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"Minden könyvtáros alapvetõ kötelessége, hogy
a könyvtárhasználó törvényben biztosított jogai- ORSZAGOS , ,
nak érvényesülését a dokumentumokhoz és in- DOKUMENTUM-ELLAT ASI
fo~ációk?oz va~? h~zzájutá~~an ~in~l sokol- RENDSZER
dalubb modon elosegItse" -Ifja RIChlIch Ilona
az Országos Dokumentumellátási Rendszerrõl á' lási lehetõségeket adva a könyvtárak kezé-

sz~l~ .kiadványban., ~?rszág?& ~.oku~en~~- ~es~ a könyvtári ellátást, így a könyvtárközi
ellatasI Rendszer: Tajekoztato a konyvtarak Ko- dokumentumszolgáltatás fejlesztését is.
zötti dok~mentum- és információszolgáltatásról. A PTE Központi Könyvtára és kari könyvtárai
-Veszprem: VEK, 2002. -19. p.) 1999-tõl fokozatosan kapcsolódnak az aDR-hez.

Bár ezt az elvet mi, könyvtáros ok -amióta A támogatás összegébõl elsõsorban a felsõ-
világ a világ és könyvtár a könyvtár -a kezdetek oktatásban használatos magyar nyelvû szak- és
óta valljuk, az 1997. évi CXL. törvény, amely tankönyveket, monográfiákftt vásárolunk, jelen-
többek között országos dokumentumellátási rend- tõsen növelve ezek kölcsönzésbe kerülõ példány-
szer kialakítását írta elõ, nagymértékben hozzá- számát is. Külön figyelmet fordítunk arra, hogy
járult a fenti elv gyakorlati megvalósításához. egyetemi kiadványaink (pl. a PTE Egészségügyi

A Pécsi Tudományegyetem könyvtárai egy Fõiskolai Kar tankönyvei vagy aPTE Felnõtt-
sokkarú egyetem -igazi universitas -informá- képzési és Emberi Erõforrás Fejlesztési Inté~et
ciós igényeit igyekeznek kielégíteni és az ehhez által kiadott jegyzetek) is nagy példányszámban
szükséges információs hátteret biztosítani. Ez kerüljenek be az ODR rendszerébe, mert ezek
nem könnyû! Sajnos minket is sújt az a jelenség, iránt országszerte igen na'gy az érdeklõdés.
hogy a könyvek, folyóiratok ára egyre nõ, az Az elmúlt években jelentõs volt a dokumen-
anyagi erõforrások szûkülnek, a használói igé- tumvásárlás mellett a korszeru technikai eszkö-
nyek mértéke és szintje pedig folyamatosan zök beszerzésére kapott támogatás is. Ebbõl fej-
emelkedik. leszthettük számítógép-parkunkat; a könyvtárközi

A kötelespéldányként kapott hazai dokumen- szolgáltatások megkönnyítéséhez és meggyorsí-
romok száma a 90-es években olyannyira lecsök- tásához több kari könyvtárban is fénymásoló-
kent, hogy egyre nagyobb gondot okozott az berendezéseket, lapszkennert, faxot vásároltunk,
olvasók belföldi szakkönyvekkel való ellátása. legutóbb pedig az Ariel dokumentumküldõ és -

A megváltozott társadalmi, gazdasági és techno- fogadó szoftver 3.0l-es verzióját szereztük be.
lógiai elvárásoknak is egyre nehezebben tudtunk Más forrásból ugyan, de bõvítettük Corvina
megfelelni. Ezért is fogadtuk örömmel az ODR integrált könyvtári rendszerünket, újabb és újabb
létrejöttét és a tényt, hogy ez a formáció hatéko- modulok megvásárlásával. Ezzel elértük azt, hogy
nyan segíti -dokumentumbeszerzési és eszköz- nemcsak a kölcsönzés és feldolgozás üteme gyor-
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sult, hanem az országos lelõhely-nyilvántartásba tatók, faxok, szkel1l1erek és egyéb, számítógépes
való bejelentésünk is naprakészebb lett. szoftverek) biztosítják a hátteret.

Itt kell azonban megjegyezni, hogy az ODR- A kön,vvtárközi s'zolgáltatást egyetemünkön
adatbázisban egyelõre csak a központi könyvtár "kétpólllsúnak" mondanáI1,1' Az eg)lik pólus a
(P 1) és a Bölcsészettudományi és Tt.~rmészcttu- humán tudományok köre (Allam- és Jogtudomá-
dományi Kar (P2) anyaga kereshetõ; a többi kari nyi Kar, Bölcsészettudományi Kar), ahol sokkal
könyvtár eddig feldolgozott állománya pedig a inkább a dokumentumkölcsönzé::.' dominál (szak-
helyi ~zámítógépes katalógusokban található meg. könyvek, tankönyvek, jegyzetek); a másik pólus

És most részletesebben szólnék az állomá- a természettudományok és alkalmazott tudomá-

nyunkból nyújtott könyvtárközi szolgáltatásokról. nyok csoportja (Természettudományi Kar, Or-
Mint már jeleztem, egyetemünk igazi uni- vostudományi és Egészségtudományi Centrum),

versitas: kilenc kara van. Ebbõl következik, hogy ahol elsõsorban a folyóiratokban fellelhetõ anyag.
a könyvtáraink összállománya is hatalmas és frissessége miatt a másolat.s,zolgáltatás kerül elõ-
sokrétû. Ennek a következménye, hogya társ- térbe.
egyetemek, a megyei és- városi könyvtárak, a A ténylegesen teljesített kérés ek megoszlása
kutatóintézeti és egyéb kisebb könyvtárak is infi)rmáció-hordozólc .s'zerint:
gyakran fordulnak kielégítendõ igényeikkel hoz-
zánk, és ez a tendencia egyre erõsödik, ~ 12.2.2 ---~QQ -1001~

A beérkezõ kéré.s'ek számának növekedését az er, másol. er. r. másol.
elmúlt három évben jól tükrözi az alábbi táblázat: g~K~ 2~Y- ~-- l~~

1.29.9-. ~T1'~ 90 9 -~~- ~~~
Köz-o~ti-KÖ~--vtár 595 737 2564" PMMF 7 O 18 32 8---~ ~-- --

GEC 82 2331 132 104 2679BD~- IIK .-115 658"

PM~EK- :- 21- 40 er.: eredeti, másol.: másolat
DEC 3 3386 3315

'a könyvtár ettõl az évtõl érhetõ el az CDR lelõhely- Ilyen forgalom mellett a gyorsaságnak döntõ
nyilvántartásban szerepe van. A számítógépek alkalmazása miatt

egyre ritkábban van szükség az "idõrabló" ha-
BTK- TTK = Bölcsészettudományi és Ter- gyományos kérõlap postai úton való továbbítá-

mészettudomán)'i Kar Könyvtára sára, köznapi gyakorlattá vált a szolgáltatásra
PMMFK = Pollack Mihály Mûszaki Fõis- kiválasztott könyvtár e-mailen, faxon vagy a

kolai Kar Könyvtára weben való megkeresése.
OEC = Orvostudományi és Egészség- Így lehetséges az, hogy bár folyamatosan nõ

tudo má nyi Centrum Könyvtára a hozzánk érkezõ könyvtárközi kérések száma, a

dokumentumra való várakozási idõ csökken,
Ilyen magas könyvtárközi forgalom zökkenõ- kimutatásaink szerint az átlagos teljesítési idõ öt

mentes lebonyolításához nagyon jó munkatársak nap.
és a gyakorlatban csiszolt módszerek szükségel- A DEENK által készített, 2001. február 2. és
tetnek. 2002. június 29. közti idõszakot átfogó statiszti-

A munkatársak mind szakképzettek, és igen ka szerint a Pécsi Tudományegyetem Könyvtára
lelkesen végzik munkájukat, módszereinket pe- (Pl) az ODR-en belül 16 százalékos kéréstelje-
dig igyekszünk állandóan javítani, fejleszteni. sítésével igen elõkelõ, országos harmadik helyet
Mivel a Corvina integrált rendszernek még nincs foglal el.
könyvtárközi modulja, a kérés ek nyilvántart:ísa Ahhoz, hogy az egyre gyorsuló tempót tartani
hagyományos módon, füzetben történik. A tudjuk, sõt ezen a téren még jobb eredményeket
kölcsönzési modulhoz kapcsolódva azonban a mutassunk fel, az Országos Dokumentumellátási
könyvtárközi kölcsönzésben részt vevõ könyvtá- Rendszeren belüli további összefogásra és a
rakat "intézményi olvasóként" regisztráljuk. könyvtárak információterjesztõ szerepét elisme-

A gyors és pontos munkához az ODR-támo- rõ és hangsúlyozó támogatásra lesz szükségünk.
gatásból vásárolt eszközök (másológépek, nyom- Martos Veronika

-
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