
A könyvtárközi kérések számának alakulása az
elmúlt öt évben
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A kisebb könyvtárak technikai fejlõdésével
párhuzamosan nõ az elektronikus úton érkezõ
kérés ek száma. Ott, ahol már rendelkeznek meg-
felelõ technikai felszereltséggel, szinte csak ezt
a formát használják, mert rendkívül gyors és
egyszerû. Jelentõsen megemelkedett a nem a
webes felületrõl indított, hanem on-line keresés-
bõl adódó, egyszeru e-mailben megküldött kéré-
sek száma. 2001-ben 218 ilyen kérés érkezett,
2002-ben 398, ez az elektronikus úton érkezett
kérések egyharmadát jelenti.

A Somogyi-könyvtár -állománya összetételének,
nagyságának köszönhetõen -mindig jelentõs
szerepet töltött be a déli régió könyvtárközi
kölcsönzésében. A környezõ kisebb települések
lakói ezzel a szolgáltatással egy gazdag gyûjte-
méntlyel rendelkezõ, városi és megyei feladato-
kat ellátó közmûvelõdési intézmény használóivá
váltak.

1997-ben a könyvtári terület stratégiai céljai
között elsõ helyen szerepelt az Országos Doku-
mentumellátási Rendszer létrehozása, amely a
könyvtárak közötti dokumentum szolgáltatás mi-
nõségi feltételeinek javulását eredményezte.

Könyvtárközi szolgáltatásunk fejlesztésében
fontos állomásnak számít 1998, amikortól kata-
lógusunk interneten is elérhetõvé vált. Ezzel
párhuzamosan állományunk kereshetõ lett az
aDR-adatbázisban is, amelynek keresõfelületén
keresztül biztosított az on-line hozzáférés kata-
lógusunkhoz, és indítható a könyvtárközi kérés
elektronikus úton. Továbbképzések keretében
megismertettük a megye könyvtárosaival az adat-
bázis használatát, az elektronikus úton történõ
kérés ügyintézését. A hozzánk érkezõ kérések
nyilvántartását, az adminisztrációs munkát 2001-
tõl számítógéppel végezzük.

A könyvtárközi szolgáltatások számának
emelkedését segíti az is, hogy központi támoga-
tás terhére átvállalhatjuk a csomagok visszakül-
désének költségét. Így a nehéz anyagi helyzet-
ben lévõ kiskönyvtárak is igénybe vehetik szol-
gál tatásunkat.

A könyv- és tudomány történeti szempontból
rendkívül értékes régi állományunkból, megfe-
lelõ eszközök hiányában, másolatszolgáltatást
egyelõre nem tudunk végezni. A szolgáltatás
technikai feltételei csak lassú javulást mutatnak,
a jövõben erre szeretnénk nagyobb hangsúlyt
fektetni, többek között ODR-támogatással.
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kerültek, hanem a könyvtárunk elektronikusan
eddig feltárt teljes állománya is, 136380 rekord.
(2003. március 3-ai adat). Az adatbázis bizton-
ságos találatot jelent, gyors visszajelzésre, illet-
ve lebonyolításra nyújt lehetõséget. Ennek kö-
szönhetõen egyre több kérés érkezik a megye
határain túlról, az ország minden területérõl, és
az OSZK közvetítésével külfóldrõl is.

Az ötvenhat ODR-tagkönyvtár viszonylatában
az ötödik legtöbb kérést kapó könyvtár voltunk
2002-ben. (Könyvtári Levelezõ/lap 2003/1. 10-
11. p.) A megyei könyvtárak statisztikai össze-
hasoniEtását nézve a legtöbb -915 -kérést
intézményünk kapta az idézett statisztikai kimu-
tatás szerint.

Ez a mennyiség csupán az ODR lelõhely-adat-
bázisa felõl indított megkeresés eket fedi, ami éves
könyvtárközi kéréseinknek megközelítõleg egy-
harmad része. A többi kérést részint e-mailben
(398 eset), részint hagyományos úton (levélben
és telefonon) juttatták el a Somogyi-könyvtárba,
sõt, nem egyszer fogadunk a környék kistelepü-
léseirõl személyesen behozott, szabályosan ki-
töltött formanyomtatványt is. Ezeket a kéréseket
ugyanúgy adminisztráltuk és igyekeztünk telje-
síteni vagy továbbítani, mint az ODR lelõhely-
adatbázisából érkezõket.

Az aDR-támogatás intézményünk doku-
mentumvásárlási keretének jelentõs részét képe-
zi. Segítségével lehetõség nyílt keresett mûvek
többespéldányainak megvásárlására, a kölcsön-
zõi gyûjtemény minõségi és mennyiségi fejlesz-
tésére.

Az állomány mennyiségi gyarapításánál a
dezideráta-katalógus mellett a kielégítetlen
könyvtárközi kéréseket is figyelembe vesszük.

Szeged iskolaváros, így sajátos helyzetet te-
remt, hogy a megyében lakó, de a megyeszék-
helyen felsõoktatási intézménybe járó diákok a
tanuláshoz szükséges irodalmat gyakran a lakó-
helyükön lévõ könyvtáron keresztül kérik meg
intézményünktõl. Ennek oka, hogya kölcsönöz-
hetõ állomány mellett gazdag, a tanulást, kuta-
tást segítõ prézens gyûjteménnyel rendelkezünk,
természetesen ezek a dokumentumok is megje-
lennek a könyvtárközi kölcsönzésben.

A példányszámok növelésével a ki nem elé-
gített, de továbbított kérések számát szeretnénk
csökkenteni, bár vannak olyan "sláger" könyvek,
amelyekbõl szinte lehetetlenség az olykor csak
kérészéletûen nagyszámú kérésnek megfelelõ
mennyiséget beszerezni.

Az aDR-adatbázisba nem csak az aDR-tá-
mogatásból beszerzett dokumentumok rekordjai
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A különféle formában érkezett kérés ek

2001 2002

2086 2515Kérések összesen
Ebbõl a dél-alfóldi
régióból érkezett 1419 1672

A kérés ek megoszlása könyvtártípusok szerint

A könyvtárunktól kérte kölcsön például a
tilburgi (Hollandia) Katolikus Egyetem Galavics
Géza Kössünk kardot az pogány ellen címû köny-
vét. A könyv 1 986-ban jelent meg, több könyv-
tárban is megtalálható, valószínûleg azért ide
futott be a kérés, mert on-line katalógusunk vá-
laszt adott arra is, hogy hozzáférhetõ a könyv,
nincs kölcsönzésben.

Az érkezett kérés ek túlnyomó többsége szak-
irodalmi mûvekre vonatkozik. Meglepõen kevés
szépirodalmat és gyermekkönyvet kémek könyv-
tárközi kölcsönzésseI. A társadalomtudományon
belül a legkeresettebb téma a szociológia, a pe-
dagógia és a politikatudomány. Az egyeteme-
ken, fõiskolákon kötelezõ irodalomként kiadott
történettudományi, irodalomtudományi mûvek
vezetik a legtöbbször kért könyvek listáját.

A hasmálói igények változását jól mutatja,
hogy a konkrét dokumentumokra vonatkozó
kérések mellett megjelentek az egy adott téma
irodalmának összegyûjtését igénylõ kérések is,
mint például a spanyol kultúra irodalmának
összeállítása.

Akadnak néha meglepõ könyv- vagy kiadás-
történeti vonatkozású kérések. Egy Nagy Lajos-
kötet adott kiadását csak abban az esetben kérte
át könyvtárközivel az olvasó, ha a példányon az
eredeti borító szerepel. Nem egyedülálló eset az
sem, amikor egy településre vonatkozó adatok-
nak a kigyûjtését és másolatban történõ elküldé-
sét kéri a helyi könyvtár, ezzel is bõvítve hely-
ismereti állományát.

A könyvtárközi kérések és szolgáltatás ug-
rásszerû emelkedését eredményezheti, hogy ha-
marosan elérhetõ lesz adatbázisunkban a mu-
zeális törzsanyag autopszia alapján rekatalogi-
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A vásárosnaményi
Városi Könyvtár

Személyes véleményemet és tapasztalataimat
szeretném e lap hasábjain nyilvánosságra hozni
az Országos Dokumentumellátási Rendszer mû-
ködésével kapcsolatban. Elöljáróban annyit, hogy
szerencsés embemek érzem magam, mert 1997
októberében tanítói diplomával és könyvtáros
asszisztensi képesítéssel könyvtáros lettem.
(2000-ben a Nyíregyházi Fõiskolán diplomáztam
könyvtár szakon, s ebben az évben másodéves
,informatikus könyvtáros hallgató vagyok a Deb-
receni Egyetemen.) A szerencse ebben a kijelen-
tésben nemcsak a szakmai váltásnak szól, ha-
nem az évszámnak is. Egy kisváros könyvtárá-
nak felnõtt olvasószolgálatába akkor csöppentem
bele, amikor a könyvtárosság kezdett kilépni

addigi hagyományos könyvkölcsönzõ-tájékozta-
tó szerepébõl. Egy-két számítógép és egy hazai
fejlesztésû könyvtári szoftver már a könyvtár
tulajdonában volt, s a retrospektív katalógus-
konverzió munkálatai is elkezdõdtek akkorra
V ásárosnaményban. Azóta csak öt év telt el, de
olyan nagy léptékû fejlõdésnek lehetünk tanúi,
hogy ha nem itt dolgoznék nap mint nap, bizto-
san én sem érteném, hogyan lehetséges ez.

.1998-ban a Soros Alapítvány által kiírt pá-
lyázaton nyertünk öt Pentium 1-es számítógépet,
három évre ingyenes bérelt vonali internet-
elérésseI.

.2001. január elejétõl az NIIF-program na-
gyon kedvezõ lehetõségével élve, HUNGARNET
tagsággal tudjuk a folyamatos nagy sebességû
internetszolgáltatást biztosítani.

.2002 májusában újabb hat számítógéppel
gyarapodtunk, az Informatikai Kormánybiztos-
ság által kiírt pályázat megnyeréséveI.

.Ma már tíz számítógép áll a könyvtáros ok
és az olvasók rendelkezésére, s csak azért nem
több, mert fizikailag lehetetlen a százéves, nem
könyvtári célra épült házban többet elhelyezni.
Ezek segítségével történik a könyvek kölcsön-
zése, az új dokumentumok rendelése és az olva-
sók gyors tájékoztatása helyi és interneten elér-
hetõ adatbázisokból.

Technikai feltételeink biztosították, hogy 2000
januárjától a hagyományos könyvtárközi kölcsön-
zést az ODR által nyújtott magas szintû, gyors,
hatékony szolgáltatásra váltsuk. Úgy gondolom,

zált, 24449 rekordot jelentõ adatállománya.
Eddig az RMNy-anyagot, az 1956 elõtt beszer-
zett és feldolgozott szakrendi gyûjtemény egye-
temes és magyar történettudományi állományát,
valamint az alapítványi gyûjteménynek az Em-
lékkönyvtárban elhelyezett, kiemelkedõ könyv-
történeti és tudományos értékkel bíró, megköze-
lítõleg kilencezer kötetét dolgoztuk fel újra kéz-
bevétel alapján. Katalóguskonverzió szóba sem
jöhetett, hiszen ez az állományrész még a 'Po-
rosz Instrukciók' alapján, kalligrafikus betûkkel,
kézzel írt fõlapokon került eredetileg feldolgo-
zásra. (Így néhány közbülsõ lépcsõt kihagyva,
hatalmas ugrással on-lirie keresés váltja fel a mai
keresési szokásoktól teljesen idegen, nehezen
kezelhetõ PI-katalógust.)

Ebbõl az állományrészbõl, természetszerûleg,
a továbbiakban sem fog eredetiben teljesíteni
könyvtárközi kérést a Somogyi-könyvtár. A szol-
gáltatást pályázati támogatásból beszerzett esz-
közök munkába állításával kívánjuk megoldani.
Terveink szerint a régi szegedi hírlapok eseté-
ben erre egy mikrofilm-leolvasó és visszanagyí-
tó berendezés, a muzeális állomány esetében
könyvkímélõ másolást biztosító, 'book-eye'-
szkenner lenne/lesz megfelelõ.

Célunk minden esetben a kérések gyors, pon-
tos teljesítése, a szolgáltatás népszerûsítése.
Munkatársaink -annak ellenére, hogy amióta

ODR-tagkönyvtár lettünk, jelentõsen megnöve-
kedett a feladatuk -szeretik a könyvtárközi
kölcsönzéssei kapcsolatos teendõket. Az is nyu-
godtan kijelenthetõ, hogy büszkén végzik ezt a
munkát, hiszen a Somogyi-könyvtár gyûjtemé-
nye iránti kereslet mutatói erõsítik, emelik a
könyvtár értékét, elismertségét is. Könyvtárunk
honlapján pontos tájékoztatás olvasható a könyv-
tárközi kölcsönzésrõl, illetve a szolgáltatás bel-
sõ szabályozásáról.

Könyvtárunk elérhetõsége:
Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár
Cím: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4.
Postacím: 6701 Szeged, Pf. 441.
Telefon: (62) 425-525
Fax: (62) 426-521

http: www.sk-szeged.hu
e-mail: library@sk-szeged.hu
könyvtárközi kölcsönzés: ügyintézõ:
Galát Gabriella, DOmJán Helga, Kórász Mária
e-mail: kkozi@sk-szeged.hu
Sikaláné Sánta Ildikó -Szõkefalvi-Nagy Erzsébet
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