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Az Országos Dokumentumellátási Rendszer U
(a továbbiakban: ODR) mûködésének egyik fõ ORSZÁGOS
célja a könyvtári információk és dokumentumok, r r

gyors hozzáférhetõvé tétele a könyvtárhasználók DOKUMENTUM-ELLAT ASI
s~.ámár~. ~z. a ..szo!.gál~tás nem azonos ~ :,é~i RENDSZER
konyvtarkozl kolcsonzessel, hanem egy mmose-

gileg új szolgáltatás, amely újfajta eljárásokat,
eszközöket igényel. tárban voltak "technikai problémák" (például tud-

Az ODR pályázati rendszere a dokumentu- tak dokumentumot küldeni, de fogadni nem stb.).
mok beszerzés én túl lehetõséget ad a szükséges Ez volt az a pillanat, amikor a könyvtár veze-
korszerû berendezések vásárlására is. Ezek közé tése úgy érezte, hogy tenni kell valamit. Az aDR
tartozik a dokumentumok gyors küldését lehetõ- olyan rendszer, amelynek nagyon szoros együtt-
vé tevõ ARIEL dokumentumtovábbító szoftver, mûködésen kell alapulnia, mert csak így képes
amelyn(.k beszerzése az ODR-tagkönyvtárak hatékonyan mûködni. A problémák megoldását
közül eddig huszonötben vált lehetõvé. Fõként a is -úgy gondoltUk -ezen keretek között kell
felsõoktatási int.ézményekben, de vannak közöt- keresni.
tük szakkönyvtárak és egyre inkább megyei Ezért meghívót küldtünk minden olyan ODR-
könyvtárak is. tagkönyvtárnak, amelyazARIEL dokumentum-

A Budapesti Közgazdaságtudományi és AI- továbbító szoftverrel dolgozik -vagy a közeljö-
lamigazgatási Egyetem egyetemi központi könyv- võben dolgozni fog -, hogy vegyen részt egy
tára (BKÁE EKK) 2001-ben szintén ODR-tá- kötetlen munkabeszélgetésen, amelynek kereté-
mogatásból vásároita meg az ARIEL 3.01 szoft- ben az összes kérdést és problémát fel lehet vetni,
vert, amely az elektronikus dokumentumokat és javaslatokat lehet tenni a megoldási módokra.
küldeni és fogadni is tudja. Meghívtuk a Nemzeti Kulturális Örökség Mi-

A telepítés és a rendszer ügyviteli és jogi nisztériuma (NKÖM) képviselõjét, Richlich Jlo-
szabályozásának elõkészítése során tapasztalato- nát is, hogy részvételével segítse a munkánkat,
kat gyûjtve megkerestük azokat a könyvtárakat, és a felmerült problémákról tájékoztassa a mi-
amelyek már egy ideje használják a rendszert. nisztérium illetékeseit.

A látogatások során nagyon változó képet A tapasztalatcserére 2002. június 27-én ke-
találtunk. Az egységes használatot feltételezõ rült sor a BKÁE EKK tanácstermében. Rövid
rendszer az "ahány ház, annyi szokás" elvén volt az idõ a szervezésre, és közeledett a nyár, a
mûködött. Nem voltak az eszköz használatát és szabadságolások ideje. Nagy örömöt jelentett,
a nemzetközi és magyar jogi feltételeket szabá- hogy a fentiek ellenére a meghívott könyvtárak
lyozó ügyrendek, az árképzés teljesen változó hetven százaléka képviseltette magát a rendez-
képet mutatott, és minden megkeresett könyv- vényen, néhány helyrõl többen is eljöttek.
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A megjelentek azok a munkatársak voltak, Ismertették az OSZK árait, amelyek meg-
akik közvetlenül a könyvtárközi kölcsönzésben, egyeznek a fénymásolás árával (megtakarítás: a
illetve az ARI EL mûködtetésében vesznek részt. postaköltség és az idõ).
Õk azok, akik minden problémát ismernek, és A Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi
az együttmûködés javításában -személyes kap- Egyetem-OMIKK gyakorlatában szintén csak a
csolatok révén is -részt tudnak vállalni. Volt olyan külföldi dokumentumok közvetítése történik.
könyvtár, amelybõl a felelõs kolléga mellett a Több felsõoktatási könyvtár problémája is,
könyvtár igazgatója is kíváncsi volt a témára. hogy az intézmény számítógépes rendszerét védõ

Huszár Ernõné dr., a .vendéglátó intézmény "tûzfal" akadályozza a dokumentumok idõbeli
fõigazgatója vezette be a tanácskozást. Röviden és biztonságos megérkezését. Ennek a problé-
ismertette az ODR feladatait és eredményeit, mának számos megoldása lehet. A BKÁE EKK
majd bemutatta az ODR-rõl megjelent legújabb jelen lévõ számítástechnikai szakembere minden-
kiadványt (Országos Dokumentumellátási Rend- képpen egy egységes, minden felsõoktatási in-
szer. Tájékoztató a könyvtárak közötti dokumen- tézmény számára elfogadható módszer kidolgo-
tum- és információszolgáltatásról. Szerk. Richlich zását javasolja.
Ilona, Veszprém, 2002. Veszprémi Egyetemi A BKÁE EKK munkatársa felvetette egy le-
Kiadó), és vázolta az ARIEL dokumentumtováb- velezési lista létrehozását, melyet az intézmény
bító rendszer jelentõségét a könyvtárközi köl- gondoz, és amely lehetõséget teremt az eredmé-
csönzésben. nyek, problémák megvitatására, minden módszer-

Ezt követõen a házigazda könyvtár osztályve- tani és elméleti feladat megoldására. A lista az-
zetõje ismertette a legfontosabb problémákat: óta megszületett, címe: ariel-lista@lib.bkae.hu.

.a dokumentumküldõ rendszer használatának Várjuk a kollégák jelentkezését!
sokféleségét az ODR-en belül, Az NKÖM képviselõje nagyon hasznosnak

.a jogi és szerzõi jogi problémák tisztázatlan- minõsítette az összejövetelt. Ígérte, hogy.a fel-
ságait (beszélt arról is, hogy e témákban szakér- merült problémákat továbbítja az ODR-munka-
tõk bevonásával állást kellene foglalni), bizottságnak, illetve az NKÖM illetékeseinek.

.bemutatta azt a nyomtatványt, amelyet az Elképzelhetõnek tartja például azt, hogy az
egységes használat érdekében a BKÁE EKK -ban elektronikus dokumentUlnküldõ szolgáltatás a jö-
szerkesztettek a dokumentumok "kísérésére", võben központilag finanszírozott legyen. A talál-

.felvetette az árképzés problémáit, és kérte kozóról emlékeztetõ készült, melyet megküldtünk
egy egységes állásfoglalás kialakítását (például a távol maradt könyvtárak munkatársainak is. .
egyforma árak, esetleg központilag támogatott Katona Júlia
"ingyenes" szolgáltatás legalább az ún. kísérleti
szakaszban). Végül felkérte a jelen lévõ kollégá- A Zrínyi Miklós
kat, ~og~ t~pasz~alat~ikról, eredményeikrõl és N tv ' d I . E tproblemalkrol szamol]anak be. emze e e ml gye em

A résztvevõk több olyan témát említettek, Egyetemi Központi
amelyek együttmûködéssel, ~gység~sítéssel vi- Kön yvtáraszonylag gyorsan megoldhatok lennenek:

Az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) az ODR-rendszerben
gyakorlatában a legtöbb elektronikus dokumen-
tum külföldrõl érkezik, mert ott már elterjedt az 2001 júniusában befejezõdött a Zrínyi Miklós
eszköz és kidolgozottak a módszerek. Nemzetvédelmi Egyetem könyvtárainak vertikális

Megfogalmazódott az óhaj, hogy az ODR integrációja. Az egyetem Hadtudományi Kará-
szakbizottsága tegyen ajánlásokat az ARIEL nak és Bolyai János Katonai Mûszaki Fõiskolai
dokumentumtovábbító rendszert kiegészítõ esz- Karának könyvtárai mind szervezetileg, mind
köz?k típusaira, és így történjen a pályáztatás. speciális dokumentumgyûjteményükkel betago-

Erintették a számlázás problémáit. A doku- lódtak az egyetemi könyvtárba, amely ettõl kezd-
mentum gyors küldése miatt a hiteles számla ve egyetemi központi könyvtárként két telephe-
késik, mert az elektronikus aláírás elfogadott lyen (Hungária körút és Üllõi út) folytatja mû-
ugyan, de még nem vált gyakorlattá. ködését.

4 .Könyvtári Levelezõ/Iap. 2002. október


