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2019. október 14-én 19. alkalommal szervezhettük meg az Országos ODR konferenciát az 
Országos Dokumentum-ellátási Rendszer tagkönyvtárainak szakmai továbbképzését, ebben 
az évben immár másodszor nem a József Attila Megyei és Városi Könyvtár épületében, 
hanem a tatabányai Edutus Egyetemen. A helyszínváltoztatásra könyvtárunk újraépítése 
miatt került sor, amit már évek óta vártunk. A résztvevőket köszöntötte, a konferenciát 
megnyitotta és moderálta ifj. Gyüszi László, a József Attila Megyei és Városi Könyvtár 
igazgató-helyettese. 
2019-ben az ODR konferencia fókuszában az ODR szakkönyvtárai álltak, akik közül idén az 
Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár, a 
HM-HIM Hadtörténeti Könyvtár, az Országgyűlési Könyvtár, a Központi Statisztikai Hivatal 
Könyvtára, az MTA Könyvtár és Információs Központ és az Országos Idegennyelvű Könyvtár 
mutathatta be intézményét és az országos dokumentum-ellátásban betöltött szerepét. 

Csillag Beátától, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum munkatársától néhány 
történeti információt követően megtudhattuk, hogy a kölcsönzésben, így a könyvtárközi 
kölcsönzésben is kizárólag a törzsgyűjtemény (a neveléstudomány és a szorosan vett 
társtudományok - pszichológia, szociológia - magyarországi ill. magyar vonatkozású) 
kölcsönözhető dokumentumai vesznek részt. A pedagógiai szakkönyvtár évi közel 400 körüli 
kérést teljesít, 70%-os hatékonysággal, aminek oka az lehet, hogy sok olyan könyvet kérnek 
tőlük, amit állományvédelmi szempontból nem kölcsönöznek. Három különgyűjteményük 
van (Tankönyvtár, Iskolai értesítők különgyűjteménye, Gyermek- és ifjúsági irodalom 
különgyűjteménye), mindegyik unikum, melyből nem kölcsönöznek, kutatók számára őrzik. 

Kosztolnyik Krisztiántól, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár kollégájától 
megtudtuk, hogy könyvtáruk 2015-től hat részből áll: Mezőgazdasági Múzeum - Budapest; 
Országos Mezőgazdasági Szakkönyvtár és Dokumentációs Központ - Budapest; Georgikon 
Majortörténeti Kiállítóhely - Keszthely; Blaskovich Múzeum - Tápiószele; Közérdekű Muzeális 
Kiállítóhely, Tanyamúzeum - Lajosmizse és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely, Tájház - Cece. 
Több fotón mutatta be könyvtárukat, beszélt a magyar mezőgazdasági szakbibliográfiáról, 
külföldi és magyar adatbázisaikról és az intézményi összevonás keretében hozzájuk csatolt 
gyűjteményekről (volt VIZDOK Könyvtár, ami egy vízügyi gyűjtemény, az Agrárminisztérium 
Házi Szakkönyvtára, a Húsipari Kutatóintézet Szakkönyvtára, a Cukoripari Kutatóintézet 
gyűjteménye és a malomipari gyűjtemény). 
Részben a könyvtárközi kölcsönzésnek köszönhetően zajlik az 1945 előtti szakirodalom 
digitalizálása, ezek listája és maga a tartalom Aleph rendszerű katalógusukon keresztül 
kereshető. 

Mohácsi Zoltántól, a HM-HIM Hadtörténeti Könyvtár munkatársától nagyon érdekes 
előadást hallhattunk. Állományuk több mint 300 ezer dokumentumból áll, melyből 6 ezer 
muzeális, nem kölcsönözhető, viszont nagy részük már digitalizált. 100 hadtörténeti 
folyóiratot fizetnek elő, amely teljes egészében digitalizált. Különleges a 22 ezer darabból 



álló katonai szabályzatok gyűjteménye, és szintén kiemelendőek olyan helyismereti 
kiadványaik, melyek a misszióra induló katonákat készítik fel az adott ország történetéből, 
szokásaiból, helyi viszonyokból. Az ODR-en keresztül évente 200-300 kérést teljesítenek, 
elsősorban honvédségi nem nyilvános könyvtáraknak, szorosan együttműködnek a 
Nemzetvédelmi Egyetem Könyvtárával. 

A negyedik előadásban Orosz Adrienntől, az Országos Idegennyelvű Könyvtár 
kollégájától megtudhattuk, hogy több mint 400 ezer kötet van a könyvtárukban, 148 
nyelven, valamint több mint 30 ezer folyóirat, 32 nyelven. Zeneműtárában 32 ezer kotta 
található, amit egy elektronikus zongorán ki is lehet próbálni. Fajszi Károly Eszperantó 
gyűjteménye közel 12 ezer kötet, és egyedülálló a 2014-ben kialakított Kínai Sarok is, 800 
dokumentummal. Könyvtárközi kölcsönzési statisztikájuk 450-500 között mozog, főként 
szépirodalmi kölcsönzésekkel. Az előadás végén összefoglalta a könyvtárközi kölcsönzések 
trendjeit 2016-2019 között: az összes kérések számának általános csökkenése mellett az 
elektronikus dokumentumok számának erőteljes növekedése észlelhető. Kiemelte a nem 
teljesíthető kérések számának emelkedését, okként megfogalmazva, hogy az MOKKA-ODR 
adatbázisa gyakran nincs párhuzamban a saját katalógusukkal: a kérő könyvtár nem ellenőrzi 
a dokumentum státuszát az OIK saját katalógusában. 

A következő előadásban Parti Ádám, az Országgyűlési Könyvtár munkatársa elsőként 
arról mesélt, hogy hozzájuk bejutni mennyire hosszan tartó folyamat, nem lehet csak úgy az 
utcáról egyszerűen bemenni. Előbb telefonálni kell, majd a parlament őreinél igazolni 
magunkat, aztán átvilágítani magunkat és csomagunkat, majd bejutás után villámgyorsan az 
előkészített könyvtárközi könyvet már hozhatjuk is, végül kifelé ugyanúgy következik az 
átvilágítás. A könyvtár története, szervezeti felépítése után megtudtuk, hogy több mint 600 
ezres az állományuk. A digitalizálás náluk annyira kiemelt projekt, hogy a digitalizáló 
műhelyükben 3 komoly automata is van. Könyvtárközi kölcsönzéssel 1300 feletti könyvet 
szolgáltatnak évente, és a korábbi 700 körüli digitális kérésük is megduplázódott. Az 
Országgyűlési Könyvtárban a Szakreferensi és Állománygyarapítási osztály is segíti a 
könyvtárközi szolgáltatást. A hozzájuk fordulóknak igyekeznek egy nap alatt teljesíteni a 
kéréseket (belső raktárból, olvasóteremből). Külső raktárból hetente kétszer hoznak be 
köteteket. Az ODR 17. legtöbbet szolgáltató könyvtára az Országgyűlési Könyvtár. 

Szabó Katalintól, a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtárának munkatársától 
megtudtuk, hogy 1897 óta nyilvános könyvtár, fokozatosan vált kölcsönző könyvtárrá és 
kezdetektől fogva ODR tagkönyvtár. Mint szolgáltató könyvtár gazdag könyv- és folyóirat-
állománnyal rendelkezik, kötelespéldányokból 1-1 példányt kapnak, KSH kiadványaiból pedig 
3-5 példányt őriznek meg. Igyekeznek még a beérkezés napján teljesíteni a kéréseket a 
Központból, a törökbálinti raktárból pedig másnap. 2010 óta 24 ezer kérést kaptak, évente 
megközelítőleg 3 ezret, ami nagyon magas szám. Előadásának végén tapasztalatait és 
javaslatait is megfogalmazta. Az ODR portálban jól követhető az adminisztráció 
státuszváltásokkal, lehetőség van az olvasónak saját kérés indítására és nagyon sok könyvtár 
tag, viszont a kollégák/olvasók nem használják ki megfelelően, nem mindig állítják a 
státuszokat, nem jól töltik ki a felületet, sajnos sokszor nem működik a portál és még sok 
könyvtár állománya hiányzik, hiányos. Szükséges lenne a sürgős kérés jelölésére, üzenetek 
olvasatlanná állítására, valamint annak beállítására is, hogy az e-mail értesítések csak 
bizonyos módosításokról érkezzenek. 

A szakkönyvtárak közül utolsóként a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és 
Információs Központ hazai szerepét ismerhettük meg Tömöry Páltól. Az olvasóik főként 
felsőfokú vagy annál magasabb végzettséggel rendelkező kutatók. Egypéldányos könyvtár, 



mindenből egy példányuk van. Könyvtárközi statisztikájuk 1000 körüli beérkezett kérést 
jelent évente, hárman foglalkoznak könyvtárközi szolgáltatással (egy kolléga az olvasók 
kéréseivel, kettő pedig a könyvtáraktól érkezett kérésekkel). Az előadás végén kiemelte, 
hogy a MOKKA-ba a rekordok feltöltése folyamatos, de még nem 100 %-os az állományuk 
fellelhetősége, ezért szükséges a másodlagos ellenőrzés a katalógusukban. 

A konferencia ezt követően egy perces néma megemlékezéssel folytatódott… A 
tragikus hirtelenséggel elhunyt szakmai tekintélyre, az „ODR szülőanyjára”, Koltay Klárára 
emlékeztünk. 

A megemlékezés utáni előadásban az EISZ COMPASS adatbázisát mutatta be Sütő 
Péter, az MTA KIK EISZ Titkárságának munkatársa. A COMPASS egy rendkívül hasznos online, 
ingyenes adatbázis. Az EISZ Titkárság és az MTA KIK fejleszti és üzemelteti. Az EISZ 
konzorciumban több mint 240 intézmény számára közel 50 szolgáltató/kiadó 180 adatbázis 
csomagja érhető el. Segítségével meg lehet tudni, hogy egy adott adatbázis melyik 
könyvtárban van előfizetve, de nem csak adatbázisokra lehet keresni, hanem folyóiratokra is. 
Az olvasónk által keresett folyóirat melyik EISZ-es adatbázisban érhető el, és az adatbázis hol 
van előfizetve. Az előadó szerint még mindig nem ismerik eléggé a könyvtárosok, mert pl. a 
Katalisten vagy közös levelezőkön is olyan kérések kerülnek fel, amiket egyszerűen meg 
lehetne találni a COMPASS-ban. Ezt bizonyította az is, amikor az előadás elején az ODR 
konferencián résztvevőket is megkérdezte, hogy mennyien használták már a COMPASS-t, és 
a közönség fele tette csak fel a kezét. A COMPASS adatbázis használata a minőségi 
könyvtárközi kölcsönzési gyakorlat alappillére kellene, hogy legyen a MOKKA-ODR mellett. 

A közös ebéd után „GYIK élőben”: konzultáció a MOKKA-ODR felület használata során 
felmerülő problémákról címmel Novák Csaba Balázs, a Debreceni Egyetem Egyetemi és 
Nemzeti Könyvtár munkatársa a MOKKA-ODR felület kérésadminisztrációján belül a 
státuszok állításának problémakörét részletezte, valamint kitért a kéréstovábbítás 
lehetőségére. Előadása után a felmerülő kérdésekre készséggel válaszolt a konferencián 
résztvevőknek. 

A XIX. Országos ODR konferenciára az előző évekhez hasonlóan is az ország minden 
tájáról érkeztek az ODR tagkönyvtárak könyvtárközi kölcsönzéssel foglalkozó kollégái, de  
nem csak ők, hanem szakkönyvtárakban, városi könyvtárakban dolgozó könyvtárosok is 
évről-évre nagy érdeklődést tanúsítanak a tanácskozás iránt. A konferencia résztvevői  
minden évben számos tapasztalattal, a gyakorlatban használható tudással távoznak a 
színvonalas előadások és konzultációs lehetőség révén. 

A konferencián készült fényképek a könyvtárunk honlapján található galériában 
(http://www.jamk.hu/galeria/index.php?/category/787) tekinthetők meg, a továbbképzésről 
szóló publikáció a KemLib folyóirat (http://kemlib.jamvk.hu/) januárban megjelenő 
számában lesz olvasható. Az előadásokról készült videofelvételek megtekinthetők a 
videotorium.hu oldalon az előadások anyagával együtt. 

 

A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjteményi Kollégiumának ezúton is köszönjük, hogy a 
pályázati forrás biztosításával hozzájárult ahhoz, hogy az Országos Dokumentumellátási 
Rendszer tagkönyvtárainak könyvtárközi kölcsönzésével foglalkozó kollégái immár 19. 
alkalommal szakmai továbbképzés keretében kicserélhessék tapasztalataikat. 
 

 

Tatabánya, 2019. december 17. 
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