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A könyvtárközi szolgáltatások hagyományosan ,~
könyvtárunk fontos tevékenységei közé tartoz- ORSZAGOS , ,
nak, hiszen fóleg a megye olvasóinak dokum en- DOKUMENTUM-ELLATASI
tum okhoz való jutását teszik lehetõvé. Ez olyan RENDSZER

településen, ahol városi könyvtár is mûködik, , ." .,
lényeges szempont, mert idõrõl-idõre felmerül a 200~. ~aJ.us~tol ~z ?~-lme katalogusunkon
kérdés, mennyiben elégíti ki az intézmény a keresztul IS mdlthato keres:

város, illetve a megye igényeit. Németh Timea (gardteka@vk-
Az utóbbi években két dolog gyakorolt alap- gardony. bibl. hu) .

vetõ hatást erre a szolgáltatásra: a helyi és az Csütörtök, November 21, 2002 at
országos szintû számítógépes, informatikai fej- 18: 34 : 22
lesztések, valamint az Országos Dokumentumellá- -
, .,. cim: Jel és közösség

tásl Rendszer, noha ez a ket dolog nem rugget- kkozi: 003 J 57 249854: FKi en
leníthetõ egymástól. A megyei könyvtár életében a 249855: FKigen g

könyvtárközi szolgáltatásokkal összeruggésben a 249853 : KR/OT (Cc 5545) nem
következõk számítanak fontos állomásnak: cutter: 003 J 57

dref; b38416
1998-ban könyvtárunk a többi megyei könyv- intezmeny: Városi Könyvtár

tárral együtt az ODR tagkönyvtára lett. postacim: 2483 Gárdony Szabadság u .14
1998-tól elérhetõ az interneten a katalógusunk,

így a kérõ könyvtárak tájékozódhatnak az állo- Természetesen fontos tényezõ, hogy a kérõ

mányunkról. könyvtárak is megfelelõ technikai felszereltség-
1998 márciusától e-mail útján is fogadni tud- gel rendelkezzenek, s használni tudják a könyv-

juk az igényeket, ez a gyorsaság szempontjából tárközi kölcsönzés korszerû módjait. Jelenleg tíz
döntõ fontosságú. városi, tizenhat községi és nagyközségi könyvtár

.2000. június közepétõl elindult a számítógé- rendelkezik internetkapcsolattal Fejér megyében,
pes kölcsönzés. Ettõl kezdve fokozatosan lehe- s közülük tizenhét továbbítja hozzánk az olvasói
tõvé vált annak megállapítása, hogy hozzáférhe- igényeket rendszeresen elektronikus úton. A fo-
tõ-e a keresett példány. Rövidebb ideig kell az lyamatos növekedés bizonyítja, hogy az elõfor-
elõjegyzésekre várakozni. duló technikai nehézségek ellenére kedvelik a

2000. december közepétõl számítógépre ke- kollégák ezt a módszert, mert egyszerû és gyors.
rült a könyvtárközi kölcsönzés. Az alábbi táblázat ezt a tendenciát illusztrálja:

1998 1999 2000 2001 2002. X. 31.

e-mail 157 434 542 446 284

on-line katalógus ---259 667

összes kérés %-a 12 26 28 36 44
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.aDR-támogatások és felhasználásuk ra. A visszaigényelt összeg nagyarányú növeke- I

dése jelzi, hogy kellõ visszhangra talált a kol lé-
A támogatások mértékének alakulása gák között ez a lehetõség.

1998 1999 .2000 2001 2002

dokumentumvásárlásra 700 000 2 500 000 2 500 000 3 500 000 3 500 000

technikai eszközökre 300000. 300000 600000 250000 460000

postaköltségre --127697 403 760 354982*

összes támogatás 1 000000 2800000 3227697 4153760 4314982

* október. végéig

Az aDR-támogatás elsõsorban a dokumentum-
vásárlásban nyújt nagyon nagy segítséget. A A könyvtárközi forgalom alakulása
könyvtárközi forgalmunk folyamatos növekedé-
sével párhuzamosan öt év alatt összesen ötszö- A kért mûvek száma
rösére nõtt a támogatás összege, és ez ma könyv-
tárunk költségvetésében a szerzeményezés re for- 1998 I 1999 I 2000 I 2001 I 2002.

ditható pénz igen jelentõs százaléka: X. 31.

az általunk kért mûvek száma
1998 I 1999 I 2000 1~00112002 -96 I 179 I 242 i 345 I 245

7 I 22 I 17 I 19 I 20 a tõlünk kért mûvek száma"
1284 I 1667 I 1950 I 1976 I 2284

A támogatás következtében jelentõs mennyi-
ségi és minõségi állományfejlesztéssel bõvíthet- Fokozatosan növekszik a kért mûvek száma a
jük könyvtárközi szolgáltatásainkat. Különös szolgáltatás mindkét irányában. Örvendetes, hogy
tekintettel vagyunk a megye településeirõl fel- a tõlünk kérõk köre különösen bõvül. A városi
sõoktatási intézményekben tanulók részérõl vár- könyvtárak mellett egyre nõ a könyvtárközi köl-
ható kérésekre. A támogatásnak hála, megvásá- csönzést igénybe vevõ községi könyvtárak szá-
rolhatunk olyan könyveket, melyekrõl a magas ma is. Ebben döntõ szerepet játszik a már emIí-
ár miatt Ie kellett volna mondanunk. tett informatikai fejlesztés és a postaköltség át-

Ezeken kívül leginkább a gyakran keresett, vállalása is.
elõjegyzett mûvek példányszámát növeljük, és a
dezideráta-jegyzéken szereplõ dokumentumokat A kérések megoszlása könyvtártipusok szerint
igyekeztünk beszerezni a legkülönbözõbb forrá-
sokból. Ennek összeállításához összegyûjtjük a 1998 1 1999 I 2000 I 2001 I 2002.
könyvtárközi kölcsönzés során ki nem elégített, X. 31.
továbbított kéréseket is. közkön

A dokumentum vásárlásra fordítható összeg 1029 1944
nagyobb részét a Könyvtárellátónál költ jük el, sZakkö
mert ott különféle kedvezményeket kapunk. 143 90 166 I 119 I 46

A támogatás másik részébõl eszközparkunkat iskolai
bõvÍtettük, két számitó- és három másológépet 87 159
vásároltunk.

A nehézkes elszámolás ellenére nagy segítsé- 1
get jelent, hogy átvállalhatjuk a csomagok vissza- összesen""
küldésének költségét. 1264 2156

Korábban több kisebb községi könyvtár azért
tekintett el a szolgáltatástól, mert nem volt pén- ", "" A két adatsor eltérése (különbsége) abból

ze a kölcsönzött dokumentumok visszajuttatásá- adódik, hogy a több kötetes mûvek esetében a
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"kérést" egynek, a "mûvek számát" pedig a a kérõ lapot. Törekszünk a lelõhely ponto~
kötetszámnak megfelelõen regisztráljuk. állapítására, és általában elõnyt élveznek azok a

A könyvtár gyûjtõkörébõl következik, hogy könyvtárak, melyek katalógusában kereshetünk.
fõleg közkönyvtárak fordulnak hozzánk kérése- Az ODR adatbázisán kívül használjuk az egyes
ikkel. A megye területérõl érkezik az igények megyei könyvtárak OP AC-jait is, s inkább oda
zöme, de mióta a könyvtár állománya on-line irányítjuk a kérést, hiszen a nagy egyetemi
katalógusban is visszakereshetõ, egyre többször könyvtárak igen leterheltek.
küldünk az ország egyéb (fõleg dunántúli) terü- A teljesített kérés ek igen jó aránya a már
leteire is dokumentumot. Ez a szám 1998-ban említett állományépítési törekvések mellett an-
még csak 16 volt, az idén már 248. nak is köszönhetõ, hogy dokumentumaink szin-

te teljes körû en (a CD-k egy részét kivéve)
A kérés ek teljoesítése visszakereshetõk on-line katalógusunkban, így

pontosan megállapítható, mit érdemes tõlünk kér-
1998 1 1999 I 2000 I 2001 I 2002. ni. A kisebb könyvtárak pedig gyakran egyez-

X. 31. tetnek telefonon a biztos találat érdekében.
eredetib
1067 1430 I 1851 Eredetiben átkölcsönzött mûvek dokumentum-

másolatban típusok szerint
146 I 270 I 316 I 332 I 275
összesen
1213 2126 1998 1 1999 1 2000/2001/ 2002.

X.31.

Természetesen arra törekszünk, hogy minél 954 11204 I 1428 I 1306 I 1726
több kérést tudjunk saját állományunkból, a le- han
hetõ legrövidebb idõn belül kielégíteni. A köl- 99 74 I 93 I 100 I 97
csönzésben lévõ dokumentumokat elõjegyezzük, videó
ha nem rendelkezünk a kért mûvel, továbbít juk 14 15

CD
-8

CD-ROM
5

Teljes kölcsönözhetõ állományunk minden

dokumentumtípusát szolgáltatjuk könyvtárközi
kölcsönzés keretében, ennek ellenére mérsékelt
az audiovizuális állomány forgalma. Ennek több-
féle oka lehet: rövidebb határidõre adjuk,
könnyebben sérül, így nehézkesebb csomagolni,
nem kereshetõ vissza a teljes állomány kataló-
gusunkban, s mivel nem minden könyvtár szol-
gáltat audiovizuális dokumentumot, nem annyi-
ra nyilvánvaló, hogy felajánlják az olvasónak a

könyvtárközi kölcsönzés lehetõségét.
Tapasztalataink szerint évek óta a társadalom-

tudományok körébe tartozó könyvek közül kül-
dünk a legtöbbet. Ezen belül a pedagógiai, szo-
ciológiai, újabban a szociálpolitikával, a szociá-
lis munka legkülönbözõbb vetületeivel foglalko-

; zó munkák a legkeresettebbek.
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.könyvtárközi köl-
csönzés számára
készült. Sajnos

még fejlesztésre
szorul, hogy való-
ban kielégítõen
töltse be szerepét,

így kénytelenek
vagyunk naplóban
is nyilvántartani a

forgalmat, hogy
megfelelõ statiszti-
kai adatokat szol-

gáltathassunk.

Afénymásolatokra vonatkozó kérés ek számá- A szolgáltatás népszerûsítése
nak növekedése lelassult. A könyveket inkább
eredetiben kölcsönzik, s valószínûleg sok írást A megyei könyvtár honlapján pontos tájékoz-
megtalálnak -a folyóiratokból is -és kinyom- tatás olvasható a könyvtárközi kölcsönzésrõl
tatnak az internetrõl. Visszatartó erõ lehet az is, (http://www.vmmk.hu/szolgaltatasok/konyv
hogy a másolási és a postaköltséget a kérõ olva- t2.rkozi.htm).
sóra terheli a könyvtár. A szolgáltatás népszerûsítésére, az új mód-

szerek, illetve a problémák megbeszélésére sok-
A szolgáltatás személyi és tárgyi féle alkalmat felhasználunk. Ilyenek a rendsze-
feltételei res továbbképzések, a munkamegbeszélések, és

segítenek a szaksajtó különbözõ fórumai és esz-
Jelenleg négy olvasószolgálatos könyvtáros közei is. A központi, NKÖM által készíttetett

foglalkozik egyéb feladatai mellett könyvtárközi népszerûsítõ kiadványokat valamennyi könyvtár-
szolgáltatásokkal. Egyikük az általunk kért, ba folyamatosan eljuttattuk.
másikuk a tõlünk kért mûvek olvasóhoz keTÜlé- Legutóbb a könyvtárosok számára tartott
séért felelõs. A szolgáltatás folyamatos biztosí- internet-tanfolyam kínált kiváló alkalmat arra,
tása érdekében két helyettes támogatja a munká- hogy a kollégákat megismertessük az Országos
jukat. Dokumentumellátási Rendszer mûködésével és

Ez év tavaszától az olvasószolgálat munka- a könyvtárközi szolgáltatások korszerû haszná-
társainak rendelkezésére álló négy számítógép- Iatával.
bõl egy kifejezetten a könyvtárközi kölcsönzést
szolgálja. Ezen a gépen elérhetõk internetes for- A könyvtár elérhetõségei:
rások a lelõhelyek megállapítására. Ezen kívül Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár
adatbázisok (MNB, Presssdok, Szociológiai in- Cím: 8000 Székesfehérvár, Bartók Béla tér 1.
formáció...) a bibliográfiai adatok kiegészítésé- Telefon: (22) 312-684; 312-845
re, s természetesen a levelezés, amit napjában Fax: (22) 311 -634
többször nézünk, hogy a lehetõ leggyorsabban Webcím: http://www.vmmk.hu
teljesítsük a kéréseket. Ide telepítették a könyvtár E-mail: konyvtarkozi@vmrnk.hu
által használt TextLib integrált könyvtári rend-
szert, melynek intézményi kölcsönzés modulja a Varga Éva
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