ODR – hírek
Könyvtárközi kölcsönzés
egy felmérés tükrében
a dunaújvárosi József
Attila Könyvtárban
A könyvtárközi kölcsönzések évrõl évre folyamatosan növekvõ száma ösztönzött arra bennünket, hogy 2004-ben egy kérdõíves felmérés segítségével tájékozódjunk a szolgáltatást használó olvasókról, a beérkezett dokumentumokról és
a hozzájuk kapcsolódó feladatainkról.
A felmérés elemzésével a következõ kérdésekre kerestünk választ:
1. A szolgáltatást igénybe vevõk melyik korosztályokból, milyen foglakozási körbõl kerülnek
ki?
2. Milyen feladatok megoldásához kérik a dokumentumokat?
3. Milyen forrásokból ismerik, ismerik-e a kért
dokumentumok adatait?
4. Honnan tudnak a könyvtárközi szolgáltatásról,
mi a véleményük róla?
5. A kérések elemzése (mikor,
melyik könyvtártól, milyen formában, milyen témában stb.).
Egyes kérdésekrõl évek óta
vannak részleges statisztikáink (pl. honnan kérjük a dokumentumokat), más kérdésekrõl inkább csak
empirikus tapasztalatokkal rendelkeztünk (pl.
korosztályi megoszlás). Ezért gondoltuk úgy,
hogy egy egzaktabb felmérés keretében elemezzük tevékenységünket. A könyvtárközi
kölcsönzés alakulásának egyes kérdéseirõl már
beszámoltunk a Könyvtári Levelezõlap 2003/
5-ös számában is.
Az elemzés bemutatása elõtt néhány tény könyvtárunkról: a József Attila Könyvtár általános gyûjtõkörû közmûvelõdési könyvtár. A városi könyvtári hálózatnak több mint tízezer aktív, beíratkozott
olvasója van, állományunk közel kétszázezer dokumentumból áll, éves gyarapodásunk hatezer dokumentum. 1997-tõl van a könyvtárnak internethozzáférése, 2004. szeptember 30-ától ADSL vonalon keresztül kapcsolódunk a világhálóra.

A felmérés
A vizsgált idõszak 2004. február 1-jétõl 2004.
november 30-áig tartott. Ez idõ alatt 226 olvasó
válaszolt a kérdõíven feltett kérdéseinkre, 660
dokumentumot kértünk meg könyvtárközi kéréssel. Ebbõl 17 a József Attila Könyvtár saját céljait szolgálta (helytörténeti gyûjtemény, recenziógyûjtemény, meglévõ dokumentumokból hiányzó részek pótlása). A megmaradt 643 kérés
226 olvasótól származott. Átlagosan egy olvasó
megközelítõleg 3 kérést adott le. Tizenegy olvasónak tízen felüli kérése volt az adott idõszakban, közülük ketten kimagaslóan sokat: 31, illetve 21 dokumentumot kértek.
1. Kik vették igénybe a szolgáltatást? (melyik
korosztály, milyen foglakozási körbõl?)
A 226 fõbõl 54 férfi és 172 nõi olvasó volt.
A szolgáltatást igénybe vevõk zöme a 18 és 50
év közötti korosztályhoz tartozik.
A foglakozási körök esetében hét kategóriát
határoztunk meg. Tanulónak azt regisztráltuk, aki

„fõállásban” tanul. A szakképzettséggel rendelkezõ alkalmazottak körébe azokat soroltuk, akik
középiskolában valamilyen szakmát tanultak
(szakközépiskola, szakmunkásképzõ vagy érettségi után valamilyen szakképzési tanfolyamot
végeztek) és jelenleg is a szakmájukban dolgoznak (pl. a számítástechnikai operátor, az ápolónõ, a menedzserasszisztens stb.). A szellemi szakalkalmazottak körébe a felsõsokú végzettséggel
rendelkezõket soroltuk, a pedagógusok külön
kategóriába kerültek. Az egyéb kategóriában a
gyesen lévõk vannak, akik nem szolgáltattak adatot arról, hogy milyen munkakörben dolgoztak
korábban.
A tanulók 20%-a középiskolás, 70%-a nappali, 10%-a levelezõ tagozaton tanul a felsõoktatásban.
Könyvtári Levelezõ/lap • 2005. november •

3

Külön megvizsgáltuk azt a kategóriát is, akik
tanulnak és dolgoznak is. A vizsgált mintában
84 fõ volt, aki munka mellett tanult, ez a könyvtárközi kölcsönzést igénybe vevõk 37%-a.

Mind a 84-en a felsõoktatásban, levelezõ tagozaton tanulnak. A pedagógusok, óvónõk, szellemi szakalkalmazottak másoddiplomás képzésben, a szakképzettséggel rendelkezõ alkalmazottak felsõfokú alapképzésben vesznek részt.
2. Milyen feladatok megoldásához kérik a dokumentumokat a könyvtárhasználók?
Az erre a kérdésre adott válaszok elemzése
megerõsítette azt a sokéves tapasztalatunkat, hogy
elsõsorban tanulással kapcsolatos feladatok megoldásához veszik igénybe olvasóink a könyvtárközi szolgáltatást.
Ehhez képest meglepõen magas azoknak az
olvasóknak az aránya – 25% –, akik nem „kötelezõ” (munka vagy tanulás) feladatok megoldá-

sához, hanem kedvtelésükhöz, tájékozódásukhoz,
szórakozásukhoz igénylik a könyvtárközi szolgáltatást.
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3. Milyen forrásból ismerik, ismerik-e a kért
dokumentum adatait az olvasók?
Az elõzõ elemzések alapján – amelyekbõl
kiderült, hogy a 226 olvasó közül 150 tanul valamilyen formában – nem meglepõ, hogy a legtöbben az iskolából tudják a dokumentumok
adatait. Majdnem azonos azoknak a száma, akik más dokumentumokból és elektronikus katalógusból ismerik õket. Több
esetben is elõfordult, hogy az
olvasó az ODR-bõl vagy a PAD-ból kinyomtatott, kész listával jött a könyvtárba.
4. Honnan tudnak az olvasók a könyvtárközi
szolgáltatásról, mi a véleményük róla?
A megkérdezéseknél kiderült, hogy a szolgáltatást igénybe vevõ 226 olvasó közül 78-an járnak másik könyvtárba is, 148-an pedig csak a
József Attila Könyvtárba. Arra a kérdésre, hogy
miért nem a másik könyvtárban kérte a könyvtárközi szolgáltatást, a 78 olvasó közül a legtöbben, 50-en azt válaszolták, hogy a lakóhelyük
miatt, tehát nem kell utazni érte, nem kell hazahozni, hanem helyben megkapják. 12 olvasónak
nem ajánlották fel, és 2 olvasó azt válaszolta,
hogy ott nem tudtak a szolgáltatásról. Nem válaszolt erre
a kérdésre
14 olvasó.
Az olvasók többsége, háromnegyed része
valamilyen
formában
(könyvtáros, plakát,
honlap) a
mi könyvtárunkon keresztül értesült a szolgáltatásról. A
megkérdezettek 30%-a (66 fõ) a felmérés idõszakában hallott elõször errõl a lehetõségrõl,

amikor kiderült, hogy a keresett mû nincs meg a
mi állományunkban. 103 fõ (47%) szintén a József Attila Könyvtárban hallott elõször a
könyvtárközi kölcsönzésrõl, de már
egy korábbi alkalommal.
A szolgáltatás minõségével kapcsolatos kérdéseket azoknak az olvasóknak
tettük fel, akik ezt
már többször igénybe vették, ilyen a
megkérdezettek közül 122 fõ volt (54%). Közülük két fõt kivéve mindenki elégedett volt a szolgáltatással. A legtöbben azt értékelték, hogy nem
kell érte utazni (92 fõ), gyorsnak (91 fõ) és pontosnak (78 fõ) ítélték a kérések teljesítését. 60 fõ
úgy érezte, hogy mind a három elõbbi feltétel
teljesült. A két elégedetlen olvasónak a gyorsasággal volt problémája.
5. A kérések elemzése
(mikor, melyik könyvtártól, milyen formában, milyen témában)
A 660 könyvtárközi
kérésbõl a ténylegesen elküldött kérések száma 649
volt, 11-et pedig pontatlanság, adathiány miatt
nem tudtunk továbbítani.
A teljesített könyvtárközi kérések száma 612
(94%), 37-et (6%) pedig
nem sikerült teljesíteni.
A nem teljesített kérések
okai: 19 védett, olvasótermi állományban volt;
9 „zûrös” kérés akadt (a
dokumentumokat a küldõ könyvtárak nem talál-

ták meg az állományukban); 5 dokumentum folyamatosan kölcsönzésben
volt; 2 könyvnek információink szerint
(internet) 2004-ben kellett volna megjelennie, de mégsem jelent meg; 1 dokumentum csak német nyelven volt
meg és az olvasónak magyar nyelven
kellett volna.
A kérések megoszlása havi bontásban nem
hozott meglepetést, hiszen láttuk, hogy sok a

tanuló a könyvtárközi kölcsönzést kérõk között,
így jellemzõen a tavaszi és az õszi idõszakban
kapjuk a legtöbb kérést.
A 649 könyvtárközi kérésbõl 15-öt az
internetrõl tudtunk teljesíteni, a megmaradt 634
kérést 46 könyvtárnak továbbítottuk.
A legtöbb kérést a következõ könyvtáraknak
tudtuk elküldeni:
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A megkért dokumentumok 76%-a könyv, közel
20%-a fénymásolat, 38 esetben pedig elektronikus dokumentum volt. A tíz hónap alatt CDROM, hangoskönyv, zenei CD nem szerepelt
kérésként.
Korábban nem végeztünk elemzést arra vonatkozóan, hogy milyen a kért dokumentumok
kiadási év szerinti megoszlása. A 2004-es év
adatai szerint a következõ a megoszlás:
Jellemzõ, hogy elsõsorban a friss irodalmat
keresik az olvasók, a kérések 74%-a is a kilencvenes, kétezres években megjelent dokumentu-

Összegzés

mokra vonatkozott, és elsõsorban a felsõfokú
alapképzésben részt vevõk kérték. A kért dokumentumok 6%-ának megjelenési ideje 1800 és
1950 közé esik, ezeket kutatómunkához, szakdolgozathoz vették igénybe az olvasók.
A kért dokumentumok jellemzõen a szakirodalomhoz tartoznak, 2004-ben csak 50 esetben
kértünk szépirodalmi mûvet. Az összes kérés
8%-a (53 db) volt idegen nyelvû mû, a leggyakrabban angol nyelvû könyveket kértünk (34 szakirodalmit és 10 szépirodalmit).
A leggyakrabban kér témakörök rangsora a
következõképpen alakult 2004-ben:

bak. Az összes könyvtárközi kölcsönzést kérõ
olvasó 66%-a valamilyen felsõoktatási képzésben vesz részt.
A 28 és 50 közöttiek magas arányát (45,6%)
az indokolja a kérdéseinkre kapott válaszok alapján, hogy sokszor kitolódik az elsõ diploma
megszerzésének idõtartama (a diák szakot változtat, új iskolát kezd, évet halaszt stb.), sokan a
középfokú szakmai végzettség megszerzése után
dolgozni kezdenek, majd néhány év múltán kezdik el felsõfokú tanulmányaikat, megnõtt a másoddiploma megszerzésére kötelezettek vagy
vállalkozók száma.
A valamilyen oktatási formában részt vevõk magas száma miatt nem meglepõ, hogy a kérések konkrét
mûvekre vonatkoznak, és általában a képzõ intézmények oktatóitól kapják az olvasók (105 fõ) a dokumentumok adatait. Felmérésünkbõl az is kiderül, hogy
a könyvtárközi kölcsönzést kérõk 65%-a csak a mi
könyvtárunkba jár, 74%-a pedig itt hallott elõször errõl
a szolgáltatásról.
79-en jelezték, hogy elektronikus katalógusokból vagy egy korábban használt dokumentum irodalomjegyzékébõl tudják a kért mû adatait. Az önállóan keresõk nagy része tõlünk,
könyvtárosoktól tanulta meg az elektronikus
katalógusok, adatbázisok használatát. Olvasószolgálati munkánk egyik fontos alapelve a sokirányú tájékoztatásra kiterjedõ, korrekt, alapos kommunikáció az olvasóval. Ennek a munkának a
fontosságát jelzik számunkra azok a válaszok,
amelyek arra utalnak, hogy a könyvtárközi köl-
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A tíz hónap alatt lezajlott felmérés adatainak
elemzése alapján kirajzolódott néhány karakteres vonás, amely hasznos lehet a könyvtár további munkájában. Segítséget nyújthat a további
fejlesztések szempontjainak kialakításához, a
munkafolyamatok megtervezéséhez.
A felmérés megerõsítette azt a többéves olvasószolgálati tapasztalatunkat, hogy a könyvtárközi kölcsönzés területén is a 18 és 50 év közötti
korosztályokhoz tartozók és a nõk a legaktívab-

csönzés lebonyolítása mellett az önálló ismeretszerzés megtanulásában is segítettünk. Gyors és
jól kihasználható eszköz az olvasókkal való kommunikációban a személyes beszélgetés mellett
az e-mail lehetõsége is.
Hat esetben fordult elõ, hogy nem konkrét
kéréssel fordult hozzánk az olvasó, hanem egy
témakört jelölt meg: a kávé története, a kerékpár
története, erõmûvi berendezések, az íj a honfoglalás korában, iskolai balesetvédelem, királyi
csendõrség. Mindegyik témában tudtunk a saját
állományunkból adni irodalmat, de az olvasóknak
több és mélyebb ismeretet nyújtó mûvek kellettek.
A keresést ránk bízták, mert vagy idejük, vagy
lehetõségük nem volt az önálló keresésre, vagy
egyéb ok miatt nem akartak õk kutakodni.
Évek óta a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtártól kapjuk a legtöbb dokumentumot. A kéréseket 2-3 napon belül postázzák, a könyveket
akár többször is meghosszabbítják, egyszóval
rugalmasak a könyvtárközi szolgáltatás terén.
2002-ben a második helyen a Szegedi Tudományegyetem könyvtára szerepelt. 2004-ben kevés
dokumentumot kértünk tõlük, mert a több hónapos költözés miatt szüneteltették a szolgáltatást.
A felmérés alatt 3 könyvet külföldrõl kaptunk
meg, az OSZK-n keresztül.
A kérések elküldése elõtt néhány szempontot
figyelembe kell vennünk, amelyek befolyásolják, hogy melyik könyvtárhoz küldjük el a kérést. Például: ahol a kölcsönzési határidõ négy
hét, nem pedig kettõ; ahonnan rövid idõ alatt
(2-3 nap) megkapjuk a dokumentumot; ahol
kérhetünk hosszabbítást; ahol egyáltalán engedélyezett a kölcsönzés (a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár minden
dokumentumot olvasótermi használatra ad).
Figyelni kell a postaköltség problémájára is.
Vannak könyvtárak, ahova a visszaküldés postaköltségét a mi könyvtárunknak kell fizetnie
(pl. MTA Könyvtára, Tiszántúli Református
Egyházkerület Nagykönyvtára, Miskolci Egyetem Könyvtára). Néhány könyvtár könyvtárközi kölcsönzési szabályzata megváltozott,
szigorúbb lett. A Szegedi Tudományegyetem
Könyvtára például 2004 végén 6-ra csökkentette a kérhetõ könyvek számát, 1945 elõtt
kiadott mûvet nem kölcsönöz, és ha a lejárati
idõig nem érkezik vissza a kért könyv, akkor
nem fogad új kérést, amíg vissza nem küldjük
a késõ dokumentumot.

Ma már egyre több dokumentum található meg
elektronikus formában a világhálón. 2004 volt
az elsõ év, amikor már az internetrõl teljesítettünk kéréseket, azaz az „internetnek” továbbítottuk a kérést (15 esetben). Feltehetjük a kérdést,
hogy az interneten a teljes szövegû adatbázisokban, elektronikus könyvtárakban vagy más
weboldalakon megtalált dokumentum könyvtárközi kölcsönzésnek számít-e, hiszen nem a saját
állományunkból jutott hozzá az olvasó, de nem
is másik könyvtár állományából kapta meg.
Valójában egy virtuális könyvtárat vettünk igénybe a kérés teljesítéséhez. A mindennapi tájékoztató munkában is sokszor használjuk a világhálót dokumentumok teljes szövegû keresésére, de
az a tapasztalatunk, hogy néha elég idõigényes
tud lenni egy ilyen keresés. Ezért ezeknek a
kéréseknek egy részével továbbra is a „könyvtárközis munka” keretében foglalkozunk.
2004 óta rendelkezik könyvtárunk az Ariel
dokumentumküldõ és -fogadó rendszerrel. A
vizsgált idõszakban 23 alkalommal vettük igénybe ezt a szolgáltatást. Az új rendszer nagyon
hasznos, bár tapaszatalataink azt mutatják, hogy
még nem minden könyvtárban alakult ki a rendszeres használat gyakorlata. Az Ariel igazán
akkor lesz kihasználható, ha a könyvtárakban
egyre több lesz az elektronikus formában tárolt
dokumentum, tehát a már meglévõket továbbíthatják egymásnak, és nem kell a digitalizálással
külön foglalkozni. Így valóban érvényesülhet
majd az Ariel egyik legfontosabb jellemzõje, a
gyors szolgáltatás.
A fénymásolatban kért dokumentumok között
113 folyóiratcikk volt, 10 pedig könyvrészlet. A
kérések közül 27 olyan folyóiratra vonatkozott,
amelyet mi is járatunk, de a kért évfolyamokat
már nem õriztük meg, egyebek közt az Irodalomtörténet 1955-ös, a Humán-erõforrás Menedzsment 1991-es vagy a Magyar Jog 1973-as
évfolyamát. A kérések zömét olyan tudományos
szakfolyóiratokból kértük (pl. Rendészeti Szemle, Pszichoterápia, Belügyi Szemle, New England
Journal stb.), amelyek elsõsorban szakkönyvtárak anyagához tartoznak.
A kérések témakör szerinti megoszlását alapvetõen az határozza meg, hogy mely szakokon
tanulnak a szolgáltatást kérõk. 2002-ben 63
mûvet kértünk a pszichológia területérõl (akkor
három pszichológushallgatónk volt), 2004-ben
viszont csak 28 darabot egy gyakorló pszicholóKönyvtári Levelezõ/lap • 2005. november •

7

gusnak és két posztgraduális képzésben részt
vevõ pedagógusnak. 2004-ben viszont 64 joggal
kapcsolatos mûvet (öt joghallgatónk volt) kértünk, 2002-ben csak 24-et.
Végül: A szolgáltatás nagy elõnye, hogy az
olvasók gyorsan, a lakóhelyükön kapják meg a
kért dokumentumot. A könyvtár, a könyvtárak
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presztízsét jelentõsen növelõ szolgáltatás a
könyvtárközi kölcsönzés, amely a virtuális
könyvtárak lehetõségeivel kiegészülve bizonyítja és megerõsíti a könyvtárak fontosságát, hasznosságát az élet számos területén, de mindenekelõtt a tanulás, az önképzés terén.
Oláh Bernadett és Katona Zsuzsanna

