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Könyvtárközi
dokumentumellátás

Vas megyében
Vas megyében 1994-ben � a megyei könyvtár és
a városi könyvtárak közötti együttmûködési
megállapodásnak köszönhetõen � úgy jött létre a
dokumentumellátás �új� rendszere, hogy a régi
hálózati együttmûködés némiképp átalakult. A
Vas Megyei Könyvtári Információs Rendszer
(VASKIR) az önkéntességen alapuló együttmû-
ködésre, a megyei könyvtár erõteljes szolgáltató
szerepére, a teljesítõképes városi könyvtárak
vonzáskörzeti kisugárzására, a dokumentum- és
információszolgáltatás technológiai modernizá-
lására, a megye könyvtárhasználó közönségének
jobb minõségû ellátására szervezõdött.

A történetileg korábban kipróbált és eredmé-
nyesnek bizonyult munkamódszereket � a meg-
változott társadalmi, gazdasági és technológiai
környezetnek megfelelõen � újakkal egészítet-
tük ki, és a térségi könyvtárpolitikát motivációs
eszközökkel is megerõsítettük. Bár nem kíván-
juk azt a téves olvasatot sugallni, hogy motivá-
ciós készletünk központi eleme a pénz, mégis el
kell ismernünk, hogy a megyei önkormányzat
által finanszírozott Könyvtári Alap jelentõs kül-
detést teljesít az önkormányzati könyvtárak rend-
szerszerû mûködésében. Dacára annak, hogy a
létrejöttekor egymillió forintos keret harminc
százalékos nominális növekedésére nyolc évet
kellett várni, közteherviselési példának minõsít-
hetjük gyakorlatunkat. Témánk okán ezúttal csu-
pán az osztott felelõsségû és racionális doku-
mentumellátásra gyakorolt jótékony hatását sze-
retnénk bemutatni.

Megállapodásunk értelmében minden eszten-
dõben teljesítményarányos, ún. gyûjtemény-ki-
egészítési támogatáshoz jutnak (Szombathely
kivételével) a megye városi könyvtárai aszerint,
hogy a vonzáskörzetükben más fenntartójú
könyvtár, szolgáltató hely átkölcsönzési igénye-
ire milyen teljesítménnyel válaszoltak. Úgy lát-
juk, hogy városaink vonzáskörzetük szükségle-
tének számbavétele nélkül kis hatásfokkal tud-
nák csak gyûjteményüket közjóként hasznosíta-
ni. A városhatáron túlmutató közönségtételezés
tehát szükségszerû nálunk. Ugyanakkor arra is
hangsúlyt szerettünk volna fektetni, hogy a vá-
rosi könyvtárak térségében megfogalmazódó

dokumentumigények a lehetõ leghiánytalanabbul
váljanak ismertté. A kérések teljesítésében pedig
a megyei könyvtár számíthasson városi partne-
reinek hathatós közremûködésére. Ezért a meg-
valósult átkölcsönzések után minden évben �pos-
taköltség-normatívát� állapítunk meg és fizetünk
ki a Könyvtári Alapból, mely összeget � ellensú-
lyozandó a nagyobb igénybevételbõl eredõ gyor-
sabb kopást � gyûjteményük gyarapítására for-
díthatják a könyvtárak.

Az alábbi grafikon szemléletesen igazolja a
hét városi könyvtár teljesítményének robbanás-
szerû növekedését. 1995-ben a városok együttes
aktivitása még nem érte el a megyei könyvtáré-
nak a felét. 1998-ban fordulat következett be:
miközben a megyei könyvtár teljesítménye sta-
bilan jelentõs maradt, a városi könyvtárak együt-
tes adataiban négyszeres növekedés mutatható
ki. Örömmel mondhatjuk el, hogy amíg 1995-
ben a megye teljesítõképes önkormányzati könyv-
tárai 2 652 dokumentumátkölcsönzést (ún.
�adott� könyvtárközi kölcsönzést) naplóztak,
addig 2001-re duplázni tudtunk, 5340 dokumen-
tummal javíthattuk a használók elégedettségét.
Az érdem az összefogásé!

Más könyvtárnak �adott�
könyvtárközi kölcsönzés:

A Berzsenyi Dániel Könyvtár részvétele
az ODR-ben

Láthattuk, hogy a kulturális törvényben neve-
sített ODR �modellkísérlete� megyénkben sike-
resnek mondható. Igaz, a megyei könyvtárban
nagy hagyománya van a könyvtárközi kölcsön-
zésnek, így a szemléletváltás problémájával nem
kellett megküzdenünk.

A kölcsönzéssel kapcsolatos feladatokat két
könyvtáros látja el: a megye kisebb települései-
nek igényeivel a Szaktanácsadó és Ellátórend-
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szeri Titkárság munkatársa foglalkozik, az olva-
sószolgálatban dolgozó másik könyvtárközis
pedig az ezen kívül fennmaradó összes munkát
intézi.

Miután a könyvtár által használt OLIB integ-
rált rendszernek még nincs kész a könyvtárközi
modulja, intézményi olvasóként regisztráljuk a
könyvtárközi kölcsönzésben részt vevõ könyvtá-
rakat. A továbbítások, másolatok nyilvántartása
egyelõre még hagyományosan, füzetben történik.
ODR-támogatásból vásárolt lapszkenner, máso-
ló, számítógép, nyomtató, fax biztosítja a meg-
felelõ technikai hátteret

A beérkezõ és a teljesített kérések száma

Szolgáltatóként a Berzsenyi Dániel Megyei
Könyvtár évente két-két és félezer kérést fogad.
Szembetûnõ, hogy míg 2000-ben az igények
mintegy ötödét másolatban teljesítette a könyv-
tár, 2001-ben már csak minden tizenegyedik ké-
rés volt másolat. Korai lenne következtetéseket
levonni ebbõl a ténybõl, annyi azonban megálla-
pítható, hogy a könyvtárak szívesebben fogadják
a számukra ingyenesen, postán eljuttatott eredeti
dokumentumot, mint a pénzbe kerülõ másolatot.

A kérések teljesítésének hatékonysága

A fenti táblázat az utolsó tíz év teljesítési ha-
tékonyságát mutatja. A kötelespéldány-szolgál-

tatás elmaradása (a Berzsenyi Könyvtár 1978 és
1998 között regionális kötelespéldány-sorban ré-
szesült!) kisebb mértékben csökkentette teljesít-
ményünket, mint ahogy annak idején gondoltuk.
Ma az látható, hogy az ODR-támogatás érdem-
ben pótolja a néhai kötelespéldány-sort, ám sok-
kal  körültekintõbb szerzeményezést kell a gya-
korlatban megvalósítanunk. Nõ a szakterületi fe-
lelõsség a tájékoztató könyvtárosokkal szembeni
elvárásrendszerben. A hiányosságokra sokszor
éppen a könyvtárközi igények világítanak rá.
Ilyenkor jól jön az ODR-támogatás, melynek
jelentõs része utólagos beszerzésre fordítódik.

A kilencvenes évek derekán látszó kisebb
teljesítési hullámvölgy az árrobbanás következ-
ménye, amely a többespéldányok elmaradásához,
az anyagi lehetõségek szûküléséhez vezetett. Az
alacsony példányszám azóta is gyakran kénysze-
ríti választásra a könyvtárost. Tudniillik, hogy ki
kapja meg azt az egyetlen könyvet: az olvasó
vagy a könyvtárközi kérés elindítója. Gyakorla-
tunkban az igény jelentkezésének idõpontja a
meghatározó.

A legtöbb megkeresés most is lakóhelyi
könyvtárakból, kérõlapon érkezik. A célba jutta-
tás módja azonban rohamosan változik. Sok a
telefonos jelentkezés, és szinte hétrõl hétre nõ
az elektronikus úton (e-mail, ODR) érkezõk szá-
ma. A megyében lévõ városi és nagyobb községi
könyvtárak munkatársai rendszeresen használják az
ODR-adatbázist bibliográfiai adatkeresés, tájékoz-
tatás, dokumentumkérés céljából. Az elektronikus
könyvtárközi kölcsönzést preferálók közt több vasi
könyvtár is található. Íme a DEENK statisztikája,
amely a 2002. március 28 -ai állapotot tükrözi:
Könyvtár neve: Kérések száma:
Vas Megyei Levéltár Szakkönyvtára 1
Chernel Kálmán Városi Könyvtár, Kõszeg 20
Mûvelõdési Otthon és Könyvtár, Répcelak 22
Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár 55
Berzsenyi Dániel Fõiskola Könyvtára 76
Városi Könyvtár, Szentgotthárd 8 1
Kresznerics Ferenc Könyvtár, Celldömölk 398

A fenti adatok jelzik, a gyorsaság mindennél
fontosabb. A kérõ könyvtárak gyakran inkább
vállalják a postaköltség terhét is, mintsem hogy
a Berzsenyi könyvtár kölcsönzésben lévõ � �por-
tósan� is utaztatható � példányára várakozzanak.

Továbbítsuk � de hová?

Az köztudott, hogy kéréskor és továbbításkor
egyaránt a friss irodalom iránti igény jelenti a
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legnagyobb gondot. A felsõoktatási intézmények-
ben több szakon oktatott, bevezetõ jellegû iro-
dalmi igények dömpingszerû megjelenésével sem
a felsõoktatási, sem a közmûvelõdési könyvtá-
rak nem tudnak megbirkózni.

Tapasztalat az is, hogy sokszor nem is tanul-
mányaik helyszínén, hanem hét végén hazautaz-
va, a lakóhelyi könyvtárban kezdenek kutatni és
tájékozódni a kötelezõ irodalom felõl a tanulók.
A tanulnivalóért folytatott �harc� eredményessé-
ge sokszor a gyorsaságon múlik.

Ha segít a könyvtár, az mindenkinek nagyon
jó, hálásak az olvasók. Vajon hálásak-e azok a
kiemelkedõen, rendszeresen sokat teljesítõ ODR-
tagkönyvtárak is, amelyekre látványosan � az
igénylõ olvasó szeme láttára � rázúdítjuk a kéré-
seket? Adott tehát a kérdés, amit természetesen
a helyzetet átlátva mindenki maga dönt el: elõ-
jegyezzünk, gyorsan beszerezzünk, megkérjük
ODR-en vagy elkezdjünk kutakodni az egyes
könyvtárak OPAC-jaiban. Míg néhány évvel
ezelõtt a hiányos kérõlapok kiegészítése rabolta
el a legtöbb idõt továbbításkor, most a szolgál-
tatóképes könyvtár megkeresése.

Igénybe vevõként évente kétszáz-háromszáz-
ötven kéréssel dolgozunk. Ennek 2000-ben és
2001-ben is negyede volt másolat, a többi könyv,
periodikum.

Saját kéréseink és a megvalósulás

Az utóbbi három évben folyamatosan nõ a
BDMK olvasói kéréseinek száma. Oka lehet en-
nek a kötelespéldány megszûnése, a könyv- és
folyóirat-csonkítások pótlása, a könyvtárbõvítés,
költözés okozta választékcsökkenés ellensúlyo-
zása. A szolgáltatás ingyenessé válásával olva-
sóink könyvtárközi kölcsönzési kedve is nõtt.

Az ODR-támogatás adta lehetõségeknek kö-
szönhetõen a várakozási idõ csökkent. Egy �97-

es, az észak-dunántúli régióra kiterjedõ vizsgálat
szerint a könyvtárközi kölcsönzés átfutási ideje
négy-öt hét. Az újabb adatok szerint � az õszi,
legforgalmasabb hónapokat tekintve � két-három
hétre csökkent a várakozási idõ, noha a külföldi
kölcsönzésekre és az elõjegyzett könyvekre most
is hosszabb idõt kell várni. A webes kérések
optimális esetben három-négy nap alatt megér-
keznek.

A következõ néhány adat az ügyintézés tech-
nikai változását érzékelteti.

Jelentõsen nõtt az elektronikus út igénybevé-
tele: 1999-ben ez a kérések negyedét, 2000-ben
a felét, 2001-ben 81 százalékát jelentette!

A következõ táblázat az ODR lelõhely-adat-
bázis felhasználásával és a központi katalógus
segítségével egyetemi és országos szakkönyvtá-
raktól kért és kapott dokumentumok számának
alakulását mutatja az utolsó három évben.

Webes kéréseink megoszlása

1999 2000 2001
OSZK 13 25 42
MTA - - 11
DEENK 7 33 49
SZTE 6 25 39
PTE - - 31

Az adatsor önmagáért beszél: a debreceni
ODR-adatbázis tartalma kérésirányításunk gya-
korlatát is meghatározza. Annak érdekében, hogy
a szaktárca rendszerfejlesztési forrásai az eddi-
ginél is nagyobb hatékonysággal hasznosulhas-
sanak, mielõbb ki kell szûrni a felesleges gáta-
kat a lelõhely-megállapítás útjából. Erre ma már
adottak a technikai lehetõségek, melyekhez mi-
elõbb könyvtárpolitikai stratégiai döntést kell pá-
rosítani.

Pallósiné Toldi Márta
dr. Szalókné Sulyok Emília


