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Ami az ODR lelõhely-
adatbázis 2004. évi

statisztikájából kimaradt

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Könyvtár
és Dokumentációs Szolgálat országos  szakkönyv-
tár, kötelespéldányra jogosult, így alapvetõ érde-
ke, sõt kötelessége, hogy állományát elérhetõvé
tegye a legszélesebb hazai és nemzetközi könyv-
tárhasználói kör számára.

Örömmel olvastuk a Könyvtári Levelezõ/lap
2005. évi januári számában az ODR 2004. évi
statisztikáját, amely jelzi, hogy az Országos
Dokumentumellátási Rendszer ismertsége, kihasz-
náltsága dinamikusan növekszik.

A 2003. év 35  306 kérésével szemben 2004-
ben 50 478 igényt regisztráltak, ami több mint
negyven százalékos forgalomnövekedést jelent.

Sajnálattal tapasztaltuk, hogy könyvtárunk az
„Akiktõl a legtöbbet kérték 2004-ben” táblázat-
ban nem szerepel. A táblázat szerkesztési elve
szerint csak a tagkönyvtárak egymás közötti for-
galmát veszi figyelembe, pedig van könyvtárközi
kölcsönzés az ODR keretein kívül is.

A KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgá-
lat 2004. évi könyvtárközi kölcsönzés szolgálta-
tási forgalma, havi bontásban, az alábbiak szerint
alakult:
Január 40, február 41, március 58, április 62,
május 47, június 42, július-augusztus 49, szep-
tember 77, október 59, november 54, december
54. (Július és augusztus együtt szerepel, mivel a
könyvtár augusztusban zárva tart.)

Éves forgalmunk 583 dokumentum, ami havi
átlagban 48  könyvtárközi kölcsönzést jelent.

A Könyvtári Levelezõ/lap közli a húsz legna-
gyobb forgalmat lebonyolító tagkönyvtár jegyzé-
két, és közöttük sem szerepel a KSH könyvtára,
pedig ezzel a teljesítménnyel könyvtárunk a 12.
helyre kerülne, a Csorba Gyõzõ Megyei Könyv-
tár (Pécs) mögé és a Nyugat-magyarországi Egye-
tem Benedek Elek Pedagógiai Fõiskola Könyv-
tára elé. Az elõbbi éves forgalma 641 dokumen-
tum, az utóbbié pedig 546 volt.

Úgy gondoljuk, hogy a könyvtári állomány
mérete, tartalmi egyedisége és sokoldalúsága (fõ
gyûjtõköre a statisztika és a demográfia, de igen
gazdag a közgazdaságtudomány, a szociológia, a
jog, a politika és az összes tudományterület gaz-
dasági és statisztikai vonatkozású irodalma, a
kötelespéldány-jogosultságnak köszönhetõen je-
lentõs helytörténeti, néprajzi, vallás- és egyház-
történeti, történelmi, informatikai, szépirodalmi stb.
állománycsoporttal rendelkezünk) révén a hazai
dokumentumellátás kikerülhetetlen forrása.

Mindezt segíti, hogy a könyvtár  2003 január-
jától az OLIB integrált könyvtári rendszert hasz-
nálja, így katalógusunk az interneten keresztül is
elérhetõ (http://lib.ksh.hu). Közel egy éve szeret-
nénk saját állományunkat betölteni az ODR-ébe
– eddig sajnos nem sok eredménnyel. (Azért a
Könyvtárellátó Kht. jóvoltából – a tagkönyvtárak
náluk vásárolt dokumentumait automatikusan jel-
zik az ODR-nek – 18 dokumentum címe szere-
pel könyvtárunk neve mellett.) Állományunk
meghaladja a 750 ezret, amelybõl több mint 260
ezer cím az interneten keresztül is elérhetõ. Jelenleg
könyvtárunk azon dolgozik, hogy számítógépen
feltárt állományunk a MOKKA része legyen.

Az természetes, hogy a legtöbbet kérõ könyv-
tárak között nem szerepel a miénk, hiszen elsõ-
sorban szolgáltató könyvtár vagyunk, mivel
gyûjteményünk mérete és tartalmi gazdagsága lefe-
di a nálunk jelentkezõ igények legnagyobb részét.
Kölcsönzési jogosultsággal rendelkezõ olvasói kö-
rünk lényegében a Központi Statisztikai Hivatal dol-
gozóira korlátozódik. (2004-ben csupán kilencven
dokumentumot kértünk más könyvtártól!) A hoz-
zánk látogató kutatók, oktatók, egyetemi és fõisko-
lai hallgatók tudatosan, olyan speciális igényekkel
keresik fel könyvtárunkat, amelyekre legtöbbször
valóban csak nálunk találhatnak választ.

Rettich Béla

KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat

A Könyvtári Levelezõ/lap természetesen az ODR gondo-
zóitól kapott statisztikát közölte, annak összeállításába bele-
szólása nincs. Hisszük, hogy a KSH könyvtárának kérése
nyitott fülekre talál. – A szerk.


