
Még egyszer az Európai 
Közösség kiadványairól

Prőhle Éva

A Könyvtári Figyelő és a Könyvtáros már több 
ízben foglalkozott az Európai Közösség kiadvá
nyainak hazai hozzáférhetőségével, illetve a je
lenlegi letéti könyvtár működésével. A felhaszná
lók potenciális köre csak hálás lehet Kovács 
Lászlónénak, a KMK osztályvezetőjének, hogy 
többször felvetette ezt a kérdést.1,2 Szalay Sán
dor, az MTA Közgazdaságtudományi Intézet 
Könyvtárának vezetője a Könyvtári Figyelőben3 
többször hivatkozik az Országgyűlési Könyvtárra, 
mint az általuk fölöslegesnek ítélt anyagrész min
denkori kedvezményezettjére. Állítása -  „ 
másom szerint az Országgyűlési Könyvtár se ké

pes maradéktalanul megbirkózni az általunk neki 
továbbított jog i és politikai természetű EK-anya- 
gokkal, pedig létszám és gépesítés tekintetében 
jobban áll, minta mi kis k-  azért vá
laszra ingerlő, mert Szalay kolléga egyáltalán 
nem vette a fáradságot állítása leírása előtt, hogy 
meglátogassa könyvtárunkat, vagy legalább kon
zultáljon munkatársainkkal az anyag kezelésével 
kapcsolatban.

A kiadványok hasznosításával kapcsolatban 
a valós helyzet a következő:

Az általunk fogadott anyag jelentős része 
nem gyűjtőkörünkbe eső anyag, ezeket alkal
manként továbbítottuk az illetékes könyv
táraknak, így pl. az Agroinformnak, az OPKM-nek 
stb. Itt mindjárt felmerül az általunk fogadott 
anyag összetételének esetlegessége, illetve a 
küldő könyvtár továbbküldési elveinek megkér
dőjelezhetősége.

Állományba vesszük és könyvtárilag feldol
gozunk minden gyűjtőkörünkbe tartozó doku
mentumot. Többek között az EK hivatalos lapjá
nak angol változatát, az Official Journalt, amelyre 
azóta fizet elő a könyvtár, amióta a KTI nem küldi.

A Library of Congress ajándékaként megkap
tuk és a Képviselői Tájékoztatási Központban 
hozzáférhető az EK jogszabályait teljes szöveg
gel tartalmazó CD-ROM adatbázis, a JUSTIS.

Amire a fenti állítás vonatkozik, az az efemer 
dokumentumanyag, melynek mennyisége -  már 
az általunk látotté is -  elképesztő. Ezzel kapcso
latban az a határozott véleményem, hogy egyet
len közgyűjtemény sem vállalkozhat arra, hogy 
ezeket naprakészen feldolgozza. Nem is biztos, 
hogy ezeknek közgyűjteményben van a helyük. 
Remélhetőleg lesz előbb-utóbb egy olyan intéz
mény Magyarországon, amely akár mint az EK 
anyagok letéti könyvtára, akár mint információs
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A legfontosabbnak azt tartanám, ha a nemze
ti könyvtár kezdeményezné a témában érdekelt 
hazai nagykönyvtárak részvételével egy olyan ér
tekezlet megszervezését, ahol el lehetne dönteni, 
hogy ki milyen mértékig képes és óhajt az EK ki
adványok kérdésével foglalkozni, illetve melyik 
tudná vállalni adott esetben, hogy -  nyilvános lé
vén -  szélesebb körben szolgáltatja e kiadvá
nyokat. Természetesen ennek további feltételei is 
vannak, például egyeztetés az EK Hivatalos Kiad
ványok Kiadó hivatalával, valamint az Agroin- 
formmal, mely időközben megszerezte a terjesz
tési jogot (Id. a Magyar Közlöny 1991/108. szá
ma 2205. oldalát!)

Felmerülhet a továbbiakban egyéb nemzet
közi vagy regionális szervezet, mint például az 
OECD letétének elhelyezése is. Az Országgyűlési 
Könyvtár kész résztvenni ez általunk is igen fon
tosnak ítélt témakör megbeszélésén.

Irodalom

1. KOVÁCS Lászlóné: Hogyan szerezhetők be az Európai 
Közöséggel kapcsolatos információk? = Könyvtári Fi
gyelő, 35.évf. 1989. 5-6.SZ. 555-562.p.

2. KOVÁCS Lászlóné: Hol kellene gyűjteni az EK kiadvá
nyait? = Könyvtáros, 40.évf. 1990. 4.sz. 213-214.p.

3. SZALAY Sándor: Az Európai Közösség kiadványai a 
magyarországi letéti könyvtárakban. = Könyvtári Figye
lő, 37.évf. 1991. 1.sz. 38-44.p.

Kedves kolléga!

$
Kérjük, ne feledje előfizetni 1992-re is a

K Ö N Y V T Á R I FIGYELŐ' Új folyam
c. folyóiratot.

A lap ára változatlanul évi 500,- Ft és számonként is megrendelhető. Egy szám ára 130,- Ft.

A negyedévenként megjelenő számokban a könyvtárügy főbb hazai és külföldi fejleményeiről 
tájékozódhat. Minden szám Külföldi folyóirat-figyelő rovatában 100 referátum található a legfon
tosabb külföldi folyóiratok cikkeiből válogatva.

A régebbi számokat féláron is megveheti a szerkesztőség címén!

Előfizetési cím: OSZK KMK Könyvtártudományi Szakkönyvtár 
Budavári Palota F épület (Budapest 1827)
Telefon: 175-0686

Megrendeléseket telefonon is elfogadunk.
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