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KÖSZÖNTŐ
Kedves Kolléga, kedves Olvasó!
Immár a 9. évfolyammal köszöntjük olvasóinkat. Az idei évben különösen nagy
hangsúlyt kell fektetünk az innovációra, a kutatás előmozdítására, és ebben
nekünk, egy kiemelkedően fontos, állandóan változó és megújuló
tudományterület könyvtárainak és könyvtárosainak kulcsfontosságú szerepünk
van.
Ahogy lapunk is a kilencedik évet tapossa, úgy idén ősszel az Informatio
Scientifica – Informatio Medicata konferencia is kilencedik alkalommal kerül
megrendezésre. A szervezési munkákat már elkezdtük és ahogy egyéb
programjainkon, úgy a konferencián is nagy figyelmet fordítunk az innovációra, a
kutatások fejlesztésére.
Az Európai Bizottság a Horizon 2020 elnevezésű, a kutatás, az innováció és a
versenyképesség
előmozdítását
egységes
keretprogramba
foglaló
intézkedéscsomagját a tavalyi év végén hirdette meg. Első ízben a Semmelweis
Egyetemen, a Központi Könyvtár közreműködésével, a Semmelweis Pályázati és
Innovációs Központ szervezésében megrendezett Horizon 2020 konferencián
ismertették széles körben a bizottság kutatási és innovációs elképzeléseit. A
program reményeink szerint igen jelentős mértékben hozzájárul majd az orvosi
kutatások magas színvonalon való folytatásához és további fejlesztésekhez is.
Ennek jegyében dolgozunk tehát 2012-ben mi is. Hiszen a mi háttérmunkánk és
támogatásunk elengedhetetlen ahhoz, hogy a hazai kutatók hatékonyan és
eredményesen tudjanak dolgozni és újabb szakmai sikereket érjenek el.
Jó munkát kívánok az új feladatokhoz!

Dr. Vasas Lívia
MOKSZ elnök
lvasas@lib.sote.hu
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HÍREK
ISIM 2012

A
Magyar
Orvosi
Könyvtárak
Szövetsége,
az
Egyetemi
Könyvtárigazgatók Kollégiuma és a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár
2012-ben már 9. alkalommal rendezi meg az Informatio Scientifica - Informatio
Medicata
nemzetközi
konferenciát, szeptember
26-28.között.
A
2012-es
INFORMATIO
SCIENTIFICA
–
INFORMATIO
MEDICATA kiemelt témája a hazai
és nemzetközi innovációs és
kutatásfejlesztési
törekvések,
valamint további fontos és aktuális
könyvtárszakmai
és
népegészségügyi
témák
megvitatása. A szakma legkiválóbb képviselőit hívjuk meg előadónak, nemcsak
Magyarországról,
hanem
külföldről
is.
A helyszín ezúttal is a Balassi Intézet (1016 Budapest, Somlói út 51.), ahol a
konferencia idején színvonalas előadásokon és programokon vehetnek részt az
orvostudományi
információszolgáltatás
újdonságai
iránt
érdeklődők.
Az előadások és workshopok mellett szakmai kiállítással és társasági
programmal is szeretettel várjuk majd az érdeklődőket.
Szentágothai János Emlékév 2012

A Magyar UNESCO Bizottság javaslatára az UNESCO 2012-ben felvette a
megünneplésre méltónak tartott évfordulók listájára két kiemelkedő
honfitársunk, a zenekultúra területén jeleskedő karmester Solti György (19121997) és világhírű idegtudósunk Prof. Dr. Szentágothai János (1912-1994) nevét.
Szentágothai János neves orvosdinasztia leszármazottja, Lenhossék Mihály
tanítványa, a pécsi majd a budapesti Anatómiai Intézet vezetője, a Magyar
Tudományos Akadémia egykori elnöke, kiváló tanár és tudós; az emberi agy,
ahogy ő nevezte,” a világegyetem legcsodálatosabb terméke”, jeles kutatója.
Munkásságát világszerte ismerik és elismerik, műveit számos nyelvre
lefordították.
2012-ben, az emlékév kapcsán országszerte számos eseménnyel
tisztelgünk a híres neuroanatómus előtt. Az emlékévhez kapcsolódó
magyarországi rendezvénysorozat első programja januárban a Nemzetközi
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Agykutatási
Szervezet
(IBRO)
szegedi
szimpóziuma volt, valamint születésének 100.
évfordulója alkalmából idén 85. alkalommal adták
ki a Kiss Ferenc és Szentágothai János által
fémjelzett Az ember anatómiájának atlasza c.
könyvet, immár megújult ábraanyaggal, Prof.
Réthelyi Miklós a nemzeti erőforrás miniszter
gondozásában. A centenárium alkalmából tartott
ünnepi rendezvényt a Semmelweis Egyetem
Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézete, a Bolyai János Alapítvány és a Bay
Zoltán Alapítvány január 27-én, melynek során megkoszorúzták Lenhossék
Mihály, Kiss Ferenc és Szentágothai János emléktábláit.
A Semmelweis Egyetem Központi Könyvtárában – a professzor lánya, Prof.
Dr. Réthelyiné Dr. Szentágothai Klára jóvoltából - emlékterem őrzi Szentágothai
János néhány személyes tárgyát, könyveit és okleveleit, akvarelljeit, valamint itt
van kiállítva az akkoriban nagy újdonságnak számító agycélzó készüléke is. 1994ben, igen találó ’Ulyssesként az agy körül’ címmel jelent meg három részes
önéletírása a Természet Világa hasábjain, melynek sorait így zárta: „Végül is azzal
a mindennel megbékélt érzéssel nézhetek mindegyikünk sorsa, földi létünk vége
elé, hogy számtalan bizarrsága, romantikus tévedése, burleszk szituációi, később
szükségtelenek ítélt hamis, de jó szándékkal vállalt kompromisszumai ellenére
életem ’jó mulatság, férfimunka volt.’”.
Az MTA az emlékév alkalmából virtuális kiállítást állított össze, amely az
alábbi portálon található: http://mta.hu/cikkek/szentagothai-janos-emlekev-129238

FELHÍVÁS

Kérünk minden kedves MOKSZ tagot, könyvtárost, hogy járuljon hozzá a
tagnyilvántartás aktualizáláshoz, s Hován Lászlóné Andrea munkáját segítse
azzal, hogy a tudomásában lévő könyvtárosok, kollegák 5, 10, 15 (és így tovább)
évnyi könyvtárosi pályán eltöltött idejét számon tartja, s a szükséges adatokat
automatikusan elküldi a következő címre: konyvtar@oiti.hu
Szükséges adatok: név, munkahely, hány éve dolgozik könyvtárban, jelenlegi
munkahelyén hány éve dolgozik.
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MOKSZ KÖNYVTÁRAK
Éves jelentés a szövetség 2011-es munkájáról

A MOKSZ 2011-es évben történt eseményeiről, rendezvényeiről, céljairól,
illetve a szervezet tagjainak munkájáról az alábbiakban számolunk be.
A szervezet alakulása
A MOKSZ 2011-ben 47 fizető tagot tartott számon. 2011. év elején 64 számla
került kiküldésre a tagoknak,
47 intézmény fizette be a tagsági díjat,
10 intézmény kért új számlát címmódosítás miatt,
17 intézmény nem jelzett vissza, nem fizetett tagsági díjat. 1 új intézmény kérte
felvételét a tagok közé: Parádfürdői Kórház
A régiók vezetői az alábbi kollegák voltak:
Beke Gabriella • Nyugat-Dunántúl (Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala
megye),
Balogh Márta • Közép-Dunántúl (Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém
megye)
Dr. Palotai Mária • Közép-Magyarország (Budapest és Pest megye)
Enyedi Gabriella • Észak-Magyarország (Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és
Nógrád megye)
Dr. Kührner Éva • Észak-Alföld (Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és
Szabolcs-Szatmár- Bereg megye)
Dr Pappné Tóth Katalin • Dél-Alföld (Bács-Kiskun, Csongrád és Békés
megye)
Horváth Éva• Dél-Dunántúl (Baranya, Somogy és Tolna megye)
Szervezeti átalakítások után 2011. május 1-től az EMKI, OGYI, ETI és
OSZMK egybeolvadásával létrejött a GYEMSZI (Gyógyszerészeti és Egészségügyi
Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet). A Magyar Honvédség Dr. Radó György
Honvéd Egészségügyi Központ jogutódja 2011. november 15-től a Magyar
Honvédség Honvédkórház.
Elnökségi ülések
2011-ben három alkalommal tartottunk vezetőségi ülést.
Az elsőre 2011. március 18-án a Semmelweis Egyetem Központi
6

Könyvtárban került sor. Az ülésen a szervezet elnöke, Dr. Vasas Lívia
összefoglalta a MOKSZ 2010. évi éves jelentését, tájékoztatta a vezetőséget a
2011-es ISIM programjáról, ezután az Orvosi Könyvtárak tartalmának
átbeszélése és a Semmelweis Tervhez való kapcsolódás lehetőségének
megvitatása, majd az Interacta előadása a közbeszerzési törvény tartalmáról.
2011. szeptember 19-én a NEFMI épületében volt kihelyezett ülés a
GYEMSZI Országos Egészségpolitikai szakkönyvtár olvasótermében, ahol a
különböző fenntartók által működtetett orvosi/egészségügyi könyvtárak
jelenlegi helyzetének bemutatása után a következő napirendi pontban a tárca
orvosi könyvtárakkal kapcsolatos terveiről, a könyvtárak jövőjéről Dr. Surján
György főigazgató-helyettes számolt be.
2011. december 16-án a szokásos évzáró értekezletre gyűlt össze a
vezetőség a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtárában. Vasas Lívia beszámolt
a Szövetség 2011. évi munkájáról, majd hosszas egyeztetés folyt a MOKSZ
honlapján szükséges fejlesztésekről, módosításokról, végül a 2012-es ISIM-mel
kapcsolatos tervek hangzottak el, az új kiállítókat, a meghívott vendégeket és a
szekciókat illetően. Az Orvosi Könyvtárak jövő évi számainak tartalmáról is esett
néhány szó, majd Kührner Éva beszámolt az NKA helyzetéről. Végül az elnökségi
tagok saját könyvtáruk helyzetét ismertették.
Közgyűlések
Az Informatio Scientifica – Informatio Medicata utolsó napján, 2011.
szeptember 23-án a Balassi Bálint Intézetben szerveztük az éves közgyűlést.
A jelenlévő 24 tag aktívan vett részt a közgyűlésen, Vasas Lívia beszámolt a
MOKSZ 2010. évi eseményeiről, majd Erdeiné Törőcsik Katalin tájékoztatást
adott az Ellenőrző Bizottság munkájáról.
TOVÁBBIAK
- Bár 2010-ben a vezetőség élt a vélemény-nyilvánítás lehetőségével az
egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes
kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet, valamint az egészségügyi
szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló
60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet módosításánál, és a következő
kiegészítést javasolta a rendeletbe beleírni: „Szakkönyvtári szolgáltatás, a
mindenkori szakmai színvonal folyamatos biztosításával.”, sajnos ez a
javaslat nem került elfogadásra.
- 2011. novemberében Vasas Lívia levélben tájékoztatta Szócska Miklós
egészségügyért felelős államtitkárt a kórházi orvosi szakkönyvtárak
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helyzetéről, küldetéséről, ellátottságáról, s a költséghatékonyabb
könyvtárhálózati modell javaslatáról.
A tagkönyvtárak helyzete romlik. Legjobb a helyzet a fővárosban. Az
egyébként is hátrányos helyzetű Észak-Magyarország területén működő
könyvtárakban nincs sem adatbázis- sem külföldi szaklap előfizetés.
Néhány könyvtárba már magyar nyelvű szaklap sem jár.
A kórházi könyvtárak pénzügyi felhasználásaiból is számítást készítettünk.
Ezek szerint dokumentum vásárlásra és adatbázis-előfizetésre 2011-ben
67.732.766.-Ft-ot költöttek a könyvtárak. A 2012-re várható
költségvetésüket 45. 189.474.-Ft-ra becsülték.
A kórházi, orvosi könyvtárak számadatait az alábbi táblázat mutatja:
Régió

Könyvtár
(db)

Könyvtáros
(fő)

Adatbázis Külföldi
firat

Magyar
firat

É-Magyaro. 8

10

0

0

7

É-Alföld

9

10

0

0

8

Dél-Alföld

7

7

1

2

7

Közép-Mo.

12

19

6

7

11

KözépDunántúl

4

8

4

2

4

DélDunántúl

5

8

1

4

5

NyDunántúl

5

6

3

2

5

Összesen:

50

68

15

17

47

A MKSZ elnöksége egy három szintű információellátási modellt javasolt, melynek
legmagasabb szintjén az egyetemek könyvtárai állnak, a középső szint a megyei
kórházak és országos intézetek könyvtárai, míg az alsó szinten a kisebb vidéki
kórházak helyezkednek el.
A rendszer hatékony működtetéséhez központi (minisztériumi) adatbázis
előfizetésre lenne szükség, legalább a megyei kórházak és országos intézetek
számára ingyenes hozzáféréssel, valamint informatikai fejlesztés, akár pályázatok
keretében. (Az elemzésről bővebben olvashatnak Kührner Éva cikkében a 13.
oldalon.)
Az államtitkár válaszlevelében kifejtette, hogy a könyvtárak kezelése és
fejlesztése, a hatékony és korszerű működtetése az intézmények hatásköre.
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- Meghalt Korsós Éva kollega, valamint Horváth Tibor tanár úr.
Kitüntetések
A szövetség kitüntetésre terjesztett fel két kollegát, Kovács Beatrixot MKE
Emlékéremre, melyet 2011. júliusában Pécsen át is vett, Prepok Piroskát pedig
Bibliotéka Emlékéremre, erről 2011. decemberéig még nem született döntés.
2011. január 21-én, a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett ünnepélyes
díjátadón Réthelyi Miklós miniszter és Szőcs Géza államtitkár számos kitüntetés
mellett idén is kiosztotta a Bibliotéka Emlékérem díjat, többek között Jehoda
Imolának, a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Könyvtára
könyvtárvezetőjének, aki ebben az évben részesült eme kitüntetésben.
Szeptember 23-án, a MOKSZ közgyűlésen a szövetség emléklappal és ajándékkal
köszöntötte azt a 44 kollégát, akik ebben az évben jubiláltak a könyvtárosi
pályán eltöltött éveikkel.
5 éve Varga Kornélia, Kenézy Élettudományi Könyvtár; Dr Sági Lászlóné Cili, Dr Radó György
Honvéd Egészségügyi Központ Kórház Könyvtára; Szűts Ferencné, Semmelweis Egyetem II.
Gyermekklinika; Csajbók Edit, SE Központi Könyvtár; Berhidi Anna, SE Központi Könyvtár
10 éve
Regele Tímea, Pécsi Egyetem; Végh Anita, Dr Radó György Honvéd Egészségügyi
Központ Kórház Könyvtára ; Tóth Beáta, Mozgássérültek Pető András Nevelőképző Intézet
Könyvtára; Nagy Gábor, Kenézy Kórház Könyvtára, Debrecen; Molnár Miklós, SE Központi
Könyvtár; Szluka Péter, SE Központi Könyvtár
15 éve
Demeter Judit, GYEMSZI (volt ESKI); Robotkáné Sütő Kata, Fővárosi Jahn Ferenc
Dél-Pesti Kórház Könyvtára; Dr Szemerszkiné Dürgő Csilla, Markhot Ferenc Kórház Könyvtára,
Eger; Dr Kunné György Gizella,
Kenézy Kórház Könyvtár, Debrecen; Bartáné Nagy Erzsébet,
SE Urológiai Klinika Könyvtára; Kobolák Andrea, Egyetemi Könyvtár, Szeged
20 éve
Gáspár Krisztina, Pécsi Egyetem Könyvtára; Kovács Ildikó, GYEMSZI; Papp
Kornélia, Egyetemi könyvtár, Szeged; Háriné Szajáni Krisztina, SE Egészségtudományi Kar
Könyvtár
; Bányai Gyuláné, SE Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet Könyvtára
25 éve
Kiss János, GYEMSZI; Mészáros Ildikó, Egészségügyi Szakképző és Továbbképző
Intézet Könyvtára; Balogh Zsoltné, Jósa A.Oktatókórház Eü.Szolg.Nonprofit Kft. Könyvtára,
Nyíregyháza; Hollósiné Szabó Zsuzsa,
Egyetemi Könyvtár, Szeged; Áncsán Gizella, SE
Központi Könyvtár
30 éve
Kiss Tamás, Pécsi Egyetem Könyvtára; Márk Éva, Pécsi Egyetem Könyvtára; Tichy
Rita, SE Központi Könyvtár; Bárány Anna, SE Anatómiai Intézet Könyvtára; Veresné Dékány
Mária, MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont
35 éve
Deák Borbála, Pécsi Egyetem Könyvtára; Zólyomi Margit, Országos
Epidemiológiai Központ Könyvtára; Szabó Éva, Borsod-Abaúj-Zemplén M.Kórház Könyvtára,
Miskolc; Gyurkóné Nádor Judit, Pécsi Egyetem Könyvtára
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40 éve
Gellén Gáborné, Kenézy Élettudományi Könyvtár; Dr Polner Kálmánné, Budai
Irgalmasrendi Kórház Könyvtára; Horváth Éva, Szent Lukács Eü. Nonprofit Kft. Könyvtára,
Dombóvár; Erdeiné Töröcsik Katalin, Kenézy Kórház Könyvtára
45 éve
Gyöngyössy Gabi, SE I. Belklinika Könyvtár
SE. II. sz. Pathol. és Igazságügyi Intézet
50 éve Bellusné Korbuly Zsuzsa,

Tovabba 4 fo reszesult a MOKSZ Emlekerem díjban: Antal Zoltánné Soós Katalin
a Kenezy Elettudomanyi Konyvtar munkatarsa, Martos Veronika a Pekar Mihaly
Orvosi es Elettudomanyi Szakkonyvtarabol, Szikszai Márta Salgotarjanbol a
Szent Lazar Korhaz konyvtarvezetoje es Triebl Brigitta, a Semmelweis Egyetem
Kozponti Konyvtaranak dolgozoja.
Mindannyian emléklapot és ajándékot kaptak, a távollevőknek is el lett juttatva a
jutalom.
Rendezvények
Informatio Scientifica – Informatio Medicata 2011
Az Informatio Scientifica – Informatio Medicata nemzetközi konferencia a Magyar
Orvosi Könyvtárak, az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma és a Semmelweis
Egyetem Központi Könyvtára társszervezésében. A konferencia kiemelt témája, a
tartalomszolgáltatási együttműködés mellett a Társadalmi Megújulás Operatív
Program által nyújtott fejlesztési lehetőségek voltak, hiszen az elmúlt években
számos könyvtár valósított meg projekteket az elnyert támogatásokból.
A 0. napon, szeptember 21-én a ProQuest és az Elsevier workshop-on vehettek
részt az érdeklődők, s ezen a napon tartottuk a nyugállományú kollégák
találkozóját is, amelyen 14-en vettek részt. Újdonságként idén Kézműves
Könyvtárosok címmel kiállítást szerveztünk a SE Központ Könyvtárának egyik
olvasótermében a 3 napos konferencia részeként, végül komolyzenei koncerttel
köszöntöttük vendégeinket a Semmelweis Szalonban.
Az 1. napon, a megnyitó ünnepséget a Balassi Intézet rendezvénytermében
tartottuk, a köszöntő beszédek és tudományos előadások után a kiállítók rövid
bemutatkozása következett. Délután pedig 2 szekcióülés, az EKK ülés és 1
workshop, majd az esti társasági program és a gálavacsora zajlott le. A 2. napon
újabb 2 szekcióülés, 1 workshop és a MOKSZ éves közgyűlés lebonyolítására
került sor.
A szakmai kiállításon 11 külföldi és 5 magyar kiállító vett részt. Összesen 4
szekció zajlott le a 2 nap alatt, minden ülésen 2-2 üléselnökkel, valamint a később
ismertetett 4 workshop került megrendezésre.
A rendezvény helyszínének finanszírozását az NKA Könyvtári Szakmai
Kollégiuma által megítélt egyszeri, vissza nem térítendő 785 000 Ft-os támogatás
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tette lehetővé, amelyet a MOKSZ pályázott meg. Ebben az évben a kétnapos
rendezvény alatt közel 400 regisztrált vendég fordult meg.
Workshopok, tréningek
Ebben az évben is tartottak külföldi partnereink felhasználói tréningeket, az
adatbázisok kezelésére, megismerésére irányuló képzéseket. Ezek a képzések
mindig nagy népszerűségnek örvendenek és a résztvevők visszajelzései alapján
kiemelkedően hasznosak.
Az Informatio Scientifica - Informatio Medicata konferencia idei ProQuest
workshop első részében, a 0. napon Iulian Herciu tartott bemutatót a különféle
adatbázisokról, azok újdonságairól a megújult webes felületen. Megismerhettük a
Dissertation Citation Indexet, amely a ProQuest Dissertations & Theses
adattárban lehetővé teszi a disszertációk irodalomjegyzékének tételeiben
(hivatkozásaiban) való keresést, így például kereshetünk idézett szerző nevére.
Kmety Andrea, az Elsevier hazai trénere szintén a konferencia úgynevezett 0.
napján tartott továbbképzést a Scopus használatáról. Az előadás elején
áttekintést kaphattak a résztvevők SciVerse felépítéséről. A tréner bemutatta a
Scopus főbb számadatait, és fejlődésének történetét.
Már szinte hagyománnyá vált, hogy az Informatio Scientifica - Informatio
Medicata konferencia első hivatalos napján délután két órakor az Ovid
Technologies cég termékei, szolgáltatásai iránt érdeklődők összegyűlnek egy kis
továbbképzésre, szakmai beszélgetésre. Idén az Ovid Technologies cég részéről
Michael Flanning keresett fel minket, prezentációjának címe: Workshop: Ovid Your partner in changing times. A cég két másik képviselője Vincent Maessen a
Közép- és Kelet Európa, a Balti Államok és a Független Államok Közösségének
területi vezetője és Claudia Heidrich az értékesítési koordinátor csoport vezetője
is jelen volt a találkozón. Michael Fanning előadásának elején egy átfogó képet
mutatott be az OvidSP felhasználói felületről majd az eredményes keresési
stratégiát szemléltette gyakorlati példákon keresztül. Az „Advanced Search”
keresési mód mellett megismerkedhettünk a „Basic Search” előnyeivel,
alkalmazásának lehetőségeivel is.
Az Informatio Scientifica – Informatio Medicata programjában hagyományosan a
pénteki napon került sor az EBSCO felhasználói továbbképzésére, amelyet Jan
Luprich, a cég közép-európai képviselője tartott és bemutatójában számos
érdekes területet érintett a bemutató. Jan Luprich bemutatta az EBSCO Discovery
Science (EDS) szolgáltatást, melynek célja, hogy a felhasználók egy felületen
kereshessenek a könyvtár információs forrásaiból. Az Ebscohost adatbázisok
mellett a teljes szövegű folyóiratokban, e-könyvekben is kereshetünk, vagy akár a
könyvtár teljes katalógusát is integrálhatjuk.
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Részvételek szakmai gyűléseken,
kongresszusokon
A MOKSZ minden évben részt vesz a Magyar Kórházszövetség éves
kongresszusán. Évről évre szakmai előadásainkkal szeretnénk hozzájárulni
ahhoz, hogy az intézmények vezetői minél szélesebb körű bepillantást
nyerhessenek saját és az ország orvosi könyvtárainak munkájába és a közös
tevékenységekbe. Dr. Vasas Lívia „Kórház- könyvtárak nélkül” címmel tartott
szakmai előadást a 2011. április 13-15 között megrendezett konferencián
Egerben.
A Semmelweis Egyetem Központi Könyvtára részt vett a Magyar
Könyvtárosok Egyesületének 43. Vándorgyűlésén 2011. július 14. és 16. között
Pécsen. A Könyvtár 8 fővel képviselte az intézményt.
A konferencia MKE Műszaki Könyvtáros Szekciójában a Semmelweis
Egyetem Központi Könyvtára 3 előadást is tartott. Először Batiz Judit, a
Központi Könyvtár szolgáltatásvezetője tartott előadást az "Orvosi könyvtárak
szolgáltatásai" címmel, ezt követően Szluka Péter, informatikai vezető beszélt a
könyvtárosok oktatási-képzési feladatairól. Végül Orosz Noémi, PR vezető
számolt be a "Semmelweis Tudáshálózat" elnevezésű TÁMOP pályázat
eredményeiről. Ezen 3 előadás igen komoly vázát adta a szekciónak, és a
hallgatóság körében nagy sikert aratott.
Ugyanebben a szekcióban tartott előadást Dr Palotai Mária és Kovács
Beatrix, a GYEMSZI könyvtárosai “MOB-info, a Magyar Orvosi Bibliográfia régen
és most” címmel. További örömhír, hogy Kovács Beatrix a Magyar Könyvtárosok
Egyesületéért Emlékérmet vehette át, amelyet az MKE elnöksége adományoz a
szakmai munkájukkal kiemelkedő kollégáknak.
2012. évi célkitűzések:
1. A MOKSZ honlapjának tartalmi gondozása, a MOKSZ levelezőlista
felügyeletének átvétele
A MOKSZ honlapon a szervezet számot ad a különböző eseményekről,
rendezvényekről, de oktatási anyagok és egyéb hasznos információk is
találhatóak. Sürgető feladat a honlap aktualizálása, tartalmi gondozása és
bővítése.
2. Fejlesztések pályázatok útján
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) által közzétett Társadalmi
Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) 1.2.3. infrastruktúra fejlesztését
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célzó, valamint a Társadalmi Megújulás
Operatív Program (TÁMOP)
3.2.4 Tudásdepó-expressz” könyvtári szolgáltatások fejlesztését
segítő pályázatokat azoknak a könyvtáraknak is meg kell célozni, akik eddig
nem éltek a lehetőséggel.
Továbbá az Informatio Scientifica – Informatio Medicata konferenciára új
forrásokat kell találni.
3. A Magyar Tudományos Művek Tára nemzeti adatbázis gyarapításának
folytatása, oktatása, népszerűsítése
Az MTMT célja és feladata, hogy a rendszerhez csatlakozó szervezetek
segítségével biztosítsa a hazai tudományos alkotások hiteles nyilvántartását és
nyilvánosságát. Ehhez az együttműködéshez kívánt csatlakozni a MOKSZ tagjai
közül több intézmény is.
4. Az Orvosi Könyvtárak című lap színvonalának emelése
Az
orvosi könyvtárak jelenlegi helyzetét tekintve két vezérelv, a
gazdaságosság és a minőség szerint kell gondolkodnunk és terveznünk. Ez
vonatkozik az Orvosi Könyvtárak kiadványra is, mely 2009 januárja óta jelentős
változásokon esett át. A gazdaságosságot
tekintve a
hírlevelet
nyomtatott formában a nyugállományú kollégáknak küldjük
csak el, míg a többi MOKSZ- tag a szövetség honlapjáról, a kiadványok között
olvashatja a hírlevél aktuális és archív számait. Négy alkalommal jelent meg az
Orvosi Könyvtárak 2011-ben.
A folyóirat aktuális és korábbi számai a MOKSZ honlapján elektronikusan is
olvashatók: http://www.lib.sote.hu/moksz/kiadvanyok.htm
Cél: színvonalas elektronikus szakmai lappá válni. A komolyabb
cikkeket DOI azonosítóval lehet ellátni.
Cikkek, előadások jegyzéke
Vasas L.: Kórház - könyvtárak nélkül. Magyar Kórházszövetség XXIII. Kongresszussa. Eger,
2011. április 13.
Batiz J.: Orvosi könyvtárak szolgáltatásai. Magyar Könyvtárosok Egyesülete 43. Vándorgyűlése.
Pécs, 2011. július 15.
Beke G.; Schmidtné Farkas M.: Orvosi könyvtárak. Megtűrt kategóriából a nélkülözhetetlen
státusba?. Könyv, könyvtár, könyvtáros, 2011. (20.) 5. sz. 21-26. p.
Beke G.: Könyvtári honlapból egészségügyi szakportál. Könyv, könyvtár, könyvtáros, 2011.
(20.) 8. sz. 21-27. p
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Orosz N.: A "Semmelweis Tudáshálózat" elnevezésű TÁMOP pályázat eredményei. Magyar
Könyvtárosok Egyesülete 43. Vándorgyűlése. Pécs, 2011. július 15.
Palotai M.; Kovács B.: MOB-info, A Magyar Orvosi Bibliográfia régen és most. Magyar
Könyvtárosok Egyesülete 43. Vándorgyűlése. Pécs, 2011. július 15.
Szluka P.: A könyvtárosok oktatási-képzési feladatai. Magyar Könyvtárosok Egyesülete 43.
Vándorgyűlése. Pécs, 2011. július 15.

Kürhner Éva: Hogyan tovább kórházi szakkönyvtárak?

Az elmúlt néhány évben több változás zajlott az egészségügyben, mind korábban
évtizedek alatt. A megyei, városi kórházakból súlyponti vagy nem súlyponti
kórházak, rehabilitációs intézetek lettek. Sok intézmény gazdasági társasággá
alakult, volt megye, ahol holding formában tömörültek a gyógyító intézetek. És
nem állt meg a folyamat, hiszen itt az önkormányzati kórházak államosítása. A
gyógyítók csak nehezen uralják a forráshiányos és sok változással tűzdelt
helyzetet. De még nehezebb az élete a gyógyítást szolgáló, de abban csak
közvetve részt vevő olyan háttérszolgáltatásnak, mint az orvosi
szakkönyvtáraknak.
Az elmúlt években a MOKSZ tagjai közül néhányan már megkongatták a
vészharangot a kórházi könyvtárak fölött. Hangot adtak sorsunk rosszabbra
fordulásáról az „Orvosi Könyvtárak” hasábjain és más fórumokon is1,2. Ez nem
volt alaptalan, hiszen 1990-2009 között az ország orvosi szakkönyvtárainak
száma kb. 40 %-kal csökkent. A vészkiáltások a múlt év őszén eljutottak a
minisztériumig, ahol a MOKSZ vezetősége beszélgethetett dr. Surján György
főigazgató helyettes úrral a kórházi könyvtárak helyzetéről, jövőjéről.
Az orvosi szakkönyvtárak mindig szerves részei voltak a kórházaknak szolgálva
az orvosok folyamatos továbbképzését. Míg évtizedekkel ezelőtt főleg nyomtatott
könyvek, de leginkább folyóiratok tartalmazták az új információkat, ma már az
elektronikus adatbázisok jelentik a legfontosabb információforrást ezekben a
könyvtárakban. A könyvtárak funkciója is jelentősen kibővült, hiszen legtöbbjük
nem csak a dolgozók munkavégzését, képzését, továbbképzését a
felhasználóképzést szolgálja, hanem az egészségnevelést is és a kórházak
„kulturális központjaiként” helyet adhatnak kiállításoknak, rendezvények, de
gyűjthetnek helyismereti dokumentumokat és tárgyi emlékeket is. A könyvtárak
használói köre sok helyen túllép az intézmény falain, bár mindössze 7 kórház
orvosi szakkönyvtára szerepel a nyilvános könyvtárak jegyzékén. Nem csupán a
kórházi orvosok, egészségügyi szakdolgozók, kórházi menedzserek vagy
műszaki-ügyviteli dolgozók használják a gyűjteményeket, hanem tanulók,
hallgatók, vagy laikus olvasók is. Teszik ezt azért, mert földrajzi környezetükben
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az egyetlen olyan hely, amelyek ki tudja elégíteni az olyan speciális felhasználói
igényeket, melyeket a közkönyvtárak nem. A társadalmi igény hiába van meg
tehát az orvosi szakkönyvtárakra, a fenntartásuk egyre nehezebb a forráshiányos
egészségügyi intézmények, mint fenntartók számára. Ez a szakkönyvtári kör
pedig nem tartozik bele az állam állat preferált könyvtári körbe.
Régió

Könyvtár (db)

Könyvtáros (fő)

Átlag (fő)

É-Magyaro.

8

10

1,25

É-Alföld

9

10

1,11

Dél-Alföld

7

7

1

Közép-Mo.

12

19

1,58

Közép-Dunántúl

4

8

2

Dél-Dunántúl

5

8

1,6

Ny-Dunántúl

5

6

1,2

Összesen:

50

68

1,36

1. táblázat: MOKSZ kórházi tagkönyvtárainak és könyvtárosainak országos
eloszlása
Magyarországon 2011-ben 50 kórházi orvosi szakkönyvtárat tartott számon a
MOKSZ. (1. táblázat)
Ezek területi eloszlása földrajzi aránytalanságot mutat, hiszen a kórházi
könyvtárak 24 %-a a Közép-Magyarországi régióban, közülük 11 könyvtár (22 %a) a fővárosban található. Ugyancsak fővárosi kórházakban dolgozik a kórházi
orvosi könyvtárosok 26,5 %-a (18 könyvtáros), ami azt jelenti, hogy átlagosan
közel két dolgozó jut egy-egy könyvtárra.
A könyvtárak száma viszonylag magas egyes régiókban, de ezekben olyan nagy
kiterjedésű megyék találhatók, ahol számszerűleg sok kórház működik. A
könyvtárosok átlagszáma viszont itt alig haladja meg az 1 főt, és bizony sok
helyen már ők sem teljes munkaidőben látják el az információközvetítői feladatot.
A könyvtárosok megbecsültsége, munkájuk elismertsége a menedzser vezetők
körében alacsony. A létszám gondok a legtöbb helyen a munka színvonalának
rovására mennek, főként a feldolgozó- és háttérmunkákban adódnak
elmaradások.
A meglévő szakkönyvtárak dokumentum és adatbázis ellátottságát vizsgálva még
megdöbbentőbb kép tárul elénk (2. táblázat).
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Régió

Könyvtár (db) Vásárolt
adatbázis

Kulfoldi
folyoirat

Magyar
folyoirat

É-Magyaro.

8

0

0

7

É-Alföld

9

0

0

8

Dél-Alföld

7

1

2

7

Közép-Mo.

12

6

7

11

KözépDunántúl

4

4

2

4

Dél-Dunántúl

5

1

4

5

Ny-Dunántúl

5

3

2

5

Összesen:

50

15

17

47

2. táblázat: A kórházi könyvtárak folyóirat és adatbázis ellátottsága
A könyvtárakban már évek óta minimális a dokumentum beszerzés, adatbázis
előfizetés, informatikai fejlesztés. 2011-ben a hazai orvosi könyvtárak 34 %-ba
járt külföldi szaklap (2 évvel korábban ez a szám még 56,5 % volt) és 30 %-ba
volt adatbázis előfizetés (2009-ben 37,7 %). Szomorúan állapíthatjuk meg, hogy a
nyomtatott lapelőfizetések drasztikus csökkenésével nem nőtt az adatbázis
hozzáférések száma könyvtárainkban, hanem csökkent. A szakkönyvtárak anyagi
helyzetét mutatja az is, hogy 2011-ben voltak olyan helyek, ahol már magyar
periodikákat sem tudnak előfizetni. Különösen az egyébként is elmaradott
térségek, Észak-Magyarország és Észak-Alföld régióinak könyvtárainak helyzete
rossz. Van olyan könyvtár, amely már kizárólag ajándék útján jut hozzá lapokhoz.
Nagy gondot jelent a teljes szövegek beszerzése is, hiszen fizetőképesség híján a
könyvtárközi kölcsönzések kérésénél elsődleges szempont, hogy honnan tudják
grátisz küldeni. A könyvtári dolgozó sok helyen már nem könyvtáros, hanem
olyan „koldus”, aki próbálja személyi kapcsolatait kihasználva több-kevesebb
sikerrel szolgálni az olvasója érdekeit. Szerencsére a szomorú sorsközösség
összetartó erő és a kollégák közül aki tud, segít.
De meddig mehet ez így? Rendezni kellene végre a kórházi könyvtárak ügyét.
Ehhez egy elképzelést vázolt fel a MOKSZ a már említett minisztériumi
találkozón. Tudjuk, hogy a mai gazdasági helyzetben takarékoskodni kell
mindenkinek. Nincs is szükség az ország valamennyi fekvőbeteg intézetében
drágán működtetett szakkönyvtárra. De jól átgondolva több szintű ellátást
lehetne kiépíteni, mely megoldja a szakmai információellátást. Ennek az
ellátórendszernek a csúcsán az orvostudományi egyetemek/karok,
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dokumentumokkal és adatbázisaikkal jól felszerelt könyvtárai állnának kiváló
technikai felszereltséggel és humán erőforrással.
Az információs rendszer fontos láncszemei lennének a megyei kórházak és
országos intézetek könyvtárai, melyek megyéjük és szakterületük információs
igényeit elégíthetnék ki, megfelelő technikai felszereltség és jól képzett és
elegendő munkatárssal.
A rendszer harmadik láncszemét azok a kisebb helyi könyvtárak jelentenék,
amelyek fogadják a kért információt és dokumentumot. Itt legalább
részfoglalkozású, alapfokú szakmai végzettségű munkatársak közvetíthetnének a
felhasználó és a partner könyvtárak között. Természetesen ezeken a helyeken is
alapvető fontosságú a megfelelő technikai felszereltség.
Az elképzelés megvalósításához informatikai fejlesztés szükséges, melyet akár
pályázati forrásokból lehetne finanszírozni. Az elavult géppark korszerűsítése
mellett ésszerű lenne az szakirodalmi adatbázisok központi konzorciális
beszerzésére is. Fontos lenne, hogy megyénként legalább egy könyvtárban legyen
hozzáférés a legfontosabb full textes orvosi adatbázisokhoz. Hihetetlen, hogy a
legtöbb könyvtár nem tud tagja lenni az EISZ nemzeti programnak sem.
Elképzelésünket a minisztérium segítsége nélkül nem lehet megvalósítani, hiszen
a kórházaknak erre nincs forrásuk. Nem beszélve arról, hogy valószínűleg
gazdaságosabb is lenne egy nagy konzorcium keretében előfizetésekhez jutni,
mint egyénenként.
Mennyi pénz kellene ehhez? Az ország orvosi szakkönyvtárai, már akik
megtehették, 2011-ben mindössze 68 millió Ft-ot költöttek dokumentum- és
adatbázis beszerzésre és könyvtárközi kölcsönzésre.
dr. Kührner Éva
könyvtárvezető
Jósa András Oktatókórház Nonprofit Kft., Nyíregyháza
Kállay Rudolf Orvostudományi Szakkönyvtár
e.kurner@josa.hu
Irodalom:
1. Beke Gabriella - Schmidtné Farkas Mária: Orvosi konyvtarak. Megturt
kategoriabol a nelkulozhetetlen statusba? Konyv, konyvtar, konyvtaros,
2011. (20. evf.) 5. sz. 21-26. old
2. Kührner Éva: Az orvosi könyvtárak helyzete napjainkban. Könyv, könyvtár,
könyvtáros, 2010. (19. évf.) 2. sz. 15-20. old
3. Kührner Éva: Mi lesz veled orvosi könyvtár? Orvosi Könyvtárak, 2010. (7.
évf.) 1. sz. 12-16. old
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EGÉSZSÉGÜNK
Szalai Márta: Hastánc, mint rehabilitáció, és prevenció az onkológiában – A
Százszorszép Hastánc Klub

Szalai Mártának hívnak, egyetemi okleveles ápoló vagyok és jelenleg a Pécsi
Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Doktori Iskola hallgatójaként a PhD
fokozat megszerzésén dolgozom. Három fő érdeklődési köröm van, amelyek
meghatározzák az életemet, ez az onkológiai betegellátás, ápolás; a pszichológia
és a hastánc.
Évekkel ezelőtt egy étteremben láttam egy hastáncműsort, ahol is azonnal
beleszerettem ebbe a gyönyörű nőies táncba. A csillogó ruhák, misztikus zene
teljesen elvarázsolt, a táncos kisugárzása magával ragadott. Pár pillanat leforgása
alatt éreztem, hogy ez az, ami még hiányzik az életemből. A hastánc szépen lassan
átalakított testileg, lelkileg. Tánc közben átadhatom magam a zene, a ritmus és a
tánc varázsának, megszűnik számomra a külvilág, a problémák sokasága, elmúlik
a fáradtság érzése. Egy kis időre feledteti velem azt a sok emberi tragédiát, amit a
munkám során megélek. A hastánc szépséggel, harmóniával tölt el, a
mindennapjaim energiával feltöltöttek.
A
hastánc
ősi
termékenységi tánc, mely
néptánccá alakult, majd
lassan művészeti ággá
fejlődött. A tánc a test
különböző
részeinek
izolációjára összpontosít,
így
a
függetlenített
mozdulatok sorára épül.
Egy szabad önkifejezési
mód, melynek a női szépséget hangsúlyozó mozdulatai vannak. Ezek a gyönyörű
mozdulatok kihatnak a lélek harmóniájára. A mozdulatokban lobog a tűz, és a
nőiességet sugározzák. A tánc légies, misztikus, szenvedélyes, összetett, érzéki,
vibráló, alapvetően a magasabb rendű szépségről, harmóniáról szól, a legtöbb női
varázslatot rejti magába. A nő egy csodálatos, egzotikus lénnyé válhat, átalakul
külsőleg, belsőleg. A tánc érzelmekkel van teli, rögtönzésen alapul. A tánc által
szabadjára engedhetjük érzelmeinket, érzéseinket. A pillanatnyi hangulatot
tükrözi, így megismételhetetlen. Misztikus zenével, hullámzó, egzotikus
mozgásvilág. Összhangba kell, hogy legyen a zene, a mozgás és a táncos
személyisége. Színes ruhákkal, kellékekkel változatosabbá tehetjük. Ez a tánc
nem korhoz és alkathoz kötött, minden nőnek jól áll.
A hastánc hatásai:
18

Egészségre gyakorolt hatása:
Lélekre gyakorolt hatása:
o Növeli az izmok feszességét.
o „Boldogság”
hormonok
o Erősíti és nyújtja az izmokat.
szabadulnak fel.
o Megmozgatja a ritkán használt
o Segíti elfogadni a testünket
belső izmokat.
olyannak amilyen.
o Lazítja az izületeket, a test
o Felerősíti a női vonzerőt, és az
hajlékonyabbá válik.
önbecsülést
o Növeli a csípő rugalmasságát.
o Magabiztosságot ad.
o Fokozza a vérkeringést.
o Segít az önismeretben, segít a
o Segít a helyes testtartásban.
gátlások leküzdésében.
o Kondícióban tart.
o A zene ellazít, stressz mentessé
o Alakformáló hatása van.
tesz.
o Javítja
a
koncentrációs
o Megszépít.
képességet.
SZÁZSZORSZÉP HASTÁNC KLUB
A Százszorszép Hastánc Klubot 2005. március 8-án hoztam létre, rosszindulatú
betegségben szenvedő nők részére testi- és lelki rehabilitációként, majd pár
hónap múlva kiegészítettem a csoport profilját az egészségügyben dolgozó nők
prevenciójával, a kiégés-szindróma megelőzésével is. Sorsszerű, hogy éppen
Nőnapon indult a klub élete. A Százszorszép névvel mindazon érzést kívánom
kifejezni, amelyet tánc közben testileg és lelkileg átélhetünk.
A rosszindulatú daganatos betegségek miatt végzett csonkolásos műtét nem csak
fizikai,
hanem
a
gyógykezelés
után
tartósan
megmaradó
pszichés
megterhelést
jelent a betegeknek. A rák
okozta
betegségtudat
mellett az egészséges
nőiség érzése elvész. A
mindennapi életben, a
párkapcsolatban
kialakuló
gátlások,
szorongás oldására a
protetikai rehabilitáción
kívül
az
egészséges
életmódhoz
visszavezetésben,
az
életminőség javításában, a szorongás csökkentésében, az önbizalom
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visszanyerésében nyújt segítséget, a nőiességet hangsúlyozó HASTÁNC. PhD
disszertációmban a társas támogatást, az életminőséget, és az élettel való
elégedettséget vizsgálom a klubom körében, a módszerem hatékonyságát
vizsgálva. A számadatok engem igazoltak, mely szerint minden tekintetben
pozitív és szignifikáns változások álltak be a nők életében.
Az egészségügyi dolgozók élete igen nehéz. A mindennapjainkat jellemzi a
„hajtás”, a felelősség, az emberi tragédiák végigkísérése. A munkánk alatt ki kell
zárni a magánéleti nehézségeket, problémákat. Szakmailag és emberileg naponta
felkészültnek és frissnek kell lennünk. A munkahelyi hajtás után el kell látni a
családot, meg kell teremteni az „otthont”, ahova jó hazamenni. Ma már egyre
jobban felfigyelnek a szakmában a kiégés-szindróma veszélyeire, amely minden
egészségügyi dolgozót fenyeget. Ennek tudatában, lehetőséget biztosítottam
azoknak az egészségügyi dolgozó nőknek, akik ezzel a módszerrel szeretnének
küzdeni a kiégés ellen.
A 6 év alatt 180 nő fordult
meg nálunk, jelenleg 56 fő
táncol a klubban. Vannak, akik
a betegségük kezdetén járnak,
vannak, akik már túl vannak
az
életük
ezen
nehéz
szakaszán, vannak ápolónők,
pszichológusok,
gyógytornászok,
és
van
orvostanhallgatónk
is.
A
hölgyek életkora 25-74 év
közötti, amely bizonyítja, hogy
„nem csak a húszéveseké a
világ”.
Havonta egyszer az órák
elején vendégeket fogadunk,
akik különböző érdekes és
értékes 20 perces előadást
tartanak nekünk. A vendégek
„szigorúan” nők lehetnek, akik az előadás után velünk élvezhetik a tánc szépségét.
Az előadók nem csak „szakmabeliek”, akik felvilágosító, ismertető előadásokat
tartanak nekünk. Volt már smink- és öltözködési tanácsadás, hastánc történeti
előadás, életmód tanácsadás, stb. A szakmai előadások a felvilágosításra,
segítségnyújtásra fókuszálnak. A többi előadás középpontjában a NŐ áll.
Az előadás után 25 perc bemelegítés következik, amikor is megmozgatjuk
minden porcikánkat, nem kímélve a belső és intim izmokat.
A bemelegítést a táncmozdulatok, koreográfiák elsajátítása követi.
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Az órát mindig az úgynevezett szabadtánccal fejezzük be. Ilyenkor mindenki
szabadon táncolhat érzéseinek megfelelően.
Az aktív mozgással eltöltött óra után nem szaladunk haza, hanem „világmegváltó”
beszélgetéssel zárjuk a keddi napunkat.
Köszönöm Istennek, hogy ezt a lehetőséget adta nekem!
Szalai Márta
Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar
Egészségtudományi Doktori Iskola
martaszalai@freemail.hu

SZAKKÖNYVTÁROSI FIGYELŐ
Palotai Mária: Újdonságok a Magyar Orvosi Bibliográfia (MOB) adatbázisában

Az utóbbi években sok változás történt a MOB életében.

 2006-ban
a
MOB
nyomtatott formában megszűnt,
már csak CD-ROM-on lehet rá
előfizetni, évente 4 CD jelenik
meg. Szeretném megjegyezni,
hogy a webes változathoz
http://hawk.eski.hu/j2ee/webbi
b/simplesearch.jsp
természetesen
mindenki
ingyenesen hozzáférhet.
 2005. óta a folyóiratcikkek
adatai mellett a folyóiratokban
megjelent
magyar
nyelvű
összefoglalókat is tartalmazza a
MOB.

 2007 elejére elkészült az új webes felület, amit most is használunk.
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 2008-ban erre az új felületre betöltöttük az 1990 és 1997. közötti évek
mintegy 25 ezer tételét.

 Hozzáférhetővé tesszük a MOB-ban előző évben megjelent folyóiratok
jegyzékét, így a honlapunkon most a 2011-ben feldolgozott folyóiratok
listája található meg. Az egyes folyóiratcímekre kattintva az adott folyóirat
MOB oldalához juthatunk. http://www.eski.hu/new3/konyvtar/konyvtarMob-os%20folyoiratok.php
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 2011. év végén megnöveltük az egyszerre megjeleníthető tételek számát,
most már listánként 50 tétel jelenik meg, maximum 40 oldalon (2000 tétel).

 Új funkcióként jelent meg a kosár. A kosárba a találati oldalakról
gyűjthetünk tételeket. A kosár tartalmát a menüben tekinthetjük meg.
Lehetőségünk van a kosárban található tételek ISBD (szabványos
bibliográfiai leírás) formátumát szöveges formában elmenteni, vagy
nyomtatás céljából megjeleníteni. A kosár tartalmát törölni lehet, ha újabb
gyűjtést szeretnénk kezdeni.

 A
folyóirat
címek
alatt
weblinket helyeztünk el, rákattintva
további információkat kaphatunk,
eljuthatunk
a
folyóirat
saját
honlapjára.
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 Az egyes tételeknél az összes szerző neve abban a sorrendben jelenik meg,
ahogy a folyóiratcikkben eredetileg megjelent. (Eddig a szerzők neve abc
sorrenden jelent meg!) Abban az esetben, ha a szerzők között nagy betűvel
szedett név szerepel, ez azt jelenti, hogy a cikk az adott személyről szól.

24

 Igyekszünk az új megjelenésű folyóiratokat beszerezni, feldolgozni (néhány
példa: (Acta Medicinae et Sociologica, Biomechanica Hungarica,
Kardiovaszkuláris prevenció és rehabilitáció, Meditech).
 Az eddig hiányzó folyóiratokat is pótoljuk, a napokban kerül be a MOB-ba
az Uroonkológia c. folyóirat az első évfolyamától kezdve.
Itt szeretném megköszönni a kollegák segítőkészségét, akik a folyóiratokhoz való
hozzájutásban segítenek. Egyúttal köszönöm azoknak a jelzéseit, akik a hibáinkra,
hiányosságainkra hívják fel a figyelmet. Közös célunk, hogy az
orvosi/egészségügyi folyóiratcikkek minél teljesebben feldolgozásra kerüljenek.
Dr. Palotai Mária
könyvtárvezető
GYEMSZI IRF
Országos Egészségpolitikai Szakkönyvtár
palotai.maria@gyemszi.hu

NÉVJEGY
Csáky Kata
Pályakezdőként még nem büszkélkedhetem hosszú
pályafutással: 2010. szeptember elsejétől – a NyugatMagyarországi Egyetem diplomájával a kezemben –
Zalaegerszegen, a Deák Ferenc Megyei Könyvtárában
kezdtem megismerkedni a könyvtárosi pálya rejtelmeivel.
Feladataim közé itt elsősorban az olvasószolgálati teendők
tartoztak – ami egyszerre volt izgalmas, és jó kezdet a tanulmányok után.
Távozásom 2011. október végén – az általam helyettesített kolléganő
visszatértével lett szükségszerű. Ekkor kerültem a Zala Megyei Kórház
Egészségügyi Szakkönyvtárába.
Nem bántam meg a váltást, ami a megyei, nyilvános könyvtárból az intézeti
szakkönyvtárba vezetett.
Az olvasószolgálati teendők mellett most másfajta, nagyon változatos
feladatokkal bővült a munkaköröm. Gyakorlatilag a könyvtárközi kölcsönzéstől
kezdve, a feldolgozó munkán és a weboldal szerkesztésen, webmesteri teendőkön
át egészen a raktárosi munkákig. Elég széles, változatosságot biztosító a lista,
hiszen jelenleg két fővel kell biztosítanunk az egész könyvtár működését.
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Eleinte kicsit elveszettnek éreztem magam a rengeteg latin – angol szakkifejezés
és az orvosi nyelv fordulatai között – ezért is szeretnék a jövőben időt szakítani a
szakmai fejlődésre is, hiszen érzem, rengeteg tanulnivalóm van még…
Emellett természetesen nem szeretném elhanyagolni kedvenc időtöltéseimet: a
koncertekre járást, és az utazást, kirándulást.
Dr.Pappné Tóth Katalin
1974-ben
érettségiztem
Debrecenben.
A
gimnáziumi évek alatt orvosi pályára készültem.
Nem mondhatom tehát magamról, hogy „kora
gyermekkorom óta” könyvtáros szerettem volna
lenni.
A sors furcsa fintora, hogy érettségi előtt súlyos
szívizomgyulladással kezeltek fél évig.
Kezelőorvosom nyugodtabb szakmát javasolt.
„Miért nem lesz inkább könyvtáros, Katalin?” Így
kerültem 1974 szeptemberében a Debreceni Orvostudományi Egyetem Kenézy
Könyvtárába. Elvégeztem az OOKDK által szervezett 2,5 éves tanfolyamot, majd
1980-ban Nyíregyházán a Jósa András Tanárképző Főiskolán diplomáztam
könyvtár szakon.
Nagyon szerettem a Kenézy Könyvtárban dolgozni, sokat tanultam
kolleganőimtől(ez még egy kicsit a „hőskor”) meghatározó évek voltak az
életemben, itt váltam igazán „orvosi könyvtárossá”.
1982-ben férjemmel és az akkor fél éves kisfiammal Kecskemétre költöztünk.
1983-tól 1987-ig a Gépipari és Automatizálási Főiskola könyvtárában dolgoztam
ez egy kis vargabetű volt az életemben.
1987 –től dolgozom a Bács-Kiskun Megyei Kórház Orvosi Könyvtárában,
melynek 2001- től vagyok a vezetője. 2 év múlva negyven éve leszek a pályán.
Visszatekintve küzdelmes szép szolgálat volt, sírással, nevetéssel, örömmel,
bánattal. Szeretem a munkámat, az igazi sikerélményt az jelenti, ha az olvasó
elégedetten távozik, hiszen ezért dolgozunk.
Két év múlva szeretnék nyugdíjba menni és átadni a stafétabotot fiatal
kolleganőmnek.
Taga Márta
2006-ban végeztem a Nyíregyházi Főiskolán informatikus könyvtáros-történelem
tanári szakon. A diploma megszerzése után a tuzséri Iskolai és Közművelődési
Könyvtárban helyezkedtem el. Pályakezdőként egy felújított, és ajándékozás
26

útján állományában jelentősen megnövekedett intézmény
vezetésébe csöppentem bele. Nagyon sok segítséget kaptam
volt tanáraimtól, akikhez felmerülő kérdéseimmel bátran
fordulhattam. Közművelődési könyvtárosként, vezetőként a
könyvtári munka minden területén kipróbálhattam magam.
2011 decemberétől dolgozom a Semmelweis Egyetem
Központi Könyvárában. A munkaköröm két részből áll:
feldolgozói és szolgáltatáshoz kapcsolódó feladatokból, amibe
beletartozik a kölcsönzés, külföldi könyvtárközi kölcsönzés,
tájékoztatás, feldolgozás. Fontosnak tartom a folyamatos szakmai fejlődést és az
olvasóközpontúságot. Úgy vélem, hogy az emberekkel való helyes bánásmód is
rendkívül lényeges, s ennek jegyében igyekszem munkámat végezni.
Szabadidőmben szeretek olvasni, zenét hallgatni, kirándulni.
Margittai Zsuzsa
2011 decembere óta vagyok a Semmelweis Egyetem
Központi
Könyvtárának
munkatársa.
Bár
eredeti
végzettségem távol állt a könyvtáros szakmától (talán még a
latin szakos diplomám közelített hozzá leginkább), mégis
már iskolás éveim első nyári munkája során kapcsolatba
kerültem a könyvtárral. 2008-ban végeztem az ELTE latin
nyelv és irodalom és művészettörténet szakán. Könyveket és
könyvtárat szerető emberként az egyetem után, nagy
örömömre, egyből egy könyvtárban tudtam elhelyezkedni.
Közben képeztem magam, ezen a területen és máshol is, és
újabb tapasztalatokra tettem szert. Elvégeztem a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
és a Pest Megyei Könyvtár által szervezett segédkönyvtáros-képzést, részt vettem
az Országos Széchényi Könyvtár egyik akkreditált továbbképzésén (A kulturális
örökség védelme 1850 előtti dokumentumok esetében I.) és más, a
végzettségemhez közel álló tanfolyamokon. Dolgoztam a Fővárosi Szabó Ervin
Könyvtár egyik nagy fiókkönyvtárában és a Szépművészeti Múzeum
Könyvtárában is. Munkám eddig is változatos volt és most is az. Mindenhol más
feladatokkal találtam szembe magam, más és más könyvtári munkafolyamatokat
ismertem meg, de a tanulásnak koránt sincs vége. Ismét új kihívások állnak
előttem és a könyvtári munka számomra új területeit ismerhetem meg. Nagyon
szeretek olvasni, szeretem a szépet (akár egy szép kép, műtárgy vagy olvasmány
legyen az), és a konyhában ügyeskedni, mert szeretem a finomat, nem csak enni,
de elkészíteni is.
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