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például a szakterületnek megfelelõ bibliográfiai
cikkadatbázisokban: a FSZEK irodalmi, szocio-
lógiai, mese adatbázisa (http://www.fszek.hu/), a
multidiszciplináris MATARKA (http://www.
matarka.hu/), az IKER (http://nektar.oszk.hu), az
OPKM pedagógiai adatbázisa (http://www.
opkm.hu/), a BME-OMIKK cikk adatbázisa és
Magyar Mûszaki és Gazdasági Repertóriuma
(http://www.omikk.bme.hu/), az OMgK mezõgaz-
dasági bibliográfiája (http://www.omgk.hu/), a
Magyar Orvosi Bibliográfia (http://www. med
info.hu/) stb. Amennyiben nem járunk sikerrel,
eredményre vezethet, ha a rendelkezésre álló
adatokat beírjuk egy internetes keresõbe. A talá-
latok között lelhetünk hivatkozást a keresett do-
kumentumra, általában pontos adatokkal és for-
rásmegjelöléssel. Az adatpontosítás fontos forrá-
sai továbbá magyar nyelvû kérések esetén a
Magyar Nemzeti Bibliográfia megfelelõ részei, az
OSZK on-line katalógusa. A hálózati hozzáférés-
sel nem rendelkezõ könyvtáraknak az illetékes
megyei könyvtárak, illetve az OSZK Dokumen-
tumellátó Szolgálata nyújthat segítséget a kérések
pontosításában és irányításában.

Idegen nyelvû dokumentumok esetében külö-
nös figyelemmel kell eljárni, mivel a tévesztés
lehetõsége nagyobb. Az OSZK honlapján az
Ugródeszka menüpontban (http://www.oszk.hu/
frame_hu.htm?hun/ugrodeszka/ugrodeszka
_index_hu.htm) számos linket találhatunk a világ
könyvtárainak katalógusaihoz. Ezek közül külön
kiemelendõ a Karlsruhei Egyetemi Könyvtár vir-
tuális katalógusa (http://www.ubka.uni-karls
ruhe.de/kvk/kvk/), mely számos nyelvterület ka-
talógusát képes lekeresni egyetlen lekérdezéssel.

Kérésirányítás

Bár a korábbi szigorú hálózati kérésirányítási
elõírások már nem érvényesek, mindenképpen
érdemes néhány szempontot figyelembe venni a
kérések irányításakor.

A dokumentumok elérhetõségét elõször az il-
letékes megyei könyvtárban érdemes ellenõrizni,
az ODR-rendelet is ezt írja elõ. Internet-hozzáfé-
rés hiányában a hagyományos kérést is oda kell
küldeni, mivel a megyei könyvtárak rendelkez-
nek a lelõhely megállapításához szükséges esz-
közökkel és ismerettel, így a kérést a megfelelõ
lelõhelyre tudják továbbítani, amennyiben állo-
mányukból a kérés nem teljesíthetõ.

Magyar nyelvû szépirodalomra, kötelezõ ol-
vasmányokra vonatkozó kéréseket, ha lehet, ne
tudományos szakkönyvtárba vagy felsõoktatási
könyvtárba küldjünk. A kérés elküldése elõtt
mindenképpen ellenõrizni kell a megtalált doku-
mentum pillanatnyi státusát – ha az megtekinthe-
tõ –, és ha a dokumentum éppen ki van kölcsö-
nözve, de az olvasó kéri, a kérésben jelölni kell,
hogy kérnek elõjegyzést.

Fontos felhívni a figyelmet arra is, hogy bár
az OSZK a teljesség igényével gyûjti a hun-
garicumokat, a könyvtárnak ez az állománya ere-
detiben még könyvtárközi kölcsönzés keretében
sem kölcsönözhetõ. A nem-hungaricum állomány
– egyéb hazai lelõhely hiányában – kölcsönözhe-
tõ. A dokumentumokból az állományvédelmi
szempontok figyelembevételével nyomtatott és
elektronikus másolat, mikrofilm és/vagy mikro-
filmrõl készült papírmásolat (Canon másolat) ké-
szülhet. Ha kétséges, hogy hungaricumról van-e
szó, illetve bármilyen más, a könyvtár doku-
mentumellátási szolgáltatásait érintõ kérdésben az
OSZK Dokumentumellátó Szolgálatához érdemes
tájékoztatásért fordulni (konkoz@oszk.hu, az (1)
224-3823, 224-3824, 224-3825 telefonszámokon,
illetve az (1) 487-8679 faxszámon).

A cikk nem törekszik a teljességre, de remél-
hetõleg sikerült benne összegyûjteni a hatékony
kérésirányításhoz szükséges legfontosabb infor-
mációforrásokat. Használatukkal elõsegíthetjük,
hogy olvasóink ne csak saját gyûjteményünk,
hanem a teljes dokumentumellátási rendszer elé-
gedett felhasználói és haszonélvezõi is legyenek.

Dávid Boglárka

A Magyar Tudományos
Akadémia Könyvtárának

rekordjai az ODR
adatbázisban

Az MTA Könyvtárának számítógépes kataló-
gusa teljes egészében bekerült az ODR lelõhely-
adatbázisba.

A közel kétszázezres szakirodalmi jellegû gyûj-
temény hetven százalékában humán, tizenöt szá-
zalékában társadalomtudományi mûveket kínál.
Másik egyedülálló jellemzõje az idegen nyelvi
anyag különösen nagy aránya.


