
Nemzetközi könyvtárközi 
kölcsönzés*:

alapelvek és végrehajtási irány
elvek (1978) ~ jelentősen átdol

gozott változat 1987**

Az egyes gyűjtemények kölcsönös használa
ta a könyvtárak nemzetközi együttműködésének 
szükséges eleme. Amint egyetlen könyvtár sem 
lehet önellátó saját használói információs igénye
inek kielégítésében, ugyanígy egyetlen ország 
sem lehet önellátó. Ha egy ország hatékony 
könyvtári szolgáltatást kíván megvalósítani, ak
kor olyan módszereket kell kialakítania, amelyek
kel hozzá tud férni a többi ország gyűjteményei
ben levő könyvtári anyagokhoz. A nemzetközi 
könyvtárközi kölcsönzés célja olyan dokumentu
moknak egyik ország által a másik számára tör
ténő szolgáltatása -  a leggyorsabb és legbizto
sabb módon - ,  amelyekre egy adott országban 
igény mutatkozik, de ott nem állnak rendelkezésre.

Az itt következő irányelvek, amelyeket az IF- 
LA Nemzetközi Könyvtárközi Kölcsönzési Szekci
ójának Állandó Bizottsága 1978-ban fogadott el 
és 1987-ben módosított, az IFLA által 1954-ben 
elfogadott Szabályok jelentősen átdolgozott vál
tozata. Bár nem kötelező érvényűek, és minden

* Könyvtárközi kölcsönzésnek minősül az eredeti helyett 
szolgáltatott fotómásolat és egyéb sokszorosított 
anyag küldése is.

** Az anyag franciául, spanyolul és arabul is rendelkezésre áll. 
Forrás: „International Lending: Principles and Guide
lines for Procedure (1978). - Revised 1987.” = IFLA Jour
nal. 14.VOI. 1988. 3.no. 258-264.p.

Napi munkám során meglepve tapasztaltam, hogy a nem
zetközi könyvtárközi kölcsönzés alapelveit és végrehajtási 
irányelveit tartalmazó, alapvető fontosságú dokumentum, 
amelyet az IFLA Nemzetközi Könyvtárközi Kölcsönzési Iro
dája adott ki, s a külföldi szaksajtóban már cseh, német és 
orosz nyelven is publikáltak, magyarul még nem jelent 
meg. A magyar fordítás megjelentetésével kettős célt sze
retnénk elérni. Az első: mindenki számára hozzáférhetővé 
tenni azon nemzetközileg elfogadott alapelveket és irány
elveket, amelyek szerint a könyvtárközi kölcsönzés intézése 
világszerte folyik. A másik cél szorosan kapcsolódik a Fejes 
József né és Karácsonyi Rózsa által írott, 1982-ben és 1990- 
ben megjelent Könyvtárközi kölcsönzési útmutató c. mód
szertani kiadványhoz. A benne foglaltak teljes összhangban 
vannak az IFLA alapelveivel. Mivel az Országos Széchényi 
Könyvtáron kívül -  amely a könyvtárközi kölcsönzés orszá
gos központja -  még 12 magyarországi könyvtár folytathat 
önállóan nemzetközi könyvtárközi kölcsönzést, és minden 
magyar könyvtár érdekelt a hatékony könyvtárközi kölcsön
zés megvalósításában, úgy gondolom, az IFLA alapelvek és 
irányelvek tanulmányozása mindenki számára hasznos le
het, (A fordító)

országnak magának kell eldöntenie, milyen mó
don intézi a nemzetközi könyvtárközi kölcsön
zést, az Irányelveket az IFLA nyomatékosan 
ajánlja minden egyes ország és könyvtár számá
ra a nemzetközi könyvtárközi kölcsönzés intézé
sének alapjaként. Bevezetője A nemzetközi 
könyvtárközi kölcsönzés alapelvei című ismerte
tés, amelyet egy korábbi és ettől némileg eltérő 
változatában 1976-ban a nemzeti könyvtárak és 
az IFLA Könyvtárközi Kölcsönzési Szekciójának 
Állandó Bizottsága fogadott el, s magyarázat 
kapcsolódik hozzá, amelynek célja, hogy az 
Irányelvek bizonyos szempontjait értelmezze és 
kiegészítse.

A nemzetközi könyvtárközi kölcsönzés alap
elvei

1. Minden ország vállaljon felelősséget a saját 
kiadványai szolgáltatásáért -  eredetiben 
vagy másolatban -  a többi ország számára, 
természetesen elsősorban a kurrens s -  
amennyire lehetséges -  a retrospektív kiad
ványokért. Ez a felelősség különféle módo
kon nyilvánulhat meg, melyek között különle
ges előnnyel bírnak az országos kölcsön- 
ző/másoló gyűjtemények.

2. Minden országban legyen egy vagy több or
szágos központ, amely gondozza mind a be
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érkező, mind pedig a kiküldendő kéréseket 
és koordinálja a nemzetközi könyvtárközi 
kölcsönzési tevékenységet. Ezek a közpon
tok működjenek szoros kapcsolatban a nem
zeti könyvtárral, ha nem eleve ennek részei.

3. Minden ország törekedjék arra, hogy hatékony 
országos könyvtárközi kölcsönzési rend
szert hozzon létre, mivel az országos rend
szerek a nemzetközi könyvtárközi kölcsön
zés alapvető feltételei.

4. Eredeti művek kölcsönzése helyett, amennyire 
lehetséges, másolatot vagy mikrofilmet szol
gáltassanak.

5. Mind az anyag elküldésekor, mind visszaküldé
sekor a gyorsaság érdekében, ha csak lehet
séges, a légipostát válasszák.

6. A kérések intézését minden ponton gyorsan 
kell végezni: mind a kérő, mind a közvetítő 
/ha van ilyen/, mind pedig a szolgáltató 
könyvtár a legnagyobb gondossággal járjon 
el.

7. Szabványos és egyszerű eljárási módokat ala
kítsanak ki és alkalmazzanak, különösen az 
anyagok kérése, illetve a fizetési feltételek te
kintetében.

Végrehajtási irányelvek

1. Általános megjegyzés

Minden könyvtár a leghatékonyabb módsze
reket alkalmazza a kért dokumentumok lelőhe
lyének megállapítására és a kérések irányítására, 
az országosan elfogadott irányelvek szerint.

Magyarázat
1.1 A szolgáltatás gyorsasága a legtöbb hasz

náló számára különleges jelentőségű. 
Mindent el kell követni az egyszerű és 
gyors munkamódszerek alkalmazása 
érdekében. A nemzetközi kérések kielégí
tése gyakran hosszabb időt igényel, mint 
az országon belüli kéréseké, ennek meg
felelően a munkafolyamatot, ahol szük
séges, módosítani kell, a késések csök
kentése érdekében. A kommunikáció 
világos és egyszerű nyelven folyjék, 
hogy a nyelvi korlátok miatti félreértések 
elkerülhetők legyenek.

2. A nemzetközi könyvtárközi kölcsönzés orszá
gos központja

2.1 Minden országban (vagy államszövetség 
esetén minden államban vagy tartomány
ban) legyen egy olyan központ, amely te
vékeny szerepet játszik a nemzetközi 
könyvtárközi kölcsönzésben. Fő felada
tai:
a) a külföldről érkező kérések fogadása 

és továbbítása az országon belüli 
könyvtárakhoz, ha a gyűjtemények
hez való közvetlen hozzáférés nem le
hetséges vagy nem megengedett;

b) a saját országból érkező kérések kül
földre továbbítása, ha a közvetlen hoz
záférés nem lehetséges vagy nem 
megengedett;

c) ha szükséges, bibliográfiai segítség- 
nyújtás és szakmai ellenőrzés annak 
biztosítására, hogy a külföldre külden
dő kérések elérjék a kívánt színvona
lat;

d) statisztika formájában rendszeres 
információszolgáltatás az IFLA Nem
zetközi Könyvtárközi Kölcsönzési 
Irodájának az országban folyó nemzet
közi könyvtárközi kölcsönzésről.

2.2 A nemzetközi könyvtárközi kölcsönzés or
szágos központja az előzőkben említet
tek mellett még elláthatja, s ha lehetsé
ges, lássa el az alábbi feladatokat is:
a) az országos könyvtárközi kölcsönzés 

koordinálása;
b) a központi katalógusok felügyelete és 

szerkesztése, valamint országos köz
pontként ezek fenntartása;

c) közvetlen hozzáférés biztosítása or
szágának jelentős könyvtári gyűjtemé
nyeihez;

d) tájékoztatás nyújtása a könyvtárközi 
kölcsönzésről;

e) felelősség a hatékony országos könyv
tárközi kölcsönzési rendszer tervezé
séért, fejlesztéséért és felügyeletéért, 
ha ezt a feladatot más szerv nem látja 
el.

Magyarázat
2. A 2.1 és a 2.2 pontban említett feladatokat leg

hatékonyabban az országos központok tud
ják ellátni, ezért az IFLA nyomatékosan ajánl
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ja ezek kijelölését vagy létrehozását. Azok
ban az országokban, amelyekben nincs or
szágos központ, az IFLA a következőket 
ajánlja:
2.1a A lehető legrészletesebb útmutatók ki

adása, amelyek megkönnyítik a más or
szágokból érkező kérések irányítását. Az 
országban működő könyvtárak kövesse
nek el mindent azért, hogy a külföldről ér
kező kérések gondozásában, és ha szük
séges, a kérések körözésében azonos 
módon járjanak el.

2.1b Eredeti dokumentumok kölcsönzése 
esetén az egyes könyvtárak vállaljanak 
felelősséget azért, hogy ha az országon 
belül valamely könyvtárban a kért műből 
kölcsönözhető példány van, a kérés ne 
kerülhessen ki külföldre. Ld. még 3.4 

2.1c A statisztikai adatok gyűjtése, amely 
alapvető a tendenciák és a hatékonyság 
ellenőrzése szempontjából, országos 
szinten történjék.

2.1d Ha olyan ország kívánja a nemzetközi 
követelményeket és kötelezettségeket 
hatékonyan teljesíteni, ahol nincs orszá
gos központ, akkor fokozottabb együtt
működésre van szükség. Esetleg egy 
koordináló testület lehet abban a helyzet
ben, hogy az országos központ némely 
feladatait átvegye.

3. A kérések intézése

3.1 A papír hordozón lévő kéréseket az IFLA 
által jóváhagyott kérőlapokon kell elkül
deni, kivéve, ha a könyvtár, amelyhez a 
kérést intézzük, másként rendelkezik. A 
telexen vagy elektronikus postán küldött 
kéréseknek meg kell felelniük az elfoga
dott szabályoknak.

3.2 Annak érdekében, hogy helytelen vagy 
pontatlan kérés ne kerülhessen ki külföld
re, a kérő könyvtár legjobb tudása sze
rint ellenőrizze, s ha szükséges, egészít
se ki a kérés bibliográfiai adatait, ha 
lehetséges, az adatforrás megadásával. 
Ha szükséges vagy helyénvaló, a részle

tes adatokat az országos központ ellenő
rizze és egészítse ki.

3.3 A kérő könyvtár vezessen nyilvántartást 
minden kérésről, mindegyik kérésnek le
gyen sorszáma.

3.4 Eredeti dokumentum kölcsönzése ese
tén, mielőtt a kérést külföldre továbbíta
nánk, mindent el kell követni annak ellen
őrzésére, hogy nincs-e az országban 
kölcsönözhető példány. Olyan dokumen
tum, amely megvan egy adott ország
ban, de ideiglenesen nem hozzáférhető, 
csak kivételes esetben kérhető be kül
földről.

Magyarázat
3. A kölcsönzésre irányuló kéréseket rendesen 

az országos központok ellenőrzik, mivel 
egyébként rendkívül bonyolult lenne annak 
biztosítása, hogy csak abban az esetben ke
rüljenek ki külföldre, ha nincs az országban 
kölcsönözhető példány, pedig a kölcsönzés 
drága. Olyan döntés is lehetséges, hogy 
könnyebb, olcsóbb és gyorsabb a közvetlen 
külföldi bekérés (pl. ha az egyetlen ismert le
lőhely az országon kívül van), azonban az or
szágos központot az ilyen kérésekről is érte
síteni kell. A másolatra irányuló kéréseket 
megfelelő esetben közvetlenül külföldi könyv
tárakhoz is lehet irányítani, nem feltétlenül a 
megjelenés helyének megfelelő országba.
3.1 A kéréseket, hacsak lehetséges, gépírás

sal kell kitölteni.
3.2 A pontatlan kérések késedelmet okozhat

nak, sőt további ellenőrzésre vissza is 
küldhetik őket.
Ha a kérés azért pontatlan, mert a kérő 
könyvtár nem rendelkezik elegendő bibli
ográfiai adatforrással, akkor a bibliográ
fiai ellenőrzést az országos központ(ok) 
végezze (végezzék) el, mielőtt a kérést 
továbbküldenék.

3.3 Ez az illetékes országos központ felelős
sége, ha nem áll rendelkezésre átfogó 
nyilvántartás az országos gyűjtemények
ről.

3.4 Gyors módszereken értjük a légipostát, a 
telexet, a telefaxot, a közvetlen számító- 
gépes közvetítést és az elektronikus pos
tát.
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4. A szolgáltatás intézése

4.1 Minden országnak különleges felelős
sége, hogy saját nemzeti anyagát szol
gáltassa a nemzetközi könyvtárközi köl
csönzés keretében. Egyetlen ország 
vagy könyvtár sem kötelezhető egy 
adott mű szolgáltatására, de mindent el 
kell követni annak érdekében, hogy a 
nemzetközi kéréseket kielégítsük.

4.2 A dokumentumokat közvetlenül a kérő 
könyvtárnak kell megküldeni, kivéve ha 
adminisztratív okokból kívánatos, hogy 
az országos központnak küldjék meg.

4.3 Minden kölcsönzött dokumentumon vilá
gosan föl kell tüntetni a tulajdonos könyv
tár nevét.

4.4 A kérésekre válaszul küldött, a dokumen
tumokat tartalmazó csomagokon világo
san föl kell tüntetni: „Nemzetközi könyv
tárközi kölcsönzés”.

4.5 A beérkező kérést a könyvtár rendes kö
rülmények között ne tartsa magánál egy 
hétnél tovább (bonyolult kérés esetén 
két hétnél tovább), mielőtt a kért anya
got szolgáltatná vagy a kérést az orszá
gos központhoz vagy a kérő könyv
tárhoz visszajuttatná.

4.6 Ha a kérést nem lehet kielégíteni, a kérő 
könyvtárat erről azonnal értesíteni kell.

Magyarázat
4.1 A minden országra érvényes kötelezett

ség, hogy saját nemzeti anyagát szolgál
tatja, különösen hangsúlyozandó: ezen 
kötelezettségvállalás nélkül mind a hoz
záférés, mind pedig a szolgáltatás gyor
sasága komoly veszélyben forogna. A 
kötelezettségvállalás a Kiadványok Egye
temes Hozzáférhetőségének /U A P / alap
vető eleme.

4.4 A csomagok külsején történő egyértelmű 
jelzés a vámproblémák elkerüléséhez 
szükséges.

4.5 Bonyolult kérésnek az a kérés minősül, 
amely kiterjedt bibliográfiai ellenőrzést 
igényel, valamint az a kérés, amelyet 
nagy terjedelmű dokumentum másolásá
val lehet kielégíteni (pl. könyvről mikro
film készítése).

4.6 Azon értesítés elmulasztása, hogy a ké
rést nem lehet kielégíteni, illetve a kielégí

tés csak nagyobb késéssel lehetséges, 
újabb késést okoz, és a kérő könyv
tárban bizonytalanságot kelt. Olyan or
szágokban, ahol nincs országos köz
pont, gyors módszereket kell kialakítani, 
hogy azon kéréseket, amelyeket nem 
tudnak kielégíteni, más könyvtárakhoz to
vábbítsák. Ha ez nem lehetséges, akkor 
a kérést azonnal vissza kell küldeni a ké
rő könyvtárnak.

5. A szolgáltatás feltételei

5.1 Fotómásolat szolgáltatása esetén mind a 
szolgáltató, mind a kérő könyvtár tartson 
be minden olyan feltételt, amelyet az ér
vényes szerzői jogi előírások megszab
nak.

5.2 Eredeti dokumentum szolgáltatása ese
tén a kérő könyvtár a szokványos előírá
sok betartásával használhatja a doku
mentumot, kivéve ha a szolgáltató 
könyvtár különleges feltételeket szab 
meg.

5.3 A dokumentumokat a rendelkezésre álló 
leggyorsabb postai úton kell elküldeni.

Magyarázat
5.3 Ismeretes, hogy néhány esetben, bár kívá 

natos volna a légiposta használata, ez 
nem lehetséges, mivel sem a kérő, sem
a szolgáltató könyvtár nem vállalja a költ
ségeket. A gyors továbbítási eljárások al
kalmazása mégis nyomatékosan aján
lott, mivel ellenkező esetben a 
későbbiekben a szolgáltató könyvtár 
esetleg visszautasítja a szolgáltatást, és 
a lassúság az egyes olvasó számára is 
kényelmetlen.

6. Kölcsönzési határidő

6.1 A kölcsönzési határidő, amelyet minden 
esetben egyedileg és világosan föl kell 
tüntetni, rendes körülmények között egy 
hónap, ebben nincs benne az elküldés
hez és a visszaküldéshez szükséges idő. 
A szolgáltató könyvtár hosszabb vagy rö-
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videbb kölcsönzési határidőt is megszab
hat.

6.2 A kölcsönzési határidő hosszabbítására 
vonatkozó kérést a szolgáltató könyv
tárhoz időben, a kölcsönzési határidő le
járta előtt kell eljuttatni.

7. A visszaküldés intézése

7.1 A kölcsönzött dokumentumot a rendelke
zésre álló leggyorsabb postai úton kell 
visszaküldeni. A csomagokon világosan 
föl kell tüntetni: „Nemzetközi könyv
tárközi kölcsönzés”.

7.2 A dokumentumot visszaküldő könyvtár 
vegye figyelembe a szolgáltató könyv
tárnak a csomagolásra, a nyilvántartásra 
stb. vonatkozó minden különleges előírá
sát.

7.3 A dokumentumot a szolgáltató könyv
tárhoz kell visszajuttani, kivéve ha az or
szágos központhoz való visszaküldés 
van előírva.

Magyarázat
7.2 A csomagolásra vonatkozó különleges 

előírás vonatkozhat a törékeny dokumen
tumokra, a nyilvántartásra vonatkozó kü
lönleges előírás pedig a ritka dokumentu
mokra.

8. Átvételi elismervény

A szolgáltató könyvtár számára sem a doku
mentumok szolgáltatásáért, sem a visszaküldé
séért ne állítsunk ki átvételi elismervényt, hacsak 
nincs erre irányuló külön kérés.

9. Elvesztés vagy megrongálódás miatti felelős
ségvállalás

Attól a pillanattól fogva, hogy a könyvtár a 
dokumentumot a kérő könyvtárnak feladta, a do
kumentum visszaérkezéséig a kérő könyvtárnak 
kell vállalnia a felelősséget az előforduló elvesz
tésért vagy megrongálódásért. A kérő könyv
tárnak meg kell téríteni a szolgáltató könyvtár

számára az elvesztésből vagy megrongálódásból 
eredő költségeit, beleértve az igényelt adminiszt
rációs költségeket is.

Magyarázat
Minden érintett érdeke, hogy a küldemények 

csomagolása megfelelő legyen. A szolgáltató 
könyvtár nem léphet föl az elvesztésért vagy 
megrongálódásért komoly kártérítési igénnyel, 
ha részéről a csomagolás nem volt megfelelő.
A szolgáltató könyvtártól megkívánható, hogy el
vesztés vagy megrongálódás esetén (szükség 
szerint) segítsen a postai tudakozványok benyúj
tásánál.

10. Térítés

A számlázást és a fizetést a minimálisra kell 
csökkenteni. Az érintett két ország vagy könyvtár 
közötti megállapodástól függően a fizetés fenn
tartható vagy megszüntethető. Ha az országos 
központok vagy az egyes könyvtárak között az 
adott és kapott kielégített kérések száma hason
ló, akkor el kell állni a fizetéstől. A fizetés akkor is 
kiküszöbölendő, ha az adott országnak vagy 
könyvtárnak szolgáltatott könyvtári anyagok szá
ma olyan csekély, hogy ez nem indokolja a térí
tést.

Magyarázat
Egyszerűsített fizetési eljárásnak minősül

a) az előre fizetési rendszer, amelynek 
keretében az országos központok 
vagy a könyvtárak bizonyos számú ku
pont előre megvásárolnak és minden 
kéréshez megfelelő számú kupont 
mellékelnek;

b) a letéti számla, amelynek keretében a 
kérő könyvtár a szolgáltató könyv
tárnál egy bizonyos összeget letétbe 
helyez, s a szolgáltató könyvtár a szol
gáltatott anyagnak megfelelően ebből 
bizonyos összeget levon;

c) az egységáras fizetés, amelynek kere
tében inkább átlagos, mint egyedi költ
ségtérítésre kerül sor, vagy a díjat bi
zonyos korlátozott számú egységre 
állapítják meg. E módszer kombinálha
tó az előre fizetési rendszerrel vagy a 
letéti számlával.

A fizetést a kérő országban működő rend
szernek megfelelően végezheti az országos köz
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pont -  amely a hazai kérő könyvtártól ezt vissza
kérheti vagy a kérő könyvtár közvetlenül. A 
szolgáltató könyvtár vagy ország előírásai legye
nek a lehető legegyszerűbbek és legvilágosab
bak, és minden körülmények között betartandók.

A kölcsönzésre és a fotómásolatra vagy 
egyéb, a kölcsönzés helyett szolgáltatott sokszo
rosított anyagokra vonatkozóan különböző gya
korlat is lehetséges: pl. két ország vagy országok 
egy csoportja megállapodhat, hogy eláll a köl
csönzési díjtól, de fenntartja a másolási díjat.

11. Statisztika

A nemzetközi könyvtárközi kölcsönzésben 
részt vevő országok vezessenek statisztikát a 
külföldre küldött, illetve a külföldről kapott kéré
sekről, valamint ezek teljesítéséről. A statisztikát

IFLA Könyvtárközi 
Kölcsönzési Iroda

Az IFLA Könyvtárközi Kölcsönzési Irodájának 
célja, hogy támogassa és fejlessze a nemzetközi 
könyvtárközi kölcsönzést. E cél érdekében hár
mas tevékenységet fejt ki: gyakorlati támogatást 
nyújt mindazoknak, akik aktívan részt vesznek a 
nemzetközi könyvtárközi kölcsönzésben, közér
dekű információt gyűjt össze és bocsát közre 
azok számára, akik a nemzetközi könyvtárközi 
kölcsönzésben érdekeltek, fontos kutatásokat 
végez és támogat. A gyakorlati támogatásnak ré

minden évben küldjék el az országos központ
nak vagy az országos szervezetnek az IFLA 
Nemzetközi Könyvtárközi Kölcsönzési Irodájá
hoz való towábftás céljából.

Magyarázat
A gyűjtendő statisztikának tartalmaznia kell:
1. A külföldre kiküldött kérések számát, vala

mint ezek teljesülését a) kölcsön; b) másolatban.
2. A külföldről kapott kérések számát, vala

mint ezek teljesülését a) kölcsön, b) másolatban.
A fenti statisztikát lehetőleg országonként és 

növekvő számsorrendben kell nyilvántartani.
Ha a kérések teljesülési arányára vonatkozó

an nem lehetséges számadatok gyűjtése, akkor 
mintavizsgálattal becsült adatokat kell megadni.

Az ajánlott statisztikáról bővebb tájékoztatás 
az IFLA Journal 3. kötet 1977-es 2. számában, a 
117-126. oldalon található.

Fordította: Kürti Lászlóné

Az IFLA Office for International Lending tájékoztatóját Kürti 
Lászlóné fordította.

sze a szabványos nemzetközi kérőlap, az útmu
tató a nemzetközi központokhoz, valamint a kü
lönböző útmutatók a nemzetközi könyvtárközi 
kölcsönzéshez. Az információgyűjtés a könyvtári 
irodalom széles skálájának áttekintésével, vala
mint statisztikák rendszeres gyűjtésével történik, 
és az eredményeket folyóiratcikkek formájában 
adja közre. Az iroda az IFLA-n belül különleges 
helyet foglal el, az IFLA számára juttatott támo
gatás részeként a British Library finanszírozza.

Nemzetközi könyvtárközi kőlcsönzési/fotomáso- 
lat kérőlap

A Nemzetközi Könyvtárközi Kölcsönzési Iro
da által tervezett szabványos IFLA nemzetközi 
kérőlap alapvető elem a hatékony nemzetközi 
könyvtárközi kölcsönzés eléréséhez. 1975 óta 
használják mind szélesebb körben. A kérőlap
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