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LELÖHELYTAJÉKOZTATÁS é s  a  k ö n y v t á r k ö z i  
KÖLCSÖNZÉS

BÁTKI ANNA

Az IFLA UAP programja, az egyetemes hozzáférhetőség megteremtése napjaink
ban, az információáradás korszakában az egyik legfontosabb könyvtári célkitűzés világ
szerte. E bonyolult, sok alkotóelemből, részprogramból álló tervezet egyik súlypontját 
a központi szolgáltatások alkotják.

A központi szolgáltatások egyik típusának, a lelőhelytájékoztatásnak magyarországi 
megvalósulási módjairól, funkcionális nehézségeiről, kisebb volumenű eredményeiről már 
jelentek meg híradások a Könyvtári Figyelő hasábjain, s más szakmai orgánumokban is.1 
Bár ezekben a cikkekben már hangsúlyt kapott, ismét nyomatékosan fel kell hívnunk a 
figyelmet e szolgáltatások inputjának fontosságára: szolgáltatni csak abból lehet, ami a 
rendelkezésünkre áll. Ez az unalomig ismételt közhely -  amelynek hangsúlyozása mind
addig aktuális marad, amíg a könyvtárközi együttműködésben részt vevő magyar könyv
tárakban az érvényes szabályok szerinti működés nem valósul meg -  a Könyvek Köz
ponti Katalógusának (KKK) működtetésében azt jelenti, hogy a lelőhelytájékoztatás és az 
ezen alapuló könyvtárközi kölcsönzés színvonalát a könyvtárak bejelentései és a könyv
tárközi kérőlapokon a kérő könyvtár által megadott adatok minősége és hitelessége hatá
rozza meg. Alapfeltétel, hogy a könyvtárak szabványos leírásokat küldjenek a KKK-hoz, 
de alapfeltétel az is. hogy a kért dokumentumok bibliográfiai adatait megfelelő szakmai 
színvonalon közöljék.

A bejelentő és a könyvtárközi kéréseket közvetítő könyvtárak munkája meghatáro
zó lesz akkor is, ha a jövőben a Könyvek Központi Katalógusa a könyvtárak osztott kata
logizálásán alapuló számitógépes rendszer lesz, de meghatározó ma is, amikor e katalógust 
az egyes könyvtárak nem egységes szempontok szerinti, a szabványokat sajátosan, eseten
ként önkényesen alkalmazott leírásaiból manuálisan szerkesztjük.

Jelen cikkben a KKK-hoz érkezett könyvtárközi kérőlapokat a lelőhely tájékoztatás 
hatékonyságának szemponjából elemeztük.2 Vizsgáltuk az összes kérés és a szabálytalanul 
kitöltött kérőlapok arányát, a hibás kérést megfogalmazó könyvtárak összetételét és az 
előforduló hibák mennyiségét és típusait.

A minta. Az elemzés

1983 márciusától a KKK-hoz érkező könyvtárközi kölcsönzési kérések közül ki
választottuk azokat, amelyek lelőhelyét katalógusainkban megtaláltuk annak ellenére, 
hogy a kérés hiányos, hibás volt. Ezeket a kéréseket lemásoltattuk, és módszertani levél
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kíséretében visszaküldtük a kérő könyvtárnak. A figyelemfelhívó módszertani levélben 
hangsúlyoztuk, hogy célunk e visszajelzéssel az, hogy „a kérőlapon előforduló kiküszö
bölhető hibák a jövőben csökkenjenek”, kértük a könyvtárakat, hogy a kért művek ada
tait előzetesen ellenőrizzék, s egyúttal felhívtuk figyelmüket a könyvtárközi kölcsönzési 
útmutatóra, amely a kérőlapok szabályos kitöltéséről is eligazít.3

Mindennapi munkánk mellett a központi szolgáltatások keretében nincs lehetősé
günk a rendszeres és folyamatos módszertani tevékenységre. Jóllehet a kérőlapokon 
keresztül folytatott párbeszédünk a könyvtárakkal továbbra is kívánatos lenne, munka
erőhiány miatt 1984 júniusában módszertani tevékenységünket fel kellett függesztenünk.

Elemzésünkbe csak azokat a kéréseket (kérőlapokat) vontuk be, amelyekre a kért 
irodalmat a kiegészített, helyesbített adatok alapján megtaláltuk katalógusainkban. Eze
ket pozitív válaszként regisztráltuk. Adataink szerint az összes pontosított, segédkönyvek 
stb. alapján bibliográfiáilag azonosított könyvtárközi kérés mintegy kétszerese az előb
binek.

1983. március 1. és 1984. június 30. között 180 könyvtárnak 271 alkalommal 
összesen 339 hibásan kitöltött kérőlapot küldtünk vissza.

A vizsgált időszak alatt osztályunkra érkezett összes könyvtárközi kölcsönzési 
kérés és a visszaküldött kérőlapok aránya az alábbiak szerint alakult.4

összes kérés összes pontosított 
kérés

Visszaküldött
kérés

Könyvtár

1983 9114 545 (201 alkalom) 265 128
1984 6188 193 ( 70 alkalom) 74 52
összes: 15302 738 (271 alkalom) 339 180

A vizsgált időszakban helytelenül, hibásan közvetített kérések az összes kérés 
mintegy 5%-át teszik ki, a központi katalógusban azonosított tételek aránya 2,2%. Ennél 
rosszabb arányt mutat az a felmérés, amelyet 1975-ben végeztek az osztály munkatársai, 
s amely szerint 1000 külföldre küldött kérésből magyarországi könyvtárban is megtalál
ható lett volna 100, de a rendelkezésre álló adatok alapján a bibliográfiai tételek azono
sítása negatív eredményt hozott.5 A százalékos arány nem túl nagy, mégis érdemes a 
vizgálódás, ha a módszertani vizsgálatba bevont könyvtárak számát, típusát, jelentőségét 
tekintjük. Több mint 150 könyvtár szerepelt a mintában, tehát a könyvtárközi kölcsön
zésben résztvevő könyvtárak jelentős része 1983—84-ben legalább egyszer hibásan meg
fogalmazott könyvtárközi kérést igényelt. A 154 könyvtár összetételét vizsgálva meg
állapíthatjuk, hogy csaknem valamennyi könyvtártípus, amely a könyvtárközi kölcsön
zési szolgáltatást igénybe veszi, szerepelt a pontatlan, hiányos kérést küldő könyvtárak 
között.

A pozitív válaszok és a visszaküldött kérések összefüggését vizsgálva megállapíthat
juk, hogy a könyvtárközi kérések helyes megfogalmazása a kérések teljesítésének jelentős 
emelkedését idézhetné elő. A pozitív válaszok mintegy 7%-át a javított, korrigált kérések
re adott válaszok teszik ki (ez az arány 1983-ban még 11% volt). Ha a kérő könyvtárak a 
kérőlapokat a betűrendes katalógus rendszerének és a szabványok előírásainak meg
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felelően, hibátlanul töltenék ki, a könyvtárközi kölcsönzés hatékonyságát kb. 10%-kal 
lehetne emelni.

összes kérés Visszaküldött kérés %
1983 9114 265 3 %
1984 6118 74 1 %

15302 339 2,2%

összes pozitív 
válasz

Visszaküldött
kérés

%

1983 2437 265 11%
1984 2394 74 3%

4831 339 7%

Táblázatunkban a minőségi javulás is érzékelhető. Van azonban a könyvtáraknak 
egy csoportja, „magja”, amely ismételt figyelmeztetésünk ellenére sem fordít nagyobb 
figyelmet a kérőlapok szabványos, pontos adatokat tartalmazó kitöltésére. Ezek típuson
kénti megoszlása a következő:

1983 1984

Egyetemi, főiskolai könyvtár 42 17
(ebből kari, tanszéki könyvtár) (18) (7)
Szakkönyvtár 67 22
(ebből országos feladatkörű szakkönyvtár (17) (6)
Az akadémiai hálózathoz tartozó könyvtár (12) (2)
Az orvosi hálózathoz tartozó szakkönyvtár) (13) (4)
Közművelődési könyvtár 19 13
(ebből megyei könyvtár (8) (6)
járási, városi könyvtár (10) (6)
községi könyvtár) (1) (1)

összes 128 52

Az egyetemi könyvtárak és szakkönyvtárak (ez utóbbin belül az országos feladat
körű szakkönyvtárak, illetve az akadémiai hálózathoz tartozó könyvtárak) nagy száma azt 
mutatja, hogy nem elsősorban a segédkönyvek, bibliográfiai fonások hiánya miatt pontat
lanok, hiányosak a kérések. Bár a könyvtári szolgáltatások összvolumenét tekintve a 
könyvtárközi kérésekkel kapcsolatos munka valóban csak egy részterület, de minden
képpen része az alapfeladatnak, a hozzáférhetőség biztosításának.

A közművelődési könyvtárak elsősorban magyar nyelvű anyagot kémek, és többsé
gében az OSZK-n kívüli könyvtárközi kölcsönzést veszik igénybe,6 a KKK-n keresztül 
történő könyvtárközi kölcsönzésben kisebb hányaddal szerepelnek, számuk így a hely
telen kérést fogalmazók között is a legkisebb.
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Hibatípusok

A könyvtárközi kérések leírásánál előforduló hibatípusokat a kérőlapok kitöltésé 
nél kötelezően előírt adatok szerint csoportosítjuk.

A legjelentősebb hibaforrás az első adatcsoport. Az elemzett 339 kérés közül kere
ken 100 esetben hibás volt & főcím  leírása, és 210 kérőlapon szerepelt hibásan vagy hiá
nyosan a szerző, illetve közreműködő neve.

A címadatok között leggyakoribb hiba a gyűjteményeim és a köteteim felcserélése, 
sok esetben a köteteim elhagyása. Sokszor okoznak gondot az egyénileg alkalmazott, nem 
szabvány szerinti rövidítések. Ezek feloldása a szakterület alapos ismerete és megfelelő 
kézikönyvek hiányában meglehetősen nehéz feladat.

A pontos cím helyett többször csak kulcsszó szerepelt, s az is előfordult, hogy a 
keresett mű címe is hiányzott a kérőlapon. Néhány példa a hibásan, hiányosan közölt 
címadatok köréből :

JONES, R.
McClung’s of microscopic technique. 1961. New York

A szerző neve helyesen: JONES, Ruth McLung 
A mű címe: Basic microscopic technics.

Reproduction in Japan animals. Ed. E.S. Hafer. 
London, 1962.

A mű címe: Reproduction in farm animals.
A szerkesztő neve: HAFEZ, E.S.E.

LÁNYI Mór: A szabadkai kivándorlás. Szeged, 1902.

A mű címe: A bácskai kivándorlás: Jelentés és egy javaslat.

ORLAY Jenő:
Jazzdobbal a világ körül. 1942.

A mű főcíme: Chappy.
Alcím: Dzsessz-dobbal a világ körül. 
A kiadás éve: 1943.
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Jäger, E., Hunziker, J.C. (1979)
Isotope Geology. Springer Verlag. Heidelberg

A mű címe helyesen: Lectures in isotope geology.
E. Jäger és J.C. Hunziker pedig szerkesztők és nem szerzők.

Ferguson, G.A. — Nonparametric Freud Analysies. 
Montreal, 1965.

A mű címe helyesen: Nonparametric trend analysis.

BARUSCH, M.R.
Encycl. Chem. Process Bes.
1977. 2.

A cím és szerzőségi adatok helyesen:
Encyclopedia of chemical processing and design / ed. John J. McKetta. 

M.R. Barusch a 2. kötet egyik tanulmányának szerzője.

A hibák fonása sok esetben az a téves feltételezés, hogy a könyvek központi kata
lógusa nemcsak leíró katalógus, hanem tárgyi visszakeresésre is alkalmas rendszer. Ezért 
szükséges újra ismételnünk, hogy a KKK visszakeresési apparátusa a tudományok teljes 
köréből a bibliográfiai leírás besorolási adatai szerint teszi lehetővé a visszakeresést. Csak 
a társadalomtudományok területén, az utóbbi tíz év referensz könyveiről áll rendelkezés
re alkalmas fonás a téma, tárgy, kulcsszó szerinti keresésre.7

A szerzőségi adatok között hibás családnévvel írt szerző 76, hibás egyéni névvel írt 
szerző 5 esetben fordult elő, 26 személynél pedig az egyéni név kezdőbetűje is hiányzott.

A hiányos adatokon kívül, bárhol forduljanak is elő, a sajtóhibák is nehezítik az 
azonosítást. Különösen a hibásan közölt személynevek esetében, amikor csak több (pl. 
cím) besorolási adat alapján, többletmunkával azonosítható egy keresett dokumentum. 
Az egyszerzős művek esetében pedig az azonosítás csaknem lehetetlen, mert az egy- 
szerzős művek címük szerint nincsenek besorolva a KKK-ba. A szerzők egyéni neve kez
dőbetűjének hiánya különösen a gyakori családnevű szerzőknél okoz sok gondot. Egy 
Müller, Smith, Szabó családnevű szerzőnél gyakran másfél-két katalógusflóknyi cédula 
gyűlik össze, ilyenkor az adott mű kikeresése segédeszköz nélkül megoldhatatlan feladat 
a ráfordítási idő nagysága miatt.

Néhány példa a szerzőségi adatok pontatlanságára:
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BEVS, W.: Socialist ewnership.
1976.

A szerző neve helyesen: BRUS, Wlodzimierz 
A mű címe: Socialist ownership and political systems.

N.J. Nielsson
Learning Machines, New York, 1965.

A szerző neve helyesen: NILSSON, Nils J.

Nature of Human Values / Rokeach, N.Y., 
1973.

A szerző neve helyesen: ROKEACH, Milton 
N.Y. a kiadás helyének rövidítése.

Interact. Sediments Fresh Water, Proc.
Int. Symp. Hague, Netherland 
Ed. Goltermann.

A közreadó neve helyesen és kiegészítve: GOLDMAN, H.L.
Címadatok:
Interactions between sediments and fresh water: Proceedings of an international 
symposium held at Amsterdam, 1976.

(Az idézett példákból az is látható, hogy sok kérésben a hibák, elírások halmozot
tan fordulnak elő.)

A kiadás adatai gyakran lemaradnak a kérésről, s sok esetben nem jelölik a könyv
tárak, hogy az adott kiadás helyett megfelel-e a kérőnek korábbi — gyakran változatlan — 
kiadás.

A megjelenési adatok, lapszám közlése szintén adalék az azonosításhoz, gyakori 
hiánya a könyvtárközi kölcsönzés bonyolítására fordított időt növeli. (A könyvtárközi 
kérések zöme -  nemcsak a visszaküldött kéréseké -  csak a cím és szerzőségi adatokat 
tartalmazza, esetleg a kiadás évének közlésével kiegészítve.)

A felsorolt jellemző hibák is jelzik, hogy ha a könyvtárközi kölcsönzést végzők 
teljesíteni akarják a kéréseket, részben ellenőrizniük kell a közölt adatokat — s ez szegé
nyes segédkönyvtárunkat tekintve nem mindig megvalósítható -  részben több helyen 
kell keresniük a katalógusban, és ez, bár jelenleg nem hosszabbítja meg az átfutási időt,
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mert más munkák rovására töltünk több időt a kérések teljesítésével, mindenképpen 
munkaerőelvonást jelent. A többletmunkaidő ráfordítás, ha a 339 kérést vesszük alapul, 
mintegy 7 munkanap. Ha azonban a negatív válaszok csoportjába eső kéréseket is figye
lembe vesszük -  még több helyen keressük a kért művet, mielőtt kizárjuk a pozitív 
válasz lehetőségét — egy munkatárs csaknem egyhavi munkaideje lenne más munkára 
fordítható.

A reagálások

1983. március 1. és 1984. június 30. között -  ha az ismétlődéseket leszámítjuk -  
összesen 154 könyvtárnak 271 alkalommal küldtünk vissza kérőlapot.

A sokszorosított módszertani levél mellett külön „egyénre szabott” levelet írtunk 
9 alkalommal -  ebből öt levelezéssé alakult. Köszönőlevelet egy könyvtártól kaptunk. 
Telefonon több könyvtárral tárgyaltunk, s ismét megállapíthattuk, hogy a közvetlen 
emberi kommunikáció a legalkalmasabb közös problémáink tisztázására, a követendő 
gyakorlat meghatározására.

összesen a könyvtárak több mint 10%-a reagált módszertani levelünkre. Ezek 
között voltak olyanok, akik félreértették, félreértelmezték figyelemfelhívó levelünket, 
s sértődötten válaszoltak javító szándékú kezdeményezésünkre. Hivatkoztak a rendelke
zésükre álló hiányos forrásokra, a kérést megfogalmazó kutatók, használók hibás, hely
telen adataira. Többen tévesen úgy vélték, hogy a kérő könyvtár feladata csupán a hasz
náló által megfogalmazott kérés mechanikus továbbítása, s nem ismerték a könyvtárközi 
kölcsönzés vonatkozó szabályait, a kérő könyvtárra háruló kötelezettségeket.

A válaszok egy részéből az is kiderült, hogy több könyvtárban nem ismerik kellően 
a központi katalógus rendszerét, visszakeresési apparátusát.

A legtöbb reagáló könyvtár azonban célkitűzéseinknek megfelelően értelmezte 
módszertani munkánkat, s azt a következtetést vonta le, hogy közös munkánk hatéko
nyabbá tétele érdekében, a használói igények jobb kielégítéséért jobban, pontosabban 
kell dolgozniuk, s nem adminisztrációnak, hanem szakmai munkának kell tekinteniük 
a könyvtárközi kölcsönzést. Ezt a megállapítást erősíti meg az a tény is, hogy 1984-ben 
102 könyvtárnak nem kellett ismételten figyelmeztető levelet küldenünk.

A központi szolgáltatások feladatai között elsőként említjük a szolgáltatások hasz
nálatának módjáról, a lelőhelymegállapítás eszközeiről történő tájékoztatást. A Könyv
tárközi kölcsönzési útmutatóra már hivatkoztunk. A KKK-ról 1972-ben és 1976-ban 
jelent meg tájékoztató.8 A közeli jövőben fog megjelenni a KKK-ról egy újabb ismer
tető, amelyet az új bejelentésre vonatkozó rendelet és az új szabványok tesznek idő
szerűvé. Munkánkról, gondjainkról több írás is megjelent a szaksajtóban.

Mindezek mellett minden lehetséges alkalommal igyekszünk megismertetni a könyv
tárakat -  minden potenciális könyvtárközi kérést közvetítő könyvtárt -  a könyvtárközi
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kölcsönzés bonyolításának módjával, szabályaival, a könyvek központi katalógusának 
rendszerével. Célunk, hogy pontosan tudják, mely kérésekre tudunk válaszolni, s kéréseik 
megfogalmazásánál tudatosan igazodjanak ahhoz, mely besorolási adatok szerint rend
szerezi és teszi visszakereshetővé állományát.

A kérő könyvtárak feladata a kérések adatainak -  valamennyi szükséges adatának -  
pontos közlése. A kérőlapokat az ISO 690 előírásai alapján kell kitölteni, a kitöltés mód
járól — amint már említettük — a Könyvtárközi kölcsönzési útmutató ad eligazítást. 
A kért dokumentumok adatainak kiegészítéséhez és pontosításához hozzásegít az adott 
szakterület szaknyelvének pontosabb ismerete, a speciális tájékoztatási eszközök bir
toklása.

Befejezésül -  s még mindig a kérő könyvtárak feladatairól szólva -  vissza kell utal
nunk cikkünk bevezetőjére, amelyben a lelőhelytájékoztatás inputjáról szóltunk. Ismét 
hangsúlyoznunk kell, hogy a KKK a könyvtárak bejelentései alapján épül fel. Tehát a 
kérő könyvtárak feladata a kérések bibliográfiailag hiteles megfogalmazása mellett, hogy 
az állományukról készített, a központi katalógushoz eljuttatott leírásokat a megfelelő 
szabványok alapján, szakszerűen készítsék el. Mind a könyvtárak vezetőinek, mind a tájé
koztatás részeként a könyvtárközi kölcsönzést bonyolító könyvtárosoknak tisztán kell 
látniuk, hogy tevékenységüket egy rendszer — az országos könyvtári rendszer — keretében 
végzik. A rendszerben elfogadott egyezményes szabályok — az érvényben levő leíró, fel- 
dolgozási és besorolási szabványok — alapján kell dolgozniok, úgy is mind a szolgáltatást 
igénybe vevő és úgy is mind a szolgáltatást közvetve nyújtó könyvtáraknak.
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