.
A 2003. év elsõ negyedévi adatai (öss'zesen

98 teljesített és 4 nem teljesített kérés) a könyv-
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