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Az Országgyûlési gyûjtõje, 1956-tól az ENSZ, 2000-tól pedig az
."EU letéti könyvtára is Magyarországon. Az évi

~onyvtár gyarapodás meghaladja a tízezer kötetet.

Ismeretes, hogy a könyvtárat a törvényhozó mun-
ka támogatására az 1860-as évek végén a ma-
gyar országgyûlés képviselónáza hozta létre,
ténylegesoo 1870-tól mú'ködik. 1952-ig a ma-
gyar parlament szervezeti egységeként, zárt jel-
legû intézményi szakkönyvtárként végezte tör-
vényhozást támogató munkáját. A Miniszterta-
nács 2042/1952. számú határozata ezt megszün-
tette, a könyvtár nyilvánossá vált, és önálló költ-
ségvetési intézményként a kultuszminisztérium
felügyelete alá került. Az országban bekövetke-
zõ politikai rendszerváltozás hatására a könyvtár
1991-tõl újra a törvényhozás könyvtára lett,

..: ugyanakkor nyilvános közkönyvtári és országos

tudományos szakkönyvtári feladatait is teljesíti.
1994-tól a könyvtár jogi helyzetét a Házszabály-
ok rendezi, és irányítása az Országgyúlés elnö-
kének jogkörébe tartozik.

A könyvtár gyûjtõköre a törvényhozói munka
összetett és szerteágazó információs igényei miatt
igen széleskörûen alakult: költségvetésétól de-
termináltan -a természettudományok kivételé- Az Országgyûlési Könyvtár négy külön-
vel -már a kezd~tektól mindenféle tudomány- gyûjteménnyel várja látogatóit. A közgyûjtemény
ágat gyûjtött. 1958-ban a mûvelõdésügyi minisz- 1956-ban lett Magyarország hivatalos ENSZ le-
ter 164/1958. MM. sz. utasítása az Országgyúlé- téti könyvtára. Az Egyesült Nemzetek Szerveze-
si Könyvtárt országos jellegû tudományos szak- tének dokumentumai angolul és franciául érkez-
könyvtárnak minõsítve kijelölte a ma is ismert nek. A különgyûjteményben megtalálhatók az
hármas fõgyûjtó'kört: a modem kori egyetemes ENSZ fõ szerveinek (Közgyúlés, Biztonsági
történelmet, az állam- és jogtudományt, vala- Tanács, Gazdasági és Szociális Tanács, Gyám-
mint a politikát. Ezeken kívül a közgyûjtemény sági Tanács, Nemzetközi Bíróság, Titkárság)
mellékgyûjtó'köri kötelezettséggel szerzi be az kiadványai, néhány szakosított szerv (ILO,
újkori egyetemes történelem, a magyar történe- UNESCO stb.) dokumentumai, továbbá az ENSZ
lern, a közgazdaság, a szociológia és a statiszti- jogelõdjének, a Nemzetek Szövetségének (1920-
katudomány kiadott dokumentumait. 1945) kiadványai.

Az állomány az alapítás idõpontjától eltelt 133 Az 1962-ben létesített Magyar parlamenti
évben jelentõs fejlõdést mutat, és ma megköze- gyûjtemény õrzi az országgyûlési dokumentumok
líti a 880 ezret (a nyelvi sorrend: magyar, angol, legteljesebb körét Magyarországon: A tervszerû
német, francia és a különbözõ szláv nyelvek). gyûjtés a képviselónáz könyvtári bizottságának
Az idõszaki kiadványok száma is magas, a 2100 javaslatára 1895-ben kezdõdött el. A gyûjtemény-
féle periodikának majdnem a fele külföldi. Az ben megtalálhatók az 1580-tól 1790-ig terjedõ
intézmény a XIX. század végétól a magyar és a idõszakra vonatkozó kéziratos országgyúl~si ira-
külföldi parlamenti kiadványok legfó'bb hazai tok, a reformkori és az 1848-1849. évi elsõ
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népképviseleti országgyúlés dokumentumai, az .A VPI adatbázis a legjelentõsebb külföldi
1861-tól napjainkig nyomtatásban megjelent hi- politikai folyóiratokból. összegyûjtött és doku-
vatalos magyar parlamenti dokumentumok (nap- mentált világpolitikai információkat 1988-tól dol-
Jók, irományok, költségvetések, almanachok stb.) gozza fel.
és 1990.-tól a parlamenti bizottságokjegyzó'köny- .APRESSDOK sajtóadatbázis kb. százötven-
vei is. 1987 óta a gyûjteményben kialakított féle magyar napi- és hetilap, valamint társada-
képviselõi olvasóterem is itt fogadja látogatóit. lomtudományi folyóirat politikai, jogi, közigaz-

Az 1962-ben alapított külföldi parlamenti gatási, gazdasági, történelmi, szociológiai, filo-
gyû}te/nény dokumentumai 1878 óta folyamato- zófiai stb. témáit 1989-tól annotálva, napraké-
san érkeznek a könyvtárba nemzetközi cserekap- szen -félévenként CD-formátumban is kiadva -
csolatok útján. Jelenleg mintegy harminc ország tárja fel.
küldi folyamatosan parlamenti kiadványait. A magyar jogi adatbázisban 1990-tól (és fo-
ugyanilyen módon. A dokumentumok az orszá- Iyamatosan retrospektív feldolgozással 1945-ig)
gak nemzeti nyelvein érkeznek különbözõ for- visszakereshetó'k. a Magyarországon megjelent
mában (papír, mikrofilmlap). Ezeken kívül sok jogi témájú könyvek, cikkek és tanulmányok leg-

ország törvényhozási kiadványai érhetó'k el köz- fontosabb adatai.
vetlenül az internet segítségével. .Számítógépes adatbázis. épül a külföldi ál-

2000-ben a könyvtár -a tagállamokon kívüli lam- és jogtudományi irodalom alapján, amit a

i o:s~~gok,köz~1 el~~ént -megk~p'~a azH~U l:té- Magyarországon kívül megjelent jogtudományi
, fl konyvtar statusat IS. Az EU-kulongyuJtemeny folyóiratok feltárásából állít össze a könyvtár, és

2001 januárjában nyitotta meg olvasó.termét, már az 1945 elõtti idó'kból is egyre többet dol-
am~lyben egyarán~ megtalálhatók,a könyvtár által gaz fel.
~ddlg,~es,ze~zett, illetve az :U-tol folyamatosan. A HUNDOK sajtóadatbázis a külföldi napi-

i erk;zo, ~oKent..angol n.~el;u d~kumentumok. A és hetilapok magyar és közép-kelet-európai vo-

: gyuJ:emen~ ko:ve~lenu1 ~~ ~Isszam:nõleg~sen natkozású cikkeinek legfontosabb adatait és an-
j on-lIne t~.dJa e~e~1 az U~I?S }ogsza?a1yok, Jog- notációját 1991-tól tartalmazza. Az adatbázis fél-

o- esetek szovegelt es az umos lDtézmenyek doku- évenkénti frissítésseI CD-n is megjelenik.
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másik a Kerszöv kiadásában megjelenõ Complex
CD Jogtár, amelyben a hatályos jogszabályok
teljes szövege visszakereshetõ.

A könyvtár az 1990-es évektó1 kiadványok
rendszeres megjelentetésével bõvítette szolgál-
tatásait:

.A HáttérInfonnációk-Dokumentumok könyv-
sorozat 1994 júliusában indult. A törvényalkotá-
si háttéranyagok, beszédgyûjtemények és bibli-
ográfiai összeállítások a képviselõk és a széles
nyilvánosság érdeklõdését egyaránt kielégítik.

.A Házi Szemle sorozatban megjelenõ hát-
téranyagok elsõsorban az országgyú1ési képvise-
1ó'k bizottsági munkáját segítik,
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.Az Info-Társadalomtudomány címû folyó- Könyvtárközi kölcsönzésben nem kölcsönöz-
irat évente négy alkalommal, tematikusan össze- hetó'k az alábbi dokumentumok:
állítva jelenik meg 1997 szeptemberétõl az Or- .az 1900 elõtt megjelent dokumentumok;
szággyúlésj Könyvtár és az MTA Szociológiai .az idõszaki kiadványok;
Intézete közös gondozásában, hogy informálja a .a muzeális értékû dokumentumok;
társadalom irányításában részt vevõ döntéshozó- .a Magyar Parlamenti Gyûjtemény állomá-
kat és kutatókat az aktuális társad'dtomtudomá- nya;
nyi témákról. Az egyes számok rendszeresen kap- .a kézikönyvtárak állománya;
csolódnak a törvényalkotás aktuális témájához .a szabadlapos kötetek és olyan állomány-
is. Eddig ötvenhét füzet jelent meg, ezek a nyil- egységek, melyek sértetlenségének ellenõrzése
vánosság számára is megrendelhetó'k. nem lehetséges.

.Jónás Károly-Veredy Katalin: Az Ország- A könyvtár elérhetõségei:
gyûlési Könyvtár története, 1870-1995. Bp. Országgyûlési Könyvtár
Magyar Országgyúlés, 1995. 492 p.; Cím:'1055 Budapest, V. Kossuth Lajos tér 1-3.

.Koreny Agnes-Csákó Beáta-Kas Nóra: Az Postacím: 1357 Budapest, Pf. 4.
Európai Unió. Tájékoztatási segédlet. Bp. Ma- Web: http://www.ogyk.hu
gyar Könyvtárosok Egyesülete-Országgyûlési Tájékoztatás: 441-4468, 441-4090
Könyvtár, 2000. 286 p.; Fax: 441-4472

.Jónás Károly-Villám Judit: A Magyar Or- E-mail: info@ogyk.hu
szággyúlés elnökei, 1848-2002. Almanach. Bp. Könyvtárközi kölcsönzés: 441-4133
Argumentum K. 2002. 545 p. E-mail: info@ogyk.hu

Az Országgyúlési Könyvtár, amely 1998-tól Magyar Parlamenti Gyûjtemény: 441-4033
az ODR tagkönyvtára, az Országgyûlés sokolda- Külföldi Parlamenti Gyûjtemény: 441-4859
lú információs ellátása mellett korlátlanul fogadja EU letéti könyvtár: 441-43.26
a tizennyolcadik életévüket betöltött magyar és ENSZ letéti könyvtár: 441-4859
külföldi érdeklõdó'ket. Nyilvános olvasótermében, .Nyitva tartás:
kutatószobáiban, különgyûjteményeiben 175 hely hétfõtõl csütörtökig 9-tól 20 óráig
áll az olvasók rendelkezésére. Általában 9-tõl 20 pénteken 9-tõl 14 óráig
óráig (pénteken 14, szombaton 18 óráig) tart szombaton 9-tól 18 óráig
nyitva. 2002-ben 9315 beíratkozott olvasója volt. Jónás Károly
Az olvasók közel húsz százaléka tudományos
kutató, hatvan százaléka egyetemi hallgató. Az ODR egy fogadó

A könyvtár egy példányos, prézens, nem k .. vt ' ..'b'il

kölcsönzõ jellegû, ezért állományát, szolgálta- ..ony ,ar ..s~e~~zo~e ?

tásait olvasói elsõsorban helyben vehetik KonyvtarkoZI kolcsonzes
igénybe. Ugyanakkor a jog, a politika és a tör- a siófoki Városi
tén elem országos szakkönyvtáraként az ODR ..,
keretében támogatott könyvtárközi kölcsönzés Konyvtárban
és másolatszolgáltatás révén készséggel áll a
többi hazai és külföldi könyvtár olvasóközön- A céltudatos városfejlesztés eredményeként Sió-
ségének szolgálatára. fok hazánk egyik legjelentõsebb idegenforgalmi

Ezúton is felhívjuk az ODR-tagkönyvtárak centruma, a térség régióközpontja.
figyelmét, hogy az Országgyûlési Könyvtár fen- A Városi Könyvtár alapítása (1947) óta több
tie kben bemutatott állománya, különgyûj- helyen mú'ködött, ezt a növekvõ területigény, a
teményei és szolgáltatásai könyvtárközi köl- szolgáltatások bõvülése, a könyvtárnak a telepü-
csönzéssel a jelenleginél sokkal nagyobb mér- lés és a régió életében egyre hangsúlyosabbá váló
tékben érhetõk el (a Corvina integrált rend- szerepe indokolta.
szerben szerkesztett katalógusok várhatóan 1976-ban harminchétezer kötetes könyvál10-
2003 õszétõl kerülnek az internetre). A könyv- mánnyal költözött a könyvtár felnõtt részlege a
tárközi kölcsönzési igényeket e-mailen keresz- jelenlegi, 560 m2 alapterületû épületrészbe. (A
tül és postai címen is tudjuk fogadni. gyermekrészleg számára már ekkor nem jutott
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hely, ma is külön épületben található). Az eltelt zott. Feladatunk sokkal összetettebb lett, idõigé-
immár hus~onhét év után közel százhetvenezer nyesebb visszakeresést jelent -tehát több mun-
dokumentumot számláló állományával (könyv, kát igényel az olvasók tájékoztatása, ellátása.
folyó~rat, hangzó dokumentum, elektronikus do- Célunk, hogy megfeleljünk mind a hagyományos

! kumentilm, különgyûjtemények), gyökeresen könyvtári szolgáltatások terén, mind az új infor-
: i megváltozott olvasói-használói igényekkel, kiter- matikai elvárásoknak.

jedt. sz?lgáltatási tevékenységgel, korszerû tele- Számítógépes informatikai rendszerünk épí-
i matIkaI rendszerrel felszerelve, egy alapjaiban tése 1996-tól folyamatos, ennek eredményeként
: újrafogalmazott országos könyvtári célrendszer, a könyvtárban jelenleg korszerû technikával fel-
, : stratégia és jövó'kép ismeretében ugyanazon az szerelt lokális telernatikai hálózat mú'ködik. A

i 560 m2 alapterületen tevékenykedünk. felnõtt részleg hálózatát tizenöt számítógép al-f. 

Néhány forgalmi adat: kotja, ebbó1 helyszú'ke miatt mindössze ötöt tu-t 
dunk olvasói használatra bocsátani, melyeken ar, 

1990 2000 2002 könyvt~ adatbá?-isok~ól történõ tájékoztatást, az
r Beíratkozott olvasók 3842 4364 4695 elektrorukus dokumentumok használatát és az
i Láto atók száma 36 622 50596 50 099 intem~thaszn~l~~o,t egyar~nt meg ,kell oldani.

g Az mformacloaradat kovetkezteben a haszná-

Kölcsönzött kötetek (db) 82908 137911 123765 lók által elismerten jó összetételû állományból

Intemethaszn~lat 477 1991 2764 sem lehetséges minden igény kielégítése. Olva-
sószolgálatunk mindig is élt a könyvtárközi köl-

A dél-balatoni körzet legnagyobb könyvtáraként cs önzés lehetõségével.
vonzáskörzete kiterjed a Balaton déli partjának A 80-as években és a 90-es évek elején évi
egészére, a parthoz közeli településekre. százötven-kétszáz kérést regisztráltunk, aztán

, A könyvtárhasználati statisztika szerint éves kezdett csökkenni a teljesített kérések száma. A
i átlagban a könyvtárhasználók harminchárom szá- mélypont 1997 volt, amikor csak negyvenhét
! zaléka vidéki olvasó, a nyári idegenforgalmi sze- esetben kértünk ilyen módon könyvet. Nehézke-

zonban ez negyven százalék körül mozog. sen, bizonytalanul mú'ködött a szolgáltatás, nem
A könyvtárhasználat az elmúlt évek során je- volt visszajelzés, követhetetlen volt az elindított

lentõs változáson ment keresztül. A felnõtt rész- keresések sorsa. Sok esetben két hónap is eltelt,
leg látogatottsága erõteljesen megnövekedett. A mire megkaptuk a keresett könyvet, melyet már
könyvtárhasználók összetétele s ezzel az olvasói nem kért az olvasó.
igények is megváltoztak. Meghatározó lett a ta- Óriási változást jelentettek az elektronikus
nulást, továbbtanulást, átképzést segítõ szakiro- katalógusok. Az elektronikus szolgáltatások meg-
dalom iránti igény, illetve a számítógépes infor- jelenéséveI, elterjedésével és az ODR létrejötté-
matika mindennapos használata. vel ugrásszerûen megnövekedett a könyvtárközi

A városban négy általános iskola, mûvészeti kérések száma. Valamennyi tájékoztató kolléga
iskola, három középiskola és három felsõoktatá- ismeri az aDR-ben történõ keresést, és a könyv
si intézmény kihelyezett tagozata mú'ködik, ahol státusáról is felvilágosítást tud adni, így a kérés
idegenforgalmi szakember-, illetve informatikus- felvétele és továbbítása között szinte csak per-
képzés folyik. Emellett igen magas az ország cek telnek el. A tényleges dokumentumkérés, a
más felsõfokú intézményeiben tanulók száma is. nyilvántartás sal és a visszaküldés seI járó admi-
A különbözõ felsõoktatási intézmények diákjai nisztráció egy kézben összpontosul.
együttesen a könyvtár látogatóinak ötvenöt szá- Hogy mely esetekben vesszük igénybe az
zalékát adják, szakirodalmi ellátásukban jelen- ODR-t?
leg is komoly részt vállal az intézmény, és ez a -Ha egy keresett dokumentum nincs meg az.
jövó'ben sem fog változni. állományunkban, felajánljuk a könyvtárközi köl-

A látogatottság növekedésével, a könyvtár- csönzés lehetõségét az olvasónak.
használók körének változásával, a szakirodalmi -Felajánljuk e lehetõséget akkor is, ha a kért
igények növekedésével, a telematika napi. hasz- könyv megtalálható az állományunkban, de kiköl-
nálatával az olvasószolgálatban részt vevõ könyv- csönözték, s az olvasó által meghatározott idõn belül
táro sok tevékenységének tartalma is megválto- várhatóan nem kerül vissza a könyvtárba.
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-S végül akkor is igénybe vesszük a könyv- témakörben sajtóadatbázist épít a hazai perio-
tárközit, ha egy általunk, saját állományunkból elõ- dikumokban megjelent helyi vonatkozású írások-
jegyzett könyv feltûnõen sokáig nem kerül vissza. ból. (Az adatbázisban a cikkek teljes szöveggel

Tájékoztató munkánk során, anyaggyûjtéshez, olvashatók.)
irodalomkutatáshoz, a feldolgozáskor a bibliográ- Öt Balaton körüli város összefogásával már
fiai adatok pontosításához is gyakran fordulunk az mûködik a Balatoni Archív Sajtóadatbázis,
aDR-hez és egyéb elektronikus katmógusokhoz. amelynek célja a Balaton-régió helyi sajtójának

Látva a keresés gyorsaságát, hatékonyságát a retrospektív digitalizálása, feltárása és közzété-
szolgáltatás egyre ismertebb és népszerú'bb 01- tele. Jelenleg két folyóirat, a Balaton és a Bala-
vasóink körében. Különösen a vizsgaidõszakok toni Kurir évfolyamai szemlélhetó"k az adatbá-
közeledtével nõ meg az érdeklõdés. zisban (www.konyvtar-siofok.hu vagy www.

Tapasztalataink szerint a gyorsaságon túl a biblioteka.hu./mikrojiln1/index.html).
rendszer legnagyobb elõnye az azonnali vissza- .Helyismereti gyûjteményünket tartalmában és
jelzés. A könyv státusjelzése alapján többnyire kiterjedésében folyamatosan bõvítjük Siófok és .
"biztosra mehetünk", s ismerve a küldõ partne- a Balaton környékének egészére vonatkozóan. A
rek s a posta gyorsaságát, meg tudjuk mondani, különbözõ elektronikus katalógusokban böngész-
hogy várhatóan mikor érkezik meg a küldemény. ve nagyon sok érdekességet, hasznos irodalmat
Így az olvasó dönthet, igényli-e a szolgáltatást lehet fellelni, s így a gyûjtemény hiányosságait
vagy esetleg személyesen keresi fel az adott fokozatosan pótolni. Természetesen csak fény-
könyvtárt. másolt példányokkal, de egy kutató számára ez

A könyvtárközi kölcsönzések során többnyi- a lehetõség is Óriási kincs. Az aDR-nek itt is
re könyveket kérünk eredetiben, a helyi mûvé- külön elõnye, hogyalelõhelyen kívül a hozzá-
szeti iskola számára több ízben szereztünk be férhetõséget is jelöli.
kottákat, partitúrákat, illetve felkutattuk a forrá- Az utóbbi években számos, ma már eredeti-
sokat. Fénymásolati igény leginkább a nem köl- ben beszerezhetetlen dokumentum másolatával
csönözhetõ folyóiratok esetében merül fel, de a gyarapodott ily módon a helyismereti gyûjtemé-
kérések száma nem jelentõs. nyünk, mely külön gyûjteménycsoportként csak

A könyvtárközi kérések száma az utóbbi éve- helyben olvasható. Kritikai észrevételként a stá-
ket kiemelve: tusjelzést említem. Sajnos néha elõfordul, hogy

2003 a "kölcsönözhetõ" vagy "hozzáférhetó"" státus-
1998 1999 2000 2001 2002 július jelzéssel ellátott kön~,v hely~tt. v,~aszk~nt ~eve-

.20-áig let kapunk "elveszett, "ka1lodlk stb. jelzessel.
Kérések száma 72 104 106 229 327 220 Sz~rencsé~e a legt~bb ese,tbe~ ez ~ ~robléma

áthlda1hato, amennYIben mas konyvtártol be tud-
A kérések tartalmi megoszlása igen széles körû. juk szerezni a könyvet. Csupán javasolnám, ha
Statisztikáink szerint gyakoriság sorrendjében az ilyen hiányosság vagy probléma kiderül, azt jó lenne
alábbi könyvtárakkal állunk kapcsolatban, a leg- azonnal korrigálni, s akkor az érdeklõdõ valós tá-
több kérést hozzájuk .tov.~bbítj~k: jéko~tat~st kapna. A 1l:i:~~!I: c:;;.';~':"'"'.~

1. SZTE Egyeteffil Konyvtar, Szeged másIk javaslatom a ~f:~..=~"~..", -
2. Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti megjelenített talála- ""

Könyvtár, Debrecen tok menynyiségére ~I!-:~-l:::"~t~' tt~:-.. 11
i'~T;:,,~;'-. *\\ J... Ii' i

3. Somogyi-könyvtár, Szeged vonatkozIk. A napl.." ,'\
4. F~v~osi Szabó Ervin Kön~vtár, ~u~~pest g~akorlat so:án, külö-
5. PecsI Tudományegyetem KozpontI Konyv- nosen egy Irodalom- ~b,~,::::;~.,:r ,.,~

tára, Pécs kutatás esetén, kevésnek bizonyul a húsz találat,
Végül röviden szólnék arról, hogya hely tör- ezt célszerû lenne legalább ötvenre módosítani.

téneti gyûjtemény szempontjából hogyan hasz- Befejezésként tájékoztató kollégáimrnal együtt
nosítjuk az ODR adta lehetõségeket. Helyisme- csak örömünket fejezzük ki az ODR adta haté-
reti gyûjteményünk a Siófokra, a vonzáskörzet kony, gyors, megbízható, rugalmas, egyszóval az
településeire és a Balatonra vonatkozó dokúmen- olvasó megelégedésére szolgáló lehetõségekért.
tumokat gyûjti és dolgozza fel, 'ugyanebben a Krasznainé Szabó Katalin
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