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ELŐBBRE LÉPETT-E A KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉS? 
— Felmérés az OMKDK-ban —

BARABÁS B. Erika — HANGYÁL Zs. Anna

A közmondásbeli makkra emlékzetető UAP-ról a könyvtárosok nem azért álmo
doznak. mintha ők lennének éhesek. Mások, nevezetesen az irányítók, kutatók, fejlesztők, 
az élethivatásra felkészülök és élethivatásukat gyakorlók rosszultápláltságot okozó infor
mációbeszerzési és -fogyasztási rendellenességeit látva vállalkoztak a program megálmo
dására, sőt fokozatos megvalósítására is1.

Az UAP élharcosai általában nagy reményeket fűznek az információforrások 
optimális telepítésének és ellenőrzésének megvalósíthatóságához. Ebből egyenesen követ
kezik, hogy ismételten kiemelt figyelemben részesítik a „régi jó ” könyvtárközi kölcsön
zést és/vagy annak korszerűsített, könyvtárközi forrássszolgáltatássá bővülő változatait. 
Fokozott igénybevételét az SDI-szolgáltatások mind általánosabbá tételével is ösztönzik, 
mintegy étvágygerjesztő éltapokat nyújtva általuk az illetékes szakembereknek.

A könyvtárközi kölcsönzés mindenképpen minőségi és minősített szolgáltatás: egy 
adott helyen meg nem lévő információforrás keretében történő megszerzéséhez nagyon 
határozott alkotói érdekek fűződnek. Mennyisége, tartalmi-műfaji-nyelvi megoszlása, 
regionális szóródása egyszerre jellemzi az adott ország tudományos-gazdasági és könyvtár- 
ügyi fejlettségét.

A szolgálat mennyiségi és minőségre utaló mutatóinak alakulását a könyvtárügy 
oldaláról igen erőteljesen befolyásolja a gyorsaság és az igények kielégítésének mértéke.

A könyvtárközi kölcsönzés színvonalát csak mint könyvtárügyi összjátékot lehet 
átfogóan értékelni. Ennek ellenére meghatározó, hogy „kulcsintézményei” , amelyeket 
a Cholnoky-féle felmérés2 kiemelt és közvetítő könyvtáraknak nevez, miként látják el 
feladataikat, miként kooperálnak egymással.

Ezért hasznos, ha egy-egy ilyen intézmény időnként elemzi ebbéli gyakorlatát, 
mégpedig kétszeresen az. Az elemzés eredményeinek ismeretében részint a saját hiányos
ságok küszöbölhetők ki, részint pedig a „pálya egészén” uralkodó helyzetet illetően is 
tájékozottabbakká válunk, azaz több vonatkozásban válaszolhatunk pl. az e dolgozat 
címében felvetett kérdésre is: előbbre lépett-e hazánkban a könyvtárközi kölcsönzés?
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Nem kétséges, hogy az Országos Műszaki Könyvtár a könyvtárközi kölcsönzés terén 
rendelkezik mindazokkal az attribútumokkal, amelyekről az imént megemlékeztünk. 
A mennyiségében és információs értékében is tekintélyes üzemi-intézeti-felsőoktatási 
szakirodalmi bázist úgy egészíti ki, hogy beszerzéseit egyrészt a népgazdasági tervekben és 
gazdaságpolitikai célkitűzésekben legjobban hangsúlyozott és fejlesztésre kiemelt ágaza
tok, másrészt a műszaki élet több területét átfogóan érintő interdiszciplináris területek 
szakirodaimára összpontosítja.

Elemzésünk a fenti bázisra 1978 első negyedévében beérkezett 2329 könyvtárközi 
kölcsönzési kérést fogja át. A minta nagysága növeli esélyeinket az érdemi válaszokra.

A mennyiség jelzései

Olykor fontos tényeket sem veszünk igazán tudomásul. Magunk sem hittük volna, 
ha nem találunk rá adatokat: 1970 és 1976 között legalábbis megkétszereződött a könyv
tárközi kölcsönzési forgalom. A III. Országos Könyvtárügyi Konferencia évi „közel 
százezer kötet átkölesönzéséről” tud3 N. Rácz Aranka — 1976-ban — pedig azt állítja, 
hogy az éves forgalom „hozzávetőlegesen” 200 000 könyvtári egységre becsülhető”4 .

A növekedésből az Országos Műszaki Könyvtár is kivette a részét. Itt az utolsó hat 
év adatai a következőképpen alakultak:

Év Kölcsönzött egység 1973 %-ában Az előző év %-ában
1973 5 536 100 —

1974 5 719 103,3 103,3
1975 5 989 108,2 104,7
1976 6 278 113,4 104,8
1977 7 614 137,5 121,2
1978 9 212 164,4 120,9

Az országos adatok és intézményünk adatai időben csak részben kongruensek. 
Az egy beesés évei arról tanúskodnak, hogy nálunk a mennyiségi fejlődés lassúbb volt az 
országosnál, s a nagy felszökés évei már az országos záróévet követően estek. Ennek belső 
oka a könyvtárközi kölcsönzési szolgálat hangsúlyozottabb kezelésében, valamint a gyors
másoló kapacitás fejlesztésében jelölhető meg, ami — természetesen — az igények növeke
dése, sőt „dörömbölése” nélkül korántsem vezetett volna ilyen eredményre.

A mi fejlődésünk felgyorsulása annyit mindenképpen valószínűvé tesz, hogy 1976 
óta az országos forgalom is gyorsuló ütemben növekszik, s egyelőre nem ismerjük azt 
a szintet, amelyen az igénybevétel tartósan stagnálni kezd. A KF-ben és a gazdaságpoliti
kában mind következetesebben érvényesített elvek láttán -  úgy véljük — bízvást számít
hatunk a könyvtárközi kölcsönzés iránti kereslet további erősödésére.
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Ami a „kérőinket” illeti

A vizsgált három hónap alatt intézményünk 590 „kérővel’ került kapcsolatba. 
Megoszlásukat és a forgalmon belüli „súlyukat” az alábbiakban táljuk fel:

A könyvtárak típusa Száma % aránya A kért egységek száma % aránya

Megyei könyvtárak 
Városi-járási és

17 2,9 195 8

községi könyvtárak 204 34,6 238 10
Felsőoktatási könyvtárak 59 10,0 619 27
Vállalati szakkönyvtárak 147 24,9 385 17
Intézeti szakkönyvtárak 
Egyéb könyvtárak és

74 12,5 506 22

intézmények 89 15,1 386 16

A kérő könyvtárak és intézmények közül 81 (14 %) volt a budapesti és 16 (2,7 %) 
a külföldi. A budapesti könyvtárak az összes egység 24 %-át, a külföldiek pedig mintegy 
1,5 %-át kérték. A többi kéréssel a vidéki könyvtárak jelentkeztek.

A kérések 76 %-a (1758 egység) közvetlenül, 24 %-a (571 egység) az Országos 
Széchényi Könyvtár közvetítésével érkezett intézményünkbe.

A közölt adatokból számos következtetés adódik. Nevezetesen:
1. A megyei könyvtárak kérőként való jelentkezése rendszeres (kérési átlaguk 

11,5 egység), s kevés kivételtől eltekintve kéréseik is adekvátak a mi gyűjtőkörünk
kel. Ez is megerősíti azt a közismert tényt, hogy megyei könyvtáraink mindinkább 
el tudják látni azt a területi ellátó funkciót, az ún. felsőfokú általános könyvtári 
feladatkört, amelyet a könyvtár politika nekik szán.

2. A tanácsi könyvtárügy В és C típusú intézményei, a városi-járási és községi könyv
tárak, bár gyorsan növekvő számban, de csak esetileg kérnek tőlünk szakirodalmat 
(kérési átlaguk 1,2 egység). A növekvés mértékére jellemző, hogy 1967-ben -  a tel
jes év folyamán -  még csak 80 közművelődési könyvtárral kerültünk kapcsolatba 
fly módon (a megyei könyvtárakat is beleszámítva).
Mindez egyaránt tükrözi a műszaki jellegű irodalom iránti érdeklődés növekedését 
és a közművelődési könyvtárak erősödését. Az már kevésbé örvendetes, hogy а В és 
a C típusú könyvtárak gyakran, mégpedig a „kérési fegyelemnek” is fittyet hányva 
olyan műveket kérnek tőlünk, amelyeknek meg kellene lenniük vagy a saját állomá
nyukban, vagy legalábbis a megyei könyvtárakéban. A „sok kicsi sokra megy” 
típusú könyvtárközi kölcsönzési megterhelésünk könyvtárpolitikailag nem kívána
tos. így hát a tanácsi könyvtárügyben még mindenképpen vannak tennivalók 
a Szakmai irányelvek5 gyűjtési, szolgáltatási és együttműködési előírásainak mara
déktalanabb realizálását illetően.

3. A „leginkább nekünk való kérők” a felsőoktatási (kérési átlaguk 10,5 egység), 
a kutatóintézeti (kérési átlaguk 6,8 egység) és az üzemi szakkönyvtárak (kérési 
átlaguk 2,6 egység) köréből kerülnek ki. A felsőoktatási könyvtárak kérési átlagát 
néhány különösen intenzív fogyasztó (főként a vegyipar és a kémia tárgyköréből)
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emeli ilyen magasra. A „slepp”, amely a jelentkezett felsőoktatási könyvtárak kb. 
egyharmadát teszi ki, lényegében esetenkénti kérő. A kutatóintézeti könyvtári 
„kérők” mezőnye a legkiegyensúlyozottabb, s véletlenül sincsenek inadekvát 
kérései.
A vállalati-üzemi szakkönyvtárak meglehetősen alacsony kérési átlaga még alacso
nyabb lenne, ha — főként a vegyipari üzemek köréből — nem lenne egy tucatnyi 
állandó megrendelőnk. Mindez a hazai ipar gyenge K+F tevékenységét tükrözi.

4. Érdemes felhívni a figyelmet egyéb intézményi partnereink viszonylag nagy számára 
és kéréseik tekintélyes „súlyára” is. Ez abból adódik, hogy a könyvtárközi kölcsön
zés — mint látni fogjuk — gyors eltolódásban van a másolat szolgáltatás felé, amely
nek — lévén fizetett szolgáltatás — egyik előnye, hogy nem feltétlenül kíván könyv
tári közvetítést.

5. Bár az öndicséret nem illő dolog, mégis pozitívnak tartjuk azt a gyakorlatunkat, 
hogy budapesti partnereinknek is a rendelkezésére állunk a könyvtárközi kölcsön
zésben (a kérő intézmények 14 %-a, a kérések 24 %-a erejéig), holott az azonos 
helységben működő könyvtárak esetében ezt a jelenlegi könyvtárközi kölcsönzési 
jogszabály csak a nem nyilvános könyvtárak számára írja elő, azt is megengedő
legesen6 .

6. A kérések több mint háromnegyed részének közvetlen beérkezése Janus-arcú dolog. 
Mindenképpen pozitív lenne, ha a könyvtárközi kölcsönzést minden esetben szak
képzett könyvtáros intézné, mégpedig megfelelően teljes és folyamatosan fejlesztett 
könyvtárközi kölcsönzési kézikönyvtárra támaszkodva. Legintenzívebb partnereink
nél ez már így is van. Az eseti kölcsönzők túlnyomó többsége azonban még mindig 
az intuícióra bízza magát, s ezért sok a rossz helyre küldött és pontatlanul megfo
galmazott kérés. A tárgyba vágó szakirodalom ezt a makacs szokást — eddig mind
hiába — folyamatosan ostorozza7.

A kérések jellemzői

Az Országos Műszaki Könyvtár átfogó műszaki-tudományos gyűjtőköre, a kérő 
intézmények nagy száma és változatos volta valamint az esetenkénti kérések magas 
arányú képviseltsége már vállalkozásunkat megelőzően feltételezhetővé tette, hogy 
a kérések szakterületi megoszlása is meglehetősen változatos lesz.

Ezt az elemzés, mint a következő táblázat mutatja, be is bizonyította:

Szakterület Kérési % arány
1. kémia-vegyipar 30,0
2. gépészet, gépipar, erőgépek 15,0
3. elektrotechnika, híradástechnika, elektronika 9,0
4. számítástechnika, automatizálás 6,5
5. fizika 6,0
6. matematika 5,0
7. tájékoztatásügy és könyvtárügy 4,5
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Szakterület Kérési % arány

8. energetika 4,0
9. üzemszervezés 3,5

10. környezetvédelem 3,5
11. egyéb 13,0

Az egyéb rovatban — maximálisan 2 %-os kérési aránnyal — a közgazdaságtan, 
a bányászat, az építőipar-építőanyagipar, a közlekedés, a mezőgazdaság—élelmiszeripar, 
az anyagmozgatás, a könnyűipar és a műszaki szabadidőirodalom szerepel még.

A keresés szakterületi összetétele lényegében összhangban van könyvtárunk már 
említett gyarapítási „hangsúlyaival” . A gépipar iránti kiugró érdeklődés azzal magyaráz
ható, hogy a gépgyártás nemcsak saját nagykönyvtárral rendelkező nagyüzemekben 
folyik, hanem közép- és kisvállalatoknál is. Ráadásul a gépi megmunkálás iránti igény 
más ágazatokban is jelentős.

Figyelemre méltó az alaptudományi dokumentumok átkölcsönzése iránti igény 
tekintélyes volta. Ez a „tudomány közvetlen termelőerővé válásaiként ismert tétel igaza 
mellett érvel. A tájékoztatásügy-könyvtárügy magas keresettségét a főiskolai államvizsga
hullám magyarázza.

A kért dokumentumok megjelenési idejét elemezve, az alábbi jellegzetesen „műsza
ki” , a Cholnoky-féle országos vizsgálat adataival nem egybehangzó8 adatsort kaptuk:

Megjelenési időszak A kérések száma % aránya

1945-ig i6 0,6
1946-1956-ig 170 7,4
1957 —1967-ig 516 22,0
1968-1978-ig 1 627 70,0

A k érések  nyelvi m egoszlása m eglepően „k ö ze l á ll”  m ind  a C h o ln o k y  k ö zö lte  orszá-
gos nyelv i m egoszláshoz, 
lá sához :

m ind  pedig saját beszerzésünk  (1 9 7 7 . évi ad a t)  nyelvi m egosz-

A kért dokumentum nyelve % aránya a % aránya % aránya a
kérésekben Cholnokyná! beszerzésben

magyar 36 33,6 34
angol 37 33,2 45
német 14 14,2 7
orosz 8 6,2 1 1
egyéb 5 10,6 3

Annyit azonban meg kell jegyeznünk, hogy a magyar nyelvű kérések % aránya 
váratlanul magas. Ez akkor is „gyarapítási parancsot” jelent, ha feltételezzük, hogy 
a Szakmai irányelvek, az új kötelespéldány rendelet9 következetesebb végrehajtása és 
a tervezett új könyvtárközi kölcsönzési jogszabály10 megjelenése után optimálisabbá válik 
mind az állományok regionális telepítése, mind pedig a könyvtárközi kölcsönzési 
fegyelem.
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A beérkezett átkölcsönzési kérések dokumentumtípusok szerinti megoszlásában 
— mint ahogy az várható is volt — a folyóirat áll az élen (1200 kérés). Az azonban már 
revelálóbb, hogy a könyv nem túlságosan marad el mögötte (1018 kötet).

A kérések 51 %-át kitevő folyóirat és 43 %-át kitevő könyv népszerűségéhez képest 
igen népszerűtlenek, a kéréseknek mindössze 6 %-át kitevő egyéb dokumentumtípu
sok. (Az elemzett mintában csupán 33 kutatási-fejlesztési jelentést »reportot«, 16 egyete
mi jegyzetet, 42 fordításmásolatot, valamint 20, eleve mikrofilmlapon rendelkezésre álló 
dokumentumot tudtunk összeszámolni, olyan keveset, hogy külön-külön százalékolásukra 
nem is volt érdemes vállalkozni.)

A kérések dokumentumtípusok szerinti össztétele tehát egyáltalán nem képez 
korszerű műszaki könyvtárhasználati minőséget, nála a már többször hivatkozott 
Cholnoky-féle országos felmérés összetétele is korszerűbbnek látszik (ott 54,6 % a folyó
irat és 39 % a könyv).

Minden bizonnyal nekünk is jobb állománypropagandát kellene az összetétel kor
szerűsödése érdekében folytatnunk, annál is inkább, mivel elsődleges fontosságú és gyor
san, évenként mintegy 10 000 tétellel gyarapodó mikrofilmlapos reportgyűjteménnyel 
rendelkezünk, de mind általánosabb az is, hogy meghatározott folyóiratokból és/vagy 
folyóirat-évfolyamokból sem tudunk mást nyújtani, mint mikrofelvételt. Igaz: a reporto- 
kat és más különgyűjteményeinket korszerű gyarapítási jegyzékekben, katalógusokban 
táljuk fel, de — ügy látszik — ez nem elégséges. Szükség lenne bizonyos beidegzettségek 
és idegenkedések legyőzésére is. És persze: a mikrofilmtechnika nagyobb elterjedtségére.

A kérések teljesítésének mértéke és a nem teljesítés okai

A 2329 kérésből az elemzés tárgyidőszakában mindössze 350-et (15 %) nem elégí
tettünk ki.

Az elemzés időszakának lezárása után a 350 műből 85-öt feltehetően megküldtünk 
a kérőnek (ez az összes kérés 3,7 %-a, a kielégítetlen kéréseknek pedig majdnem 25 %-a), 
ui. a szóban forgó művek elintézetlenségének az elemzéskor a következő okai voltak: 
kötészeten 17 kérés, előjegyezve 42 kérés, másolatfelajánlás az eredeti helyett 15 kérés, 
adatkiegészítésre vissza a kérőnek 3 kérés, még nem jelent meg 8 kérés.

A legutóbbi okra visszatérve megjegyezzük^ elég gyakori, hogy a művek 
megjelenésének szignalizálása és tényleges megjelenése között több hónap is eltelik.

230 kérést, az összes kérés kereken 10 %-át azért kellett elutasítanunk, illetve 
a rendszer más egységeihez továbbítanunk, mivel a kért dokumentum nem volt meg 
állományunkban. E művek 6 0 —70 %-a nyilvánvalóan „profilidegen” volt.

Egyéb ok miatt (nem másolható, nem kölcsönözhető, elveszett, kiselejtezve) 
mindössze 35 kérést nem tudtunk kielégíteni.

A teljesítési aránnyal nem kell szégyenkeznünk, de — szerénytelenségnek ne ve
gyék — meg is dolgoztunk érte.
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A könyvtárközi kölcsönzés másolatszolgáltatássá váló részleges átalakulását a legér
zékletesebben az tükrözi, hogy az elemzett időszak kéréseinek 53 %-a mindjárt másolatra 
vonatkozott. Nyilvánvaló, hogy a műszaki szakterület és az Országos Műszaki Könyvtár 
sajátságai folytán e tekintetben az országos gyakorlat még nem ért utol bennünket, de 
azért — Cholnoky 47,4 %-os „másolatban kielégítési” adatára gondolva11 — a szegedi 
egyetemi könyvtári vizsgálat 2 %-os másolatkérési adatához12 képest általában is nagy 
lehet a fejlődés.

A kérések kielégítésében még előkelőbb helyet vívott ki magának a másolat. Az 
1979 kielégített kérésből 1018-at (51,4 %) papírmásolat, 60-at (3 %) mikrofilmlap formá
jában elégítettünk ki, csupán 901 egységnyi (45,6 %) eredeti dokumentumot juttattunk 
el a használóhoz.

A másolatszolgáltatás további terjedését ösztönözni kellene. Ennek azonban mind 
a küldő, mind a kérő könyvtárakban néhány előfeltétele van. A küldő könyvtárakban 
főként a gyorsmásolókapacitás bővítésére és (a másolatok minősége érdekében) gondos 
szervizelésre van szükség. A kérő könyvtárakat az indokolt mértékig „fízetésképessé” 
kellene tenni. Ez főként a kisebb közművelődési könyvtárakra vonatkozik, de jónéhány 
kisüzem szakkönyvtárában is problémák vannak a másolási díj kifizetésével.

A mikromásolatok forgalmazása nagyon kis mértékű, noha a nagykönyvtári állo
mányok egyre nagyobb hányada eleve mikrohordozó kon áll csak rendelkezésre és az SDI- 
típusú szolgáltatások keltette szakirodalmi igényt is könnyebb — és olcsóbb lenne mikro- 
hordozón kielégíteni13. Mindez sürgetően veti fel egy könyvtárügyi méretű leolvasó
technikai program kimunkálásának és megvalósításának a szükségességét.

(Azonban félreértés ne essék: amikor a másolatszolgáltatás további elterjedésének 
érdekében érvelünk, korántsem gondolunk arra, hogy az eredeti dokumentumok átköl- 
csönzését teljesen ki lehetne és szabadna küszöbölni. Arra viszont igen, hogy „amit csak 
lehet” , „ami csak ésszerű”, az másolat formájában jusson el a használóhoz. Sok, ma is 
szorító problémát lehetne megszüntetni ezáltal.)

A kérések teljesítésének módja

Az átfutási idő

A könyvtárközi kölcsönzésben kardinális szerepe van a teljesítés gyorsaságának, az 
átfutási időnek. A Cholnoky-féle felmérésben közölt átfutási idővel (22,8 nap) az Orszá
gos Műszaki Könyvtár — bizony — nem nagyon dicsekedhet. Ezért az időtényezőt mosta
ni elemzésünkben kétféleképpen is megvizsgáltuk:

1. vizsgáltuk a kérőlap dátumától az intézménybe történő beérkezésig eltelt időt, 
továbbá

2. az intézménybe való beérkezéstől a kért dokumentumnak a Szolgálattól való 
kiküldéséig elteltet.

A kérőlap dátumától az intézménybe történő beérkezésig eltelt napok számá:
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1 nap 2 nap 3 nap 4 nap 5 nap 6 nap 7 nap fölött

335 412 443 338 300 189 312
14% 18% 19% 15% 12% 9% 13%

A 7 nap fölött beérkező kéréseknél kell néhány kritikai észrevételt tennünk. Ezek 
nagy része az Országos Széchényi Könyvtáron keresztül érkezik, és — a kérőlap hátlapján 
található „levelezés” szerint — a helytelen irányítás miatt máris több könyvtárat járt 
meg. E jelenségben mindenképpen a kérő könyvtárak felelőssége tükröződik (esetenként 
a postáé is).

Az Országos Műszaki Könyvtárba történő beérkezéstől a Szolgálat elhagyásáig 
eltelt napok száma:

1 nap 2 nap 3 nap 4 nap 5 nap 6 nap 7 nap 8 nap 9 nap 10 nap 10 napon túl

283 255 340 501 403 232 79 80 44 52 60
12% 11 % 15% 22% 19% 10% 2,5% 2,5% 2% 2% 2%

Tehát — a beérkezés napját is beszámítva — négy nap alatt a kérések 60 %-a, hat 
nap — egy munkahét — alatt pedig 89 %-a nyer elintézést.

A jól végzett munkával ellentétben lévőnek látszik a maradék 11 % hosszabb ügyin
tézése, pedig e kéréseknél tesz a legtöbbet a Könyvtár annak érdekében, hogy pozitiven 
intézze el őket. E kéréseknél szinte minden esetben bibliográfiai adatkiegészítésre és nyo
mozásra, külső raktárakból, sőt más könyvtárakból (esetleg szerzőtől) történő bekérésre 
van szükség.

Befejezés

Ha az elmondottak alapján válaszolni kívánunk a címben feltett kérdésre, határozot
tan ingennel kell válaszolnunk.

A továbblépéshez szükséges állománytelepítési, jogszabályozási, és műszaki-fejlesz
tési követelményeket dolgozatunk megfelelő helyein előadtuk vagy legalábbis jeleztük. 
Itt már nem marad más hátra mint a sze llem i fe lté te le k  továbbfejlesztésének a hangsúlyo
zása. A könyvtárközi kölcsönzés nem adminisztratív feladat. Nálunk pl. a bibliográfiai 
keresést legképzettebb munkatársaink a referenszes kollégák végzik, s nem is ritkán 
kényszerülnek „nyomozási bravúrra”. Ezzel szemben az üzemi-vállalati szakkönyvtárak 
többségében ezt mindmáig nemigen akarják elhinni, s ennek megfelelően megteremteni 
az eredményes szolgáltatás szellemi és kézikönyvtári feltételeit.

A szakmai színvonal emelése érdekében elhatároztuk, hogy a jövőben könyvtárközi 
kölcsönzési tanácskozásokat, megbeszéléseket fogunk tartani, ill. kezdeményezni a mű
szaki-természettudományi könyvtárak illetékes munkatársai számára, a szolgálatban 
felhasználható új segédeszközökről (címjegyzékek, katalógusok, mutatók stb.) pedig 
tájékoztatót kívánunk kiadni.
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