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aDR-hírek
Az ODR megszületésének

gonaolata
az ötéves évforduló
kapcsán
A könyvtári rendszer fejlesztése érdekében a
könyvtári törvény koncepciójának kialakításakor
meg kellett határozni, hogy
.mit kívánunk elérni a könyvtári rendszerrel,
.milyen rendszert kívánunk létrehozni és
.melyek legyenek a fejlesztési irányok.
Az elemzések után a kérdéseinkre a következõ válaszok születtek.
Mit

kívánunk

elérni?

A rendszer mûködését az elégedett könyvtárhasználó igazolja. Azt kell tehát elérnünk, hogy
minden a könyvtárhasználóért történjék, és a szolgáltatások korszerûsítése révén a használói igényeket minõségi szinten elégítsék ki. A cél tehát,
hogy -a fejlesztések után -bárki bármilyen információt, dokumentumot megkaphasson a rendszeren keresztül.
Milyen

könyvtári

rendszert
kell
kialakítani?

Nyilvánvalóvá vált, hogy a rendszer szempontjából lényegtelen akár a fenntartói, akár az egyéb
szempontú elkülönítés, csoportosítás. Ehelyett a
következõ alapvetõ kérdések vetõdtek fel:
.használhatja-e az állampolgár a könyvtárat,
azaz nyilvános-e vagy sem,
keresztül
.hozzájut-e
egy másik
egy adott
könyvtár
könyvtár
állományában
szolgáltatásán
lévõ
dokumentumhoz vagy információhoz, gyorsan,
minél kisebb hibaszázalékkal,
.jellemzõ-e
a rendszerre az információ szabad, korlátozás nélküli hozzáférhetõsége,
.az igényeknek megfelelõen nyitott, dinamikus, fejleszthetõ és rugalmas-e a rendszer.
Ezeket a kritériumokat két alapvetõ új fejle.~ztési irány (projekt) biztosította:
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ORSZÁGOS
DOKUMENTUM-ELLÁTÁSI
RENDSZER
.a kialakítandó dokumentum ellátási rendszer
(ODR) és
.a könyvtárak információs-kommunikációs
technológiájának (IKT) kialakítása.
Ma, öt év elteltével, az ODR eredményeiról,
hatásáról, jogszabályi kereteiról számolunk be a
könyvtáros szakmának.
Örömmel tesszük hozzá, hogy az ODRkönyvtárak újabb lehetõséget kaptak a minõségi
szolgáltatásaik fejlesztésére a hároméves Minõségfejlesztési projekt 2003. évi pályázata során.
Sok tehát még a teendõnk, és sok jó közös munka lehetõsége áll elõttünk.
Dr. Skaliczki Judit
Megjelent

az
szolo

ODR-ról
jogszabaly

A könyvtári törvény szûkszavú, ám lényegre törõ
szabálya az ODR-ról meghatározó jelentõségû
fejlesztést indított el a könyvtári rendszerben. A
törvény 59. §-a megfogalmazta, hogy a miniszter
a nyilvános könyvtári ellátás érdekében országos
dokumentumellátási rendszert alakít ki. Az ODR
alapfeladata a könyvtárközi dokumentumellátás,

Könyvtári
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