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Рагаша#)Н .;;
A KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉSRŐL

A ator jet olvasók sokféle igényelnek kielégítése, szempontjáЪ61 négy szerepet játszik a könyvtárközi köloeönzée, amely nagykönyvtáraink állományát hozzáférhetővé teszi mindazok számára »
akiknek valamilyen spcolálls tudományos illetve mttszakl irodalom
ra van szQkaáÉuk* Évről-évre bővül azoknak a száma, akik igénybe
veszik a könyvtárközi kölcsönzést. Mag kell azonban állapítani,
bogy e fontos.kérdésre mindezidáig nem fordítanak kellő figyelmet*
Változatlanul az a helyzet, hogy a könyvtárközi kölcsönzés megszer
vezésével kapcsolatos kérdéseket minden könyvtár saját elképzelése
szerint oldja meg, s változatlanul hiányzik az egyes könyvtárak ide
vonatkozó munkájának egybehangolása. Zdorova elvtársnő már bárom ét
vei ezelőtt felvetett néhány idevonatkozó kérdést "Mi akadályozza a
könyvtárközi kölosönzés kifejlesztését* oimtt olkkében. /Bibllotcka**,
1955» 2«sjk./ Sajnos, a oikk hatástalan maradt a a szerző á lta l fe l
vetett kérdések máig megoldatlanok.
Jelen olkksmben ismertetni szeretném a Tártul Egyetem Központi
Könyvtára által lebonyolítóit könyvtárközi kölcsönzési tapasztala
tokat, és vázolni az itt felmerülő nehézségeket.
A Központi Könyvtár könyvállománya /a könyvtárt lö02-ben ala
pították/, jelenleg 2,ooo*ooo kötet. Annak ellenire, hogy könyvállo
mányunk nagy és összetételében változatos, nem tudjuk minden eset
ben kielégíteni az egyetem tudományos dolgozóinak igényelt. A
könyvtár állománya a régi bel- és külföldi irodalom gazdag tárháza.
Ennek ellenére azonban gyakran tapasztaljuk, hogy hiányaink vannak
a Szovjetunióban 1917 ős 1944 közt kiadott könyvekben és folyóira
tokban, valamint a legfrlsebb külföldi irodalomban.
Ezzel kapcsolatban mind gyakrabban igénybe kell vennünk a
többi könyvtár segítségét. 1951-ben 3o könyvtárral, 1955-ben 146
könyvtárral alumni' kapcsolatban. Évről-évre nő az egyéb könyvtárak
ból kárt könyvek száma. Így például 1951-ben 752 könyvet kértünk
kölosön, 1955-ben pedig már 2.600 ^olt az általunk kért könyvek
mennyisége*
Ugyanilyen aktivitással kölcsönöz a ml könyvtárunk is könyve
ket az egyéb városokban lévő igénylőknek* Igen sok könyvet kérnek
a Tártul Egyetem levelező szakának hallgatói* Jelentős számú köny
vet küldünk az Észt Köztársaság határain túlra* Megrendeléseket
kapunk a Szovjetunió számos városából: Tornázkból. T bilisziből,
Kievből, Szverdlovszkból, Kaliningrádból, Minazkből, Kurszkból,
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KujbieevbŐl, Kazánból, Odesszából, ~ e tb .,
le -И és l i t váz köztársaságokba f

ts I u

^ J t szomszédos

A könyvtárközi kölcsönzés munkájában rendkívül aktuális kér
dés az agy példányban lévő könyvek Kölcsönzésének az ügye* í z t már
ZdoroTa elv társnő cikke is f e lv e t i. Ka ez a kérdés megoldást nyert,
amennyiben kiadták és jóváhagyták a könyvtárközi kölcsönzésről s ió 
ié szabályokat. A Lénia Könyvtáron, a Szaltttkov- 3csedrln Könyvtáron
éa a Szovjetunió Tudományos Akadémiáján kívül egyetlen könyvtárnak
ainea joga az egyetlen példányban meglévő mfl kölcsönadásának megta
gadására.
e
Az olvasók igényelnek a könyvtárközi kölcsönzés keretében tö r
ténő k ielégítésén él nagy szerepet játszanak a Szovjetunió Állami
Lenin Könyvtára á lta l k észített ős szétküldött mikrofilmek. SajBoa
nem minden nagy könyvtárunk té rt még rá erre az útra. Kívánatos Ion
ná, hogy az Állami Nyiü^ánoa SzaltUkov-Scsedrln Könyvtár, a S zovjet
unió Tudományon Akadémiájának Könyvtára, n Központi Állami Orvoetu
dományi Könyvtár és egyéb könyvtárak la szervezzék meg a mikrofilme
zést, s ilymódoe tegyék hozzáférhetővé hatalmas könyvállományukat a
tudományos dolgozók hatalmas tábora számára.
A könyvtárt ősi kölcsönzéssel kapcsolatos munka legsürgősebben
megoldandó kérdéseinek egyike valamennyi könyvtárban a könyvrendelé
sek formába ütésének kérdése, je len leg az a h elyzet, hogy szinte
minden könyvtár azt k ö v e te li, hogy a hoszáérkező megrendelést az á l
tala kidolgozott űrlapon küldjék meg a elmére. Gyakran le k e ll mon
danunk a központi könyvtár kéréseiről annál az egyszerű oknál fogva,
mert nem rendelkezünk olyan megrendelő lapokkal, amelyeket a szóbanrforgó nagykönyvtárak gyakorlatában meghonosítottak« Kívánatos, lenne,
hogy valamennyi könyvtárban egységes megrendelőlapot vezessenek be,
e zá lta l szüntessék meg a könyvmágrendelőlapok külalakjában mutatkozó
eltéréseket. Az egységes ferma mintájául felhasználható a.Szovjetunió
Állami Lenin Könyvtárában alkálmazctt megrendelőlap, annál la Inkább,
mert számos könyvtár, más hasonló Űrlapokat használ /pl. a Moszkvai,
Lenlngrádl, Lvov4, Szárátovi, Tártul Egyetem Könyvtára, az Állami
Nyilvános Történelmi Könyvtár, a Központi Mezőgazdasági Tudományos
Könyvtár., az Észt SZSZK Állami Krejevald Könyvtára, stb«/. A kisebb
könyvtárak is használhatják ezt n megrendelőlapot bizonyos módosítá
sokkal. Snnél a kérdésnél a megrendelőlap formátumának is jelentősége
van, te k in te tte l arra, hogy a különféle alak bonyplultá tenné a meg
rendelőlapok kartotékba való bbaaorolását«
Teljesen megengedhetetlen az a helyzet, ami az egyes könyvtárak
gyakorlatában k ialaku lt, nevezetesen, hogy nem küldenek é rte s íté s t
az általuk megrendelt könyv beérkezéséről« Ilyen helytelenül járnak e l
például a következő könyvtárak} A Szovjetunió Állami Xdegennyelvű
Könyvtára, á Szovjetunió Állami Lenin Könyvtára, a Szárát ovi
Egyetem Tudományos Könyvtára,
Zdorova elvtársnő arra hívta f e l cikkében az érdekeltek fig y e l
mét, hogy la k a ll rövid íten i a kérések teljesítésén ek h a tárid ejét, s
azt javasolta, hogy a könyvtárak számára lehetővé k e íl tenni ni
igénylések továbbadását egy másik könyvtárba, ha a i első könyvtára
kérést sem tudja k ie lé g íte n i« Es a javaslat a gyakorlatban nem mi iá ig

valósítható meg. Komplikálja & helyzetet az Is , hogy & megreáűálőlap továbbítása le a s »e tleimé te s zi a megrendelést küldő eredeti к
könyvtárnak, hsgy nyomon kövesse a kérés teljesítésének atJét* Kí
vánatos lenne azonban, hogy a kérés nem teljesíthetőségének esetében
a megrendelőlapra rávezetnék, melyik könyvtárban található a keresett
könyv. Sikerrel alkalmazza ezt a megoldást a Szovjetunió Tudományos
Akadémiájának Könyvtára a hálózatához tartozó könyvtárak kéréseinek
k ielégítésén él. De ugyanezt teszi a Szovjetunió Állami Lenin Könyvtá
ra la a moszkvai könyvtárak viszonylatában, a hasonlóképpen já r e l a
Lett SZSZK Tudományos Akadémiájának Könyvtára a r ig a i könyvtárak v i 
szonylatában. Az olvasók kéréseinek mind rövldebb idő a la tt történő
k ielégítése végett helyes lenne, hogy valamennyi könyvtár lehetőleg
ilyen értelmű tájékoztatást adjon»
A Tártul Egyetem Központi Könyvtárának nagy segítséget nyújtanak
az Állami Nyilvános SzaltUkov-Sesedrla Könyvtár, az Állami Nyilvános
Történelmi Könyvtár, a Szovjetunió Állami Lenin Könyvtára; ezek я le g 
rövidebb időn helül t e lje s ít ik a könyvtárközi kölcsönzés keretében
érkező kéréseket. Vlezoct igen sokáig k e ll várni, míg a kérésnek eleget
tesz az Állami Központi Tudományos Orvosi Könyvtár /nem egyszer két
hónapig is e lta rt a kérés elintézése/'. Nem kóteégea, hogy a könyvtárak
nak harooluiok k e ll a kérések te lje s íté s e határidejének csökkentéséért
A Tártul Egyetem Központi Könyvtárában folyó könyvtárközi kölcsön
zés e gyakorlatban azt mutatja, hogy Ismételten kérnek olyan könyvet,,
amelyet egyizben már a könyvtár visszau tasított. Ahhoz, hogy hason:V'
hibák ne forduljanak e lő , a könyvtár nyilvántartásba veszi az egyék
könyvtárakhoz in tézett kéréseket. Erre a célra kartotékot ezefiühk ?.
többi könyvtárhoz küldött megrendelések nyilvántartására* A katalőgoücédalán a könyv rövid címleírása m ellett feljegyezzük a megrendelés
k eltét és a címzett könyvtár nevét. A " kérés kielégítésének es&tabefc
feljegyezzük Ide a könyv beérkezésének napját, elutasítás
:.j«~
dig egyezményes j e l l e l je lö ljü k ezt a tényt*
Szeretnénk remélni, hogy az i t t é rin te tt kérések visszhangra ta
lálnak a könyvtárosok közt* Szeretnénk remélni azt la , hogy a könyv
tárközi Kölcsönzés munkájában nagyobb összhangot érünk e l, ha nem *л
fe lü lr ő l történő szabályozás utján, legalább a tapasztalatcsere utján.
Minél előbb felszámoljuk a könyvtárközi kölcsönzés munkájában meglévő'
hiányosságokat, aaaál jobbá v á lik n tudósok, ú jító k , egyetemi hallga
tók könyvvel való ellátása*
•-* Bibliotekar®, 1956. ö.az, 4^-ád. 1чу>.

