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I .t\z Országos Széchényi Könyvtár
az Országos Dokumentumellátási

Rendszerben:

...mint az ODR

kulcsszereplõje
Az OSZK számára részvétele az Országos Doku-
mentumellátási Rendszerben a többi hazai könyv-
tárhoz hasonló feladatok ellátását jelenti: eredeti ~~~.-,
dokumentumok és másolatok hagyományos és ~
elektronikus kül~é~ét a,ké;õ könyvtár, illetve a do-

ORSZÁGOSkurnentumhasznalo szamara. ' ,
Vannak azonban olyan feladatok, amelyek rész- DOKUMENTUM-ELLAT ASI

ben vagy teljesen az OSZK-hoz kötõdnek, nemzeti RENDSZER
könyvtári jellegûek.

A nemzeti könyvtárat az ODR kulcsszereplõ-
jének tekinthetjük, hiszen ctlyan kérésekkel is for- letve a mi közremûködésünktõl a szolgáltatások
dulnak hozzánk a könyvtárak, amelyek megol- gyorsabb, hatékonyabb, minõségi megoldását
dásához a feltételek náluk nem megfelelõek, il- várják.

bfborból -ezüs/be

tarka csikó
vörös havazásban
szõre fakó
a patája lángban

arcán a parázs
sárga kIgyómarás
koronája telihold

nyaka a sumérok tükre
bíborból szalad ezüstbe
szeméböl korhadt hamuk
kidagadt füstje szökik

s ami még forró
csak a vágta láza
kancsal csillagot szór
az ég-takaró jászolába

(Fülöp Gábo/;)
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Az OSZK-hoz kötõdõ ODR-feladatok:
1. lelõhely-nyilvántartás és az ebbõl adott tá-

j ékoztatás,
2. kérés ek fogadása bármely belföldi és kül-

földi könyvtártól és ezek ügyintézése,
3. hozzájárulás a hazai és a külföldi felsõok-

tatás és tudományos kutatás dokumentumigényé-
nek kielégítéséhez dokumentumközvetítéssel,

4. dokumentumszolgáltatás a nemzeti könyv-
tár állományábó1o

Lelõhely -n yil vántartás

és az ebbõl adott tájékoztatás

A dokumentumellátás kiindulópontja a lelõ-
hely-nyilvántartáso Ha rendelkezésre állnak olyan
eszközök, amelyek a távoli felhasználók számá-
ra is hozzáférhetõk, megbízható, friss adatokat
szolgáltatnak, ezek pozitívan befolyásolják a
dokumentumellátás hatékonyságát.

Az aDR egyik legnagyobb megoldatlan kér-
dése jelenleg az, hogy az országos lelõhely-nyil-
vántartás hiányos, nem egységes, a különféle fej-
lettségû és hozzáférésû eszközök egymás mellett,
egymástól függetlenül mûködnek. Ez megnehezíti A . E' '1 d d 'bb A O ', , " O", ere perenmus -rcne mara an o , z rszagos
a dokumenttlmellatást, veszelyeztetl, sot neha le- Széchényi Könyvtár és a Magyar Nemzeti Múzeum 200
hetetlenné teszi a hatékony szolgáltatást. éve c. kiállítás (2002. november 22-2003. február 28.)

katalógusának borítója
A lelöhely-nyilvántat1ás eszközej
az OSZK-ban

földön megjelent könyvek országos lelõhely-ka-
-Nyomtatott katalógusok talógusa. A katalógusban szereplõ bibliográfiai

Ti.O ". t '. 1 " " k 1712 tételek száma kb. 5,5 millió, a bejelentett doku-orzsgyu} emeny. magyar nye vu muve - k ' kb k ' 0110' I I " h I ktõl külfiold. o d I 1601-t "1 mentumo szarna. etm1 10, a eo eye, o 1 1ro a om o , kb h ' .110' A 1 k .kU k 1,
A

k ool .."O t ' k k tal '. szarna. USzm1 100 z ee trOll s ata ogu-
u ongyuj emenye a ogusa1 k O l ' 1" kb k ' h ' ' h . so megJe enese e ott .et- aromszaz aza1

-Ele
ktro .k k t l ' kO könyvtár jelentette be az állományát, mára ez a

III us a a oguso o , kb .o ..kk ka 1 , h 'a 1, 1 ' . k t l ' L ob . V o o A o szam. otvenre cso ent. A ta ogus oz evente
n- me o vaSO1 a a ogus 1 n IS 10n- m1cus kb h ' k ".' kalap' kat l' .o uszezer erest mtezne o
u a ogus. El ' h ", khazai (1976-tól) és külföldi (1987-tõl) doku- er ~tosege :

, E-maIl: kkk1@oszk.hu
mentu~ok..ka~al~gusa 'o 00 o , Telefon (1) 224-3813
gUS~Ao Kulfo1d1 Folyo1ratok Kozpontl Kata10- Fax.: (1) 356:.8978 vagy (1) 202-0804

(központi fax)URL: http://nektar.oszk.hu , S k ll ' , S 1 '
1IKB M P . dok Ad tb ' . (1986-t ' 1) C1m: a ZK Do umentume ato zo ga at

agyar eno 1 a a az1s o I " h I ,. 'k ' B d ,. P I F ,..
URL: http://w3.oszk.hU/ikb hohtm Le o e y-ta]e oztatas; u avan a ota epu-

-let, 320/c szoba. Postac1m: 1827 Budapest
Központi és közös katalógusok:

Nemzeti Periodika Adatbázis
Könyvek központi katalógusa A hazai könyvtárakban meglevõ külföldi fo-

Az 1801 és 1952 között Magyarországon Iyóiratok cím-, ál10mány- és lelõhely-adatait tar-
megjelent könyvek, valamint az 1801 óta kül- talmazza. Több mint hétszáz magyar könyvtár
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I
Kérések fogadása bár~e.l!. ~elföl~i ..

I és külföldi könyvtártól és ezek g:
üavintézésc

Elsõsorban a vidéki és a kÜlföld~'megrende- Ilõkre gondolva helyeztünk el az OSZK honlap-
~ ján egy üres kérõ lapot magyar és angol változat-
PO ban, A webes kérõ lapot regisztrált könyvtárak
~tj használhatják, a regisztráció természetesen in-
(lJ gJ:enes. A felhasználók száma mára megközelíti

a háromszázat, a dokumentumellátási kérés ek-
nek több mint a fele már ezen az úton érkezik.
A rendszer gyors, biztonságos. A kérõ könyvtár
elektronikus levélben visszaigazolást kap kéré-
sének beiktatásáról, emellett a már feladott kéré-
sek ellenõrzésére is van lehetõség: a feladott ké-
rések harminc napig megtekinthetõk az inter-
neten.

URL: http://www .oszk.hu/kok/kokbejm.html

(magyar kérõlap)
http://www.oszk.hu/kok/kokbeje.html
(angol kérõlap)

.Hozzájárulás a tudományos élet
v' K ' .ka P ". .' ál ' dokumentumigénvének kielégítéséhezL\.epes rom " lnlCl e .

(XIV. század) M ' d OS K b ' tk 1 , ..
dm az Z elra ozott O vaSOl, mm a

hazai és külföldi partnerek számára végezzük a
csaknem 48 ezer bibliográfiai rekordja és 160 kérés ek és a dokumentumok belföldi és külföldi
ezer állományadata szerepel az adatbázisban. lelõhelyekre való közvetítését.

2001. október elején az NPA-t betöltötték az A nemzetközi dokumentumellátási forgalom
OSZK integrált rendszerébe, az Amicusba, döntõ része mindkét irányban évtizedek óta az

URL: http://nektar.oszk.hu OSZK közremûködésével bonyolódik le. Éven-
Az NIIF központi gépén levõ NP A adatbázist te csaknem tizenkétezer kérés továbbítása nyo-

2001. februári adatokkal lezárták, mán mintegy hatezer dokumentum közvetíté-
URL: //www.iif.hu/db/npac sét végezzük. Széles körben ismert az a tény~
Az internetes keresések száma évente kb. 25 hogy a nemzetközi dokumentumellátás költségei

ezer, az egyéb módon az NPA-hoz intézett kéré- évek óta folyamatosan emelkednek (az átlagár
sek száma évente kb. öt-hatezer. húsz amerikai dollár). Ezt figyelembe véve igen

Elérhetõségek: pozitívnak tarthatjuk, hogy a belföldi partnerek
E-mail: kfkk@oszk.hu számára a nemzetközi kölcsönzéshez való hoz-
Telefon: (1) 224-3834 zájárulás díja évek óta változatlanul hatszáz fo-
Fax: (1) 356-8978 vagy (1) 202-0804 rint. Az OSZK a nemzetközi dokumentumforga-
(központi fax) lom közvetítésének fmanszírozására évente nagy-
Cím: OSZK NP A, Budavári Palota F épület, jából nyolcmillió forint postaköltség-térítésben

315. szoba. Postacím: 1827 Budapest részesül az ODR-keretbõl.
Nem szerencsés viszont, hogy az ODR-finan-

MOKKA Magyar Országos Közös Katalógus szírozás csak a külföldrõl jövõ kölcsönzésre ter-
A hamarosan induló végleges verzió tizenöt jed ki, és nem támogatja a másolatszolgáltatást,

könyvtár kb. kétmillió bibliográfiai rekordját pedig ugyanaz a kör (a felsõoktatás és a tudomá-
tartalmazza. (URL: http://www.mokka.hu) nyos kutatás) mindkettõnek a felhasználója.
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Dokumentumszolgáltatás a nemzeti

k(;nyvtár állományából

Az OSZK állománya iránt lankadatlan az ér-
deklõdés határainkon innen és túl. Makacsul tartja
magát az a tévhit, hogy eredeti dokumentumokat
is kölcsõnzünk. A hozzánk fordulókat a lehetõ
legpontosabban tájékoztatjuk arról, hova for-
dulhatnak, ha kurrens magyar dokumentum
kölcsönzését igénylik. E tekintetben az ODR-
adatbázis és a MOKKA nagy segítség szá-
munkra. Külföldi partnereink kölcsönzési ké-
réseit is nagyrészt az ODR-könyvtárak segít-

ségével tudjuk teljesíteni.
A régi dokumentumok szolgáltatása iránt is

nagy a kereslet. Mivel a könyvtárak tudják, hogy
az OSZK-ban az állományvédelmi szempontok
sokkal erõsebben érvényesülnek, mint más könyv-
tárakban, csak akkor fordulnak hozzánk, ha más
könyvtártól már nem remélnek teljesítést.

Az OSZK-ban rendkívül sokféle lehetõség van
arra, hogy a dokumentumhasználó az eredeti
dokumentumokról másolatot készíttessen. A könyvtáralapító Gróf Széchényi Ferencrõl

Az 1952 elõtti dokumentumokról nem készít- ismeretlen mûvész által
hetünk papírmásolatot a saját gépünkön, az ez- a XIX század közepén készített festmény
zeI kapcsolatos munkákat a fotólaboratórium
végzi. Elõször mikrofilm készül a dokumentum- Le

kin!:ll " 1 bb d b " k .k, , '" ,. a a ztas egsze ara Ijama egyi e,
ro1 vagy annak reszerol. Ha a rendeles mlkro- egy honfoglalás kori nõi viselet aranyozott veretei
filmre vonatkozott, akkor errõl készül másolat, Nagyteremiáról
ha a megrendelõ papírmásolatot kért, akkor ún.
Canont készítenek. Mivel nagy terjedelmû do- magyar könyvtári gyakorlatban. Ariel-címünk:
kumentum esetében a költségek is tetemesek, 193.6.201.142

támogatásunkkal létrejött egy olyan elõnyös Elérhetõségek:
konstrukció, mely szerint a belföldi megrendelõ E-mail: konkoz@oszk.hu
-ha egész dokumentumról kér másolatot -a Telefon: (1) 224-3824
mikrofilmezésért nem, hanem csak a Canon-má- Fax: (1) 356-8978 vagy (1) 202-0804
solatért fizet. Így a megrendelõ hozzájut a doku- (központi fax)
menturnhoz, amit esetleg meg sem rendelt vol- Cím: OSZK Dokumentumellátó Szolgálat
na, ha az egész összeget ki kell fizetnie, az OSZK Budavári Palota F épület, 323. szoba
számára pedig elõnyös, hogy növelheti mikro- Postacím: 1827 Budapest
formátumú állományának a mennyiségét, kímél- Kürti Lászlóné
ve az eredeti dokumentumait. Ez jó példája an- osztályvezetõ
nak, hogyan hozható összhangba a minõségi szol-
gáltatás és a megõrzés.

Az 1952 utáni dokumentumok másolatban
való szolgáltatása hagyományos postai úton és
elektronikusan történik. Az ODR-támogatásként
2001-ben kapott 779 ezer forintot PC, szkenner
és az Ariel elektronikus dokumentumtovábbító
szoftver új verziója beszerzésére fordítottuk.
Szeretnénk, ha az Ariel általánosan elterjedne a
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