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A könyvtárközi kölcsönzésben szerzett tapasz-
talatokra alapozva az idén bevezettük a távköl-
csönzést megyénk pedagógusai részére. Egy elõ-
re elküldött nyomtatvány kitöltése és visszakül-
dése után a megyei könyvtári tagsággal rendel-
kezõk beíratkozott olvasóként kölcsönöznek.
Kéréseiket levélben, telefonon, faxon vagy e-
mailen közvetlenül hozzánk küldik el, a kért
dokumentumot a foglalkoztató oktatási intézmény
(vagy kérésükre a település) könyvtárába küld-
jük, és onnan kapjuk vissza.

Várakozásunkon felüli az érdeklõdés és az
igénybevétel, könyvtárközi kapcsolataink bõvül-
tek. Különösen nagy jelentõségû ez a szolgálta-
tás azokon a kis településeken, ahol egyszemé-
lyes a könyvtár, és az olvasóval való közvetlen
kapcsolatfelvétellel nagy terhet vettünk le a
könyvtáros válláról, nem mellékesen pedig a
költségek is csökkentek. Ezt a szolgáltatást az
ODR-támogatás nélkül nem tudtuk volna ilyen
hatékonyan, magas színvonalon biztosítani.

Könyvtárunkban a könyvtárközi kölcsönzés
valódi csapatmunka, a beszerzéstõl az igények
kielégítéséig. ODR-tagkönyvtárrá válva könyv-
tárhasználóinknak, szolgáltatásaink igénybevevõ-
inek a száma folyamatosan emelkedik. Törekvé-
sünk továbbra is az, hogy az ODR-támogatásból
történõ beszerzéseinket is az olvasói igényekhez
igazítsuk, hiszen a preferált témák évrõl évre vál-
toznak. Ezekkel lépést kell tartani, nem feledve az
értékmegõrzést, a változatosságot tartalmi tekintet-
ben és az információhordozók tekintetében is.

A könyvtár elérhetõsége:
Webcím: www.bmk.iif.hu
Cím:  5601 Békéscsaba, Derkovits sor 1.
Telefon/fax: (66) 454-354/122
E-mail: kkozi@bmk.hu

(Benkóné Tóth Edit, Kertész Albertné)

A Semmelweis Egyetem
Testnevelési és

Sporttudományi Kar (TF)
Könyvtára

Könyvtárunk az ország egyetlen testnevelési
és sporttudományi szakgyûjteménye. Nyilvános
könyvtári feladatokat is ellátunk, az egyetem
oktatóin, hallgatóin kívül más felsõoktatási in-
tézményeket, a testnevelési és sportmozgalom
testületeit, szervezeteit, intézményeit is kiszol-
gáljuk.

A könyvtár egyidõs az anyaintézménnyel,
1925-ben 113 kötettel alakult meg. A több ha-
gyaték és gyûjtemény megvásárlásával gyarapo-
dó könyvtárról a következõket mondta 1941-ben
a Magyar Királyi Testnevelési Fõiskola igazga-
tója: �...vitathatatlanul a világ elsõ ílynemû szak-
könyvtára lett�. A II. világháborúban, Budapest
ostromakor a könyvtár muzeális értékû külön-
gyûjteménye és katalógusai megsemmisültek,
amelyek a késõbbiekben pótolhatatlannak bizo-
nyultak.

Könyvtárunk az idõk folyamán számos szer-
vezeti és szakmai változáson ment keresztül,
állománya jelentõsen gyarapodott, mára eléri a
96 ezer kötetet. Az egyetemi integráció kereté-
ben a TF a Semmelweis Egyetem kara lett, így
könyvárunk ma kari könyvtárként, két osztállyal
mûködik. A könyvtári osztály a hagyományos
könyvtári feladatokat, a dokumentációs osztály
pedig a hazai folyóiratok feltárását és a szakiro-
dalmi szolgáltatásokat végzi. A szaklevéltár gyûj-
ti, rendezi és tárolja a karon keletkezett iratokat.
A nyomdaüzem a hallgatók tankönyv- és jegy-
zetigényeit elégíti ki.

Teljességre törekvõen gyûjtjük a hazai, válo-
gatva a külföldi sport és testnevelés témájú ki-
adványokat, valamint a határterületek irodalmát.
A hazai szakirodalom feldolgozását saját on-line
adatbázisunkban végezzük, a külföldit CD-ROM-
okból közvetítjük az olvasóknak.

Állományunk megoszlása:
58 000 könyv
14 000 bekötött folyóirat
6500 szakdolgozat
11 000 szakfordítás

Ezeket egészítik ki a nem hagyományos do-
kumentumok, közel háromszáz videokazetta, har-
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mincöt interaktív CD-ROM és
négyszáz hangzóanyag alkotja az ál-
lománynak ezt a részét.

Különgyûjteményeink is vannak,
az aprónyomtatványok mellett az
olimpia- és sporttörténeti jelentõsé-
gû Mezõ Ferenc különgyûjtemény
(ötezer kötet) a legfontosabb.

Könyvtárunk egyediségét jól mu-
tatja, hogy külföldi folyóirataink
(nyolcvan cím) nagy része hazánk-
ban csak nálunk található meg. A
magyar folyóiratok közül jelenleg
százhúszat fizetünk elõ.

Az 1990-ben felújított, 42 férõ-
helyes olvasótermeinkben könyvek,
bekötött folyóiratok, évkönyvek, ak-
tuális folyóiratszámok és szépirodal-
mi, illetve ismeretterjesztõ mûvek ta-
lálhatók szabadpolcon. Látogatóink-
nak videoberendezés használatára is
van lehetõségük.

Az ODR tagkönyvtáraként könyv-
tárközi kölcsönzés keretében hazai
és külföldi könyvtáraknak is rendel-
kezésére bocsátjuk állományunkat.

Az 1990-es évekig a kor gyakor-
latának megfelelõen a külföldi szak-
irodalmat referáló kiadványokban, a
hazait nemzeti szakbibliográfiában
tártuk fel. A szakterület aktuális kérdéseirõl te-
matikus bibliográfiák sorát állítottuk össze. 1995-
ben tértünk át az on-line feldolgozásra, az
ALEPH könyvtári integrált rendszer megvásár-
lásával. Adatbázisunkban a könyvtár állományá-
ban megtalálható összes dokumentumtípust fel-
dolgozzuk, melyek közül kiemelhetjük a nagy
érdeklõdésre számot tartó szakdolgozatokat és
folyóiratcikkeket. Rekordjaink bárki számára
ingyen és azonnal elérhetõk nemcsak könyvtá-
runkban, hanem interneten is (www.hupe.hu). A
külföldi szakirodalmat két CD-ROM tárja föl, a
németet a Spolit, az angolszászt a SIRC. A Spolit
mintegy százezer válogatott rekordot tartalmaz,
fõként a német nyelvû könyvek, folyóiratcikkek,
disszertációk adataiból. Saját tárgyszójegyzéke
alapján történik a tartalmi feltárás, mely nagyon
pontos keresésekre ad lehetõséget. A Kanadai
Sportinformációs Intézet által közreadott SIRC
több mint ötszázezer rekordja felöleli a világ
angol nyelvû szakirodalmának nagy részét. Te-

zaurusz és indexlisták segítik a keresést. Mind-
két CD-ROM szinte minden rekordhoz tartalmi
összefoglalót is közöl. Könyvtárunk terminálja-
iról olvasószolgálatos kollégáink közremûködé-
sével biztosítjuk az adatbázisokhoz való hozzá-
férést.

Könyvtárunk elérhetõsége:

Semmelweis Egyetem Testnevelési és
Sporttudományi Kar (TF) Könyvtára

Webcím: www.hupe.hu
Cím: 1123 Budapest, Alkotás u. 44.
Telefon: (1) 487-9279
Fax: (1) 487-9200/1139
E-mail: aniko@mail.hupe.hu
Nyitvatartási idõ:
hétfõn 12-tõl 19 óráig,
keddtõl csütörtökig 9-tõl 17 óráig,
pénteken 9-tõl 15 óráig.

Léces Melinda
Bodnár Ilona


