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A KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉS ÚJ RENDJE

FEJES JÓZSEFNÉ

A 4. Országos Könyvtárügyi Konferencia ajánlásaia központi szolgáltatásokon belül 
a könyvtárközi kölcsönzés továbbfejlesztésének fontosságát is hangsúlyozzák. A könyv
tárközi kölcsönzéstől most mindenki elsősorban azt várja el, hogy gyorsabban és megbíz
hatóbban működjék. Ez indokolt is, hiszen az elmúlt évtizedben vitathatatlanul megnőtt 
a jelentősége az ország szakirodalmi ellátásában és néhány olyan intézkedés és változás is 
történt, amely a szolgáltatás lehetőségeit erősítette. így például a lelőhely keresőlap beve
zetése, amely az 1952 utáni magyar kiadványok felkutatásában hozhat gyors eredményt, 
több nagy könyvtár bekapcsolása a közvetlen nemzetközi kölcsönzésbe, valamint a kon
zultatív bizottság létrehozása a könyvtárközi kölcsönzési forgalomban jelentős szerepet 
játszó könyvtárak képviselőiből, és nem utolsósorban a másolatszolgáltatás térhódítása 
a könyvtárközi kölcsönzésben. A nemzetközi kölcsönzésben a másolatszolgáltatás rész
aránya 1981-ben már 60% volt, belföldi vonatkozásban még nagyobb mértékű az eredeti 
művek kölcsönzése (erről nincs pontos adatunk, mert teljeskörű statisztikai adatszolgál
tatásra csak öt évenként kerül sor). Kedvező változás e téren akkor várható, ha a könyv
tárközi kölcsönzésben résztvevő könyvtárak a szükséges reprográfiai berendezésekkel ren
delkezni fognak.

Időszerű volt a könyvtárközi kölcsönzés újraszabályozása, amely a tevékenység 
egész működését felfrissíti, korszerűsíti és szakszerűbbé teszi. A régi, a 126/1963. 
(M.K.8.)MM számú utasítás egyes előírásai és a kölcsönzés szervezeti megfogalmazása 
annak hatékonyságát már komolyan korlátozták. A három, kötelespéldánnyal rendelke
ző központi könyvtár nem volt képes az összes magyar anyagra vonatkozó igényeket ki
elégíteni. A könyvtárközi kölcsönzést segítik az utóbbi években megjelent új jogszabályok 
is, mint a kötelespéldányok elosztásáról intézkedő 5/1977.KM számú rendelet és az 
5/1978.KM számú rendelet a könyvtári rendszer szervezetéről és működéséről.

A múlt év végén megjelent jogszabály a művelődési miniszter 19/1981.(XII.8.)MM 
számú rendele te a könyvtárközi kölcsönzési kérések új rendjét a fenti rendelkezések fi
gyelembevételével szabályozza.

A jogszabály nagy erénye, hogy a könyvtárközi kölcsönzés meggyorsítása érdeké
ben egyszerűsíti a kérések útját, a magyarországi kiadványok kölcsönzésénél kiiktatja a 
hálózati központhoz való formális küldést, valamint meghatározott dokumentumok 
esetében kötelezettségként írja elő az előzetes lelőhelymegállapítást, továbbá valamennyi 
szolgáltatásra képes könyvtárat bekapcsolja a könyvtárközi kölcsönzésbe, hogy ezzel is 
segítse a vidéken élő szakemberek szakirodalmi ellátását.

Könyvtári Figyelő 28(1982)6



634 Fejes Józsefné

A régi jogszabályban megfogalmazott korlátozások, szervezeti kötöttségek feloldása 
következtében megnő a könyvtárosok felelőssége, nagyon fontos ugyanis, hogy a kérések 
indításakor a megkeresett könyvtár illetékessége szerint járjanak el (ne kérjenek például 
országos könyvtárakból olyan irodalmat, amely a helyi, illetve a megyei könyvtárakból 
megkapható). Alapelv, hogy a kurrens magyar anyag szolgáltatása nem az országos, 
hanem a helyi, a megyei szolgálat feladata.

A könyvtárközi kölcsönzés a továbbiakban az összes országos feladatkörű szak- 
könyvtárra és megyei könyvtárra építve működik. A rendelet az Országos Széchényi 
Könyvtárat is a könyvtárközi kölcsönző könyvtárak közé sorolja, még ha a kölcsönzés 
lehetőségei jelenleg nagyon korlátozottakis, de számol azzal, hogy a működési feltételek 
lényeges javulása — elsősorban az új épületbe való költözés — meg fogja teremteni a szol
gáltatás fejlesztéséhez szükséges feltételeket. Számol továbbá a tároló könyvtár létre
jöttével, amely megfelelő fejlesztéssel, állományának kiegészítésével nemcsak a ritkán 
használt dokumentumok gyűjteménye, hanem a könyvtárközi kölcsönzés egyik alap- 
könyvtára lesz.

Az Országos Széchényi Könyvtárnak mint nemzeti könyvtárnak a könyvtárközi 
kölcsönzésben központi feladatai vannak és lesznek a jövőben is, sőt a rendelet felügyeleti 
jogkörrel is felruházta, a nemzetközi kölcsönzési forgalomban pedig központi könyvtár
ként működik.

Az utóbbi két év statisztikai adatai a tudományos és szakkönyvtárak nemzetközi 
kölcsönzési forgalmáról ezt a tényt jól tükrözik:

külföldre ebbó'l külföldről ebből
küldött dók. 

száma
OSZK kapott dók . 

száma
OSZK

1980 2172 1278 10859 9117
1981 3738 1394 12930 10056

A kötelespéldányok elosztásának 1978-tól érvényes rendje a magyar kiadványok 
hozzáférhetőségét jelentősen megjavíthatja, ennek alapján ugyanis a kötelespéldányban ré
szesülő könyvtárak száma, amelyek szakterületük teljes Ш. válogatott anyagát megkapják, 
jelentősen megnőtt. Az új jogszabály a kölcsönzési kérések teljesítését — az 1978 után ki
adott magyarországi könyvek és folyóiratok esetében elsősorban a kötelespéldányban 
részesülő könyvtárak feladatává teszi, bevonva a munkába az országos feladatkörű szak- 
könyvtárakat is. Az öt magyarországi régió: Észak-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Dél-Alföld, 
Észak-Alföld és Észak-Magyarország (a hatodik régió Budapest és Pest megye), — az alap
vető dokumentumtípusokra korlátozottan — teljes kötelespéldány anyagban részesül. 
A kötelespéldányokat megőrző könyvtárakra hárul az adott országrész ellátása, épp ezért 
komoly figyelmet kell fordítani arra, hogy e könyvtárak megfelelő támogatást kapjanak 
az új szolgáltatás kiépítéséhez. Megjegyzendő, hogy jelenleg már a kölcsönzésben az 
1952—1978 közötti kiadványok részaránya a döntő.

A könyvtárközi kölcsönzést erősíti azzal is a rendelet, hogy csökkenti a kölcsön
zésből kizárható eredeti dokumentumok körét és másolat szolgáltatására kötelezi a 
könyvtárakat.
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A rendelet értelmében a megkeresett könyvtár dönti el, hogy a kért könyvtári anyag 
milyen úton és egyáltalán másolható-e, nem károsítja-e a másolási eljárás a dokumentu
mot, valamint a kölcsönző könyvtár — szintén állományvédelmi szempontból — meg
szabhatja az átkölcsönzött mű használati feltételeit, például előírhatja az olvasótermi 
használatot. (Sokéves tapasztalatunk azt bizonyítja, hogy a kellő biztosítással postára 
adott művek nem a postai küldés folyamán tűnnek el.)

Az 1963-as jogszabályhoz képest fontos különbség, hogy az új már nem korlátozza 
az egy városon belüli könyvtárközi kölcsönzést. A könyvtárak jelentős része eddig is át
kölcsönzött műveket azonos székhelyen belül, csak a nyilvántartási gyakorlat tekinteté
ben tapasztalható bizonytalanság. Ha a könyvtár a művet garancialevéllel kézbesítő útján 
kéri, abban az esetben „sima” kölcsönzésként ügyintézik. Azt kell inkább hangsúlyoz
nunk, hogy azonos székhelyen belül könyvtárközi kölcsönzés nemcsak postai úton történ
het, amennyiben a kérő könyvtár a kézbesítést vállalni tudja.

Az 1981. évi statisztikai adatok alapján a kölcsönzési forgalomhoz viszonyítva a 
könyvtárközi kölcsönzés mennyisége csekély.

kölcsönzött 
dók. száma

könyvtárközi 
köles, száma 

adott kapott

ebből külföldre/ről 
adott kapott

szakkönyvtárak 1 762 317 104 351 44 100 3738 12 930

közművelődési
könyvtárak 40 325 468 22 935 35 366 _ _

Nem vitás, hogy a forgalom alakulásában a statisztikai adatszolgáltatás bizonytalan
ságán kívül a könyvtárközi kölcsönzéssel szembeni elégedetlenség tükröződik és a szolgá
lat fejlesztése — országos és nemzetközi vonatkozásban — csak közös erőfeszítéssel le
hetséges.

M.B. Line az angliai nemzeti könyvtár kölcsönző központjának (British Library 
Lending Division) igazgatója és az IF LA könyvtárközi kölcsönzési hivatalának vezetője 
egyik cikkében1 megállapítja, hogy a könyvtárközi kölcsönzési rendszer világszerte saját 
lehetőségeinek szintje alatt működik. Sok kutató nem is él a lehetőséggel éppen a folya
mat nehézkessége, lassúsága és bizonytalansága miatt.

A rendelet szelleme a jogszabályalkotóknak azt a törekvését fejezi ki, hogy a könyv
tárközi kölcsönzés a lehető leggyorsabban, felesleges közvetítések nélkül történjen. Ha
táridőket is ezért állapít meg a kérések megválaszolására és teljesítésére.

Nagyon sok múlik a továbbiakban a könyvtárosok felelősségteljes munkáján, mert 
nem kevesebb a feladatuk mint, hogy a kéréseket a könyvtárak illetékessége szerint, gyűj
tőkörüknek megfelelően indítsák, a kapott kéréseket a lehető leggyorsabban teljesítsék és 
„a nehezen teljesíthető” kéréseket ne hagyják megválaszolatlanul, mert a könyvtárközi 
kölcsönzés már ennek eredményeként is sokat javulhat.

1. LINE, M.B.: UAP and Interlibrary Lending. = IFLA Journal. 4. vol. 1978. 2 л о . 1 1 8 -1 2 1 .p.
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