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Az angliai könyvtárközi együttműködés a National Central 
Library körül csoportosul* Est az Intézményt *1916-ban alapítot
ták, akkor "Központi Diákkönyvtár" volt a neve /Central Library 
fór Students/ooo Működési területe fokozatosan bővült, ahogy &, 
könyvtárak közötti szervezett kölcsönzés szüksége egyre nyilván
valóbbá váltó Mostani elnevezését és szervezetét 1951-ben kaptató 
ügy döntöttek, hogy olyan könyvaayaget kell beszerezni*, amellyel 
a másutt fellépő hiányokat ki tudja egészíteni*

Fejlesztése két irányban haladtt az egyik a bekapcsolt 
könyvtárak hálózata, másik a vidéki irodák*

Bekapcsolt könyvtárnak minősül az olyan, amely hajlandó az 
N*C«L* kérésére kölcsönadni könyvét bármely más könyvtárnak, ha 
azok olvasói ezt kériko Ilymődoa igen azéles területű szakanyag 
vált az olvasóközönség számára hozzáférhetővé*

A vidéki irodák elgondolása a N*C*L* hatáskörének nagymér
tékű megosztását jelenti* Az egész országot kilenc vidékre osz
tották* * o Mindegyik vidéknek megvan a központi irodája* Nyolc 
irodában van központi katalógus a résztvevő könyvtárak nem szép
irodalmi anyagáról* Minden könyvtár hozzájárul az iroda adminiszt 
rátlv költségeihez*

A működés elve egyszerű* Az olvasó, aki egy meghatározott 
könyvet keres, elmegy a helyi könyvtárba és ott kéri* Ha nincs 
meg ott az állományban, vagy a helyi könyvtár nem tudja megsze
rezni, kérését elküldik a vidéki irodának* Hogy a vidék valame
lyik könyvtára rendelkezik-e a kért műből hozzáférhető példány
nyal, azt a központi katalógus alapján, vagy ha ilyen nincsen, a 
kért könyvek jegyzékének körözésével állapítják mag* Ha megálla
pították, megkérik azt a könyvtárt, ahol a kért könyv, megvan,hogy 
küldje meg annak, ahová a kérelmező kölcsönző állandóan jár* 
Amennyiben a vidék területén nincs meg a kívánt könyv egy példá
nya sem, a vidéki iroda a kérést az N*G*I,*-hez továbbítja, « ott 
négyféleképea intézkedhetnek* 1/ A N*C*I.o saját állományából bo
csátja rendelkezésre, 2/egy bekapcsolt, könyvtárból kéri át, 5/ 
megküldheti a kérést egy másik vidéki irodának, ahol tudomása 
szerint megvan a könyv, vagy végül 4/ megveszi a könyvet*

» MaeSolvin - Revies British XibraMe®, London, 1946* 
37-58«lap* £A K„T. Szerkesztőségének betoldása^

»** Könyvtárunk feladata az, hogy könyvvel lássál el az összes 
könyvtártípusokat$ ez a tevékenység tovább fokozódott* A National Cen
tral Library a beérkezett 100*049 megkeresés közül, - ami körülbelül na 
pi 277-es átlagnak felel meg, - 7X*257-et, vagyis 71*21 j6-ot sikeresen 
intézett el, a múlt évi 68*27 #-kal szemben* Ebből a könyvtár 15*74? kö
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tetet /a kölcsönzött anyagnak több mint egynegyedét/ 136®000~nél nagyobb 
kötetszé®Ue saját állományából kölcsönzött ki® Az ilyen kölesönzések je
lentik a National Central Library leggyorsabb és legkevésbé költséges 
szolgáltatását® Az elintézett megkeresések számbeli gyarapodásának na
gyobbik rész® a külföldi könyvtárakra és hazai egyetemekre esik® Az an
gol egyetemek 23*905 kötetet adtak kölcsön,, vagyis 1®940 kötettel töb
bet * mint az előző évben® A tengerentúli könyvtárak is több könyvet ad
tak kölcsöne aiint eddigs 21 ország l®026 kötetet adotté szemben a 38 
ország által kölcsönvett 2®1$4 kötettel* úgyhogy a National Central 
library a világ minden kontinensével kapcsolatban áll®

A bekapcsolt közreműködő könyvtárak száma jelenleg 223* ezek közül 
196 szakkönyvtár és kutatóintézete 29 pedig városi könyvtáré tehát a 
szakkönyvtárak száma néggyel gyarapodott® Az általuk kölcsönvett müvek 
száma összesen 24®478 kötet® Súlyos veszteséget jelente hogy a British 
Medisal Associatioákilépett a könyvtárközi kölcsönzés hálózatából®

Az AngliáraB Skóciára és Wales-re kiterjedő területi könyvtárháló
zatokban összesen 624 városié megyéig egyetemi és szakkönyvtár vett 
részt® A területi hálózatok által a saját könyvtáraiknak kiszolgálta
tott kötetek száma csökkent® A saját területükön kívüli könyvtáraknak
- a National Central Library közvetítésével kölcsönadott müvek száma a 
területek felében növekedett* másik felében azonban csökkent®

A National Union Catalogue /Országos Központi Címjegyzék/ 47®880 
beosztott cédulával gyarapodott®.Kz a beosztásra váró cédulák számát
- a 28®860 uj beérkezés figyelembevételével - 136®333-ra csökkentette®
A Bekapcsolt Könyvtárak Központi Címjegyzékéit a bekapcsolt könyvtárak 
IG0O32 cédáiéval /illetve már beosztott mü további lelőhelyének feltün
tetésével/ gyarapították® Gyarapította továbbá a National Central 
Library 5*81? általa megállapított mü cédulájával* valamint 11®732 ke
resett* de meg nem talált mü ©imleiráaával| a könyv- és folyóirat-le
lőhelykutatás eredményeképen tehát összesen 17®569 cédulával® A Bekap
csolt Könyvtárak Központi Címjegyzékének eédulagyarapodása ezek ezerint 
összesen 27®60Í volt * vagyis 8®013-al kevesebb * mint az elmúlt évben.
Az Orosz Könyvek és Folyóiratok Központi Címjegyzéke tetemesen fejlő
dött a Külügyminisztérium részéről juttatott segély növekedése folytán® 
A cédulák jelenleg 34®088 műre* 2®297 folyőirat-cimre /61.074 szám/ és 
93 ujság-eimrs terjednek ki® Az orosz müveket kérő 1®637 megkeresésnek 
majdnem "60 százalékát sikerült elintézni® A katalógust augusztusban 
mikrofilmre vették fel a Library of Congrees-bön készülő Szláv Könyvek 
Címjegyzéke részére® ;

A Háború Alatt Megjelent Német Könyvek és Folyóiratok Központi 
Címjegyzéke® Befejezték és a bekapcsolt könyvtárak igyarapodásának cím
leírásaival naprakészen tartják a könyvek mozgathatóén összefűzött cé
dulakatalógusét® A folyóiratkatalógus befejezéséhez közeledik®

A Felnőtt-Oktatási Szakosztály. A könyvtár felnőtt-oktatási könyv- 
állománya az év folyamán 2®851 kötettel gyarapodott® A 16®225 kiköl
csönzött könyv az elmúlt évvel szemben 1®939 kötetes gyarapodást mutat®

A Brit Nemzeti Könyvközpont szolgálatait? ezidőszerint 351 könyvtár 
élvezi® A személyzeti létszám emeléséhez szükséges anyagi eszközök hiá
nya miatt a munkát úgyszólván kizárólag a bekapcsolt könyvtárak által
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felajánlott könyvek és folyóiratok havi jegyzékének készítésére kellett 
koncentrálni^ Így keveset lehetett tenni a National Central Library-ban 
összegyűlt anyag hozzáférhetSvététele terén és semmit sem nemzetközi 
vonatkozásban* A könyvtárak részéről rendelkezésre bocsátott anyag mennyi' 
sége továbbra is növekedett és 41*129 felajánlás került körözésre /ez azt 
jelentis hogy a felajánlások száma a múlt évvel szemben l3*?63-al emelke
dett/,, Énnek eredményeképen az anyaország és a Brit Államszövetség könyv
tárai között 22 o 6 4 $könyv és 41*820 folyóiratkötet, illetve rész került 
szétosztásra,, Ezenkívül több mint 40*000 kötetet osztottak szét a könyv
tárak közötto Ezek egy részét a Központ saját állományából juttatta, más 
részét a könyvtárak közvetlenül egymás között osztották szét, ami a szét
osztott tételek végösszegét 105*458-ra emelte* **

A könyvtár munkáját nagymértékben előmozdította az őfelsége állam- 
kincstára által 4*000 fonttal 31*250 fontra felemelt államsegély^ az 
egyéb segélyek és hozzájárulások összege együttesen 5*927 fontot tett ki*

A könyvtár a tengerentúli könyvtárosok érdeklődésének középpontjá
ban áll és számos könyvtártudományi iskola rendszeresen küld ide hallga- 
tócsoportokat a könyvtár tevékenységének közvetlen tanulmányozására*

Bármily eredményes is a National Central Library munkájának ez a 
mérlege, nincs helye az önelégültségnek, de annál több a munkánk javítá
sának* Nem szabad azonban szem elől téveszteni, hogy a könyvtárközi köl
csönzés munkájának több mint a fele a többi könyvtárra esik, és hogy a 
National Central Library központi szolgáltatásának gyorsasága és siker© 
is nagymértékben tőlük függ* Eredményeink fokozódását tehát csakis a 
könyvtárközi együttműködés gyorsaságának megjavításával érhetjük el, 
erre egyaránt szükség van a megkeresések továbbításában és a lelőhelye
ken történő munkafázisoknál*

» Aslib Proceedings, 1954. 2*sz* 129-130* lap.


