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A KÖZPONTI ORVOSTUDOMÁNYI KÖNYVTÁR* 
/■£ enaiiásajialc jö* évfordulój áa7

A Szovjetunió Egészségügyi Minisztériumának Állami Központi Or
vostudományi Könyvtára nemcsak a szovjet D hanem, a külföldi orvostudo
mányi könyvtárak között is a legnagyobbak közé tartozik*

Állománya közel egy millió* Megtaláljuk benn* az orvostudomány 
megalapozóinak és klasszikusainak ritka kiadásait a XVT-XIX* századból 
éppúgyj mint korunk orvostudományi irodalmát,, Megtalálható benn© az 
orosz ós szovjet szakfolyóiratok sorozata 1792-tól fogva /ekkor indul
tak meg/* A külföldi periodikus irodalom is kellő mértékben szerepelő

A Központi Könyvtárnak8 éppúgy mint a többi orvostudományi könyv
tárnak fontos feladatai vannak; segítséget kell nyújtania az egészség
ügyi szerveknek éa intézményeknek az orvosok eszmei-politikai nevelésé
ben és szakismereteik gyarapításában„ el kell hozzájuk juttatnia a tu
dományos irodalmato népszerűsítenie kell a szovjet orvostudomány ered
ményeit » valamint ' X o  P« Pavlov és a többi orosz klasszikus orvos tanait

S feladatok megvalósításának egyik eszköze az egyéni olvasók éa a 
munkaközösségek könyvvel való ellátásáé

A könyvtárat évente több mint 15*000 orvos és rokon szakmabeli ol
vasó látogatja* A látogatók 4.5f5 százaléka a tudományos kutatóintézetek 
munkatársai és az egyetemi tanárok közül kerül ki* A többiek a különbö
ző gyógyintézetek orvosai*

Az ország távoli vidékeiről jönnek a szakemberek a Központi Orvos- 
tudományi Könyvtárba„ hogy kutatásokat végezzenek^ ill* müveiket befe
jezzék* 1952-ben ezek között a látogatók között az orvostudományok 234 
doktora és 7°2 kandidátusa„ valamint l*llé más orvos volt* Doktori ér
tekezésén 339■„ kandidátusi disszertációján 587 vidéki olvasó dolgozott* 
1953 első kilenc hónapjában több vidéki olvasó érkezetts mint 1952-ben 
az egész évben*

Az olvasóknak majdnem 75 százaléka az olvasóteremben dolgozik a 
többiek kölcsönöznek*

A magyar orvosi könyvtárügy az utóbbi hónapokban többféle vonatkozás
ban is magára vonta a figyelmet* Ezért jónak látja a szerkesztőség 
közreadni az alábbi cikk fordítását„ bár ez 1953 végén Íródott t csak
nem másfél évvel ezelőtt*
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Elemeztük olvasóink összetételét munkahelyük, szaktárgyuk, tudo
mányos fokozataik, beosztásuk, sőt a könyvtári kutatásuk tárgyköre sze
rint iso A használt könyvekről tárgykörök szerint statisztikát vezetünk, 
s igy meg tudjuk állapítani, melyik olvasőkategőrla miféle könyveket 
olvas. Az igy nyert adatok alapján javaslatot teszünk az Egészségügyi 
Minisztériumnak: a tudományos könyvellátás megjavítását célzó további 
intézkedésekre ,

Egy év alatt az olvasóteremben és a kölcsönzőben több mint fél
millió könyv forog. Az olvasók nagy érdeklődést tanúsítanak a szovjet 
orvostudomány eredményei iránt, és fel is használják gyakorlati munká
jukban, A legkeresettebbek az utolsó évtized kiadványai. Nagy a keres
let a disszertációk iránt is, számuk az olvasott könyvek több mint tíz 
százaléka,

A Központi Orvostudományi Könyvtár 635 munkaközösséget lát el köny
vekkel, ezeknek több mint fele vidéki; Breszt, Vladivosztok, Karzganda, 
Makeevka, Magaada, TJl&n-Ude, Uszt*-Kamenogorszk, Takutszk, stb0 4.8 köz
társaság! és területi könyvtár, 1 9 9  orvosi főiskola és tudományos kuta
tóintézet van ezek között az ellátott munkaközösségek között.

Az értékes irodalom legfontosabb tájékoztató, propagativ eszköze a 
tárgyszőkatalőgua és a betűrendes^katalógus, A katalóguscédulák száma 
egyre szaporodik, A tárgyszókatalógusban 1941-ben 305,000 cédula volt,

A katalógusfajtákről alkotott vélemények közismerten különbözőek.
A szakkatalógusnak éppúgy vannak párthívei, mint a tárgyszőkatalógusnak.
A könyvkérések elemzése azt bizonyltja, hogy az orvos-olvasók alkalma
sabbnak találják a tárgyszőkatalőgust. Jobban megfelel igényeiknek, mert 
lehetővé teszi, hogy gyorsan tájékozódhassanak bármely kérdés, bármely 
tárgykör irodalmában,

A Központi Orvostudományi Könyvtár az orvostudományi irodalom nép
szerűsítésének központja, és egyben olyan módszertani központ is, amely 
a köztársasági és területi orvostudományi könyvtárak, az orvoskari könyv
tárak, a tudományos kutató, valamint a gyógyintézetek könyvtárainak nagy 
hálózatát irányítja,

A könyvtár bibliográfiákat és ajánló jegyzékeket állit Össze az 
orvostudomány és az orvosi gyakorlat időszerű kérdéseiről. Fennállása 
óta több mint száz bibliográfiai munkát készített el. Ezek egyrészt az 
orvosi folyóiratokban, másrészt önálló kiadványként jelentek meg. Ér
dekesek azok az adatok, amelyek a bibliográfiák számának növekedését 
mutatjákt 1917-től 1929-ig 4, 1930-tól 1940-ig 1 7, 1941-1945-ig 23, 
1946-tól 1952-ig 61 bibliográfia jelent meg.

Az egyes tudományágak szerint ezek a bibliográfiák a következőképpen 
oszlanak meg; mikrobiológia, járványtan, fertőző betegségek 54, sebészet 
és idegsebészet 14, szülészet és nőgyógyászat 6, belgyógyászat, egészség
ügy, nemi betegségek, onkológia, az egészségügy szervezete, pediátrla, 
sztomatolőgia, gyógyszertan, méregtan, fizikoterápia és balneológia £5« 
Ezen felül 8 általános orvostudományi bibliográfia készült.

Nagy munka az orvostudományi könyvek és cikkek általános bibliográ
fiájának Összeállítása, "A szovjet orvostudományi irodalom bibliográfia-
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ja 1941-44.” /Szovetszkaja literatura po medicina. Összeáll.? B.-A. 
Ivanov éa E. V. Liszt/ 1948-ban jelent meg, az 194.5“•1946-03 kötet 
/összeáll.; B. A. Ivanov/ sajtó alatt van, az 1947-1948-as, valamint 
az 1949-195°-es köteteket most szerkesztjük.

Ezekben a bibliográfiákban megtalálhatók a könyvek, a folyóirat- 
cikkek, a tudományos kutatóintézetek kiadványai, az orvostudományi 
kongresszusok és társaságok munkái, az egészségügyi felvilágoáité 
brosúrák, rendeletek, utasítások és tantervűk. "A szovjet orvostudo
mányi irodalom bibliográfiája 1941-1944" több mint 29 ezer tételt so
rol fel.

Az egyes kötetekben regisztrált irodalom hatalmas lendülettel ta
núsítja, hogy milyen az orvostudományi kutatómunka mind a Nagy Honvédő 
Háborúban, mind pedig a háború utáni években.

Általános orvostudományi bibliográfiánk nagy segítséget nyújt az 
irodalom teljességének gyors feltárásában az orvostudományi kutatóknak 
és a gyakorló orvosoknak egyaránt.

A pediátria, a szülészet és más tudományágak területéről össze
állított ajánló bibliográfiák az orvosoknak és a középfokú segédsze
mélyzet számára készült. 1950 óta a könyvtár összeállítja a szülészet 
és nőgyógyászat kurrens bibliográfiáját, ez a "Szülészet és Nőgyógyá
szat" /Akuaersztvo i GinekologiJa/ c. folyóiratban jelenik meg. így az 
orvosok Idejekorán értesülnek a szaktudomány uj irodalmáról. A középfo
kú segédszemélyzet számára készült és a "Műtős éa Szülésznő" /Fel*dser 
i Akuserka/ c. folyóiratban jelent mag a csecsemőbetegségek orosznyelvü 
irodalmának annotált bibliográfiája az 1946-1951 évekből.

Komoly feladatokat rótt a Központi Orvostudományi Könyvtárra a 
Szovjetunió Tudományos Akadémiájának és a Szovjetunió Orvostudományi 
Akadémiájának közös ülésszaka. Az ülésszak szétzúzta a pavlovi tanok
kal szembeforduló irányzatokat.

Ülésszak megállapította, hogy Pavlovnak, a lángeszű orosz fi
ziológiásnak tanítása a felsőbbrendü idegtevékenységről "uj korszakot 
jelent az alkotó természettudomány fejlődésében", és egyben az orvos- 
tudomány természettudományos alapja.

Az ülésszak határozatainak megfelelően megvizsgálták a főiskolák, 
a kutató és gyógyintézetek munkáját az orvostudomány és az egészségügy 
fejlesztése terén. Ma már ninoi olyan ága az orvostudománynak, ahol ne 
Pavlov haladé eszméit vennék alapul. Ez magyarázza az olvasók nagy ke
resletét Pavlov müvei és a róla szóló irodalom iránt.

Mind a mai napig viszont nincs olyan bibliográfia, amely segítsé
get nyújtana a tudományos kutatóknak és a gyakorló orvosoknak a pavlovi 
tanok tanulmányozásához, és kielégítené igényeiket. A Központi Orvostu
dományi Könyvtár feladatának tekinti egy ilyen bibliográfia kiadását.

1950-ben kezdtük meg, a ma már befejezéséhez közeledik "Pavlov és 
tanítása az elméleti éa gyakorlati orvostudományban" /I. P. Pavlov i 
ego ucsenie ▼ teoreticseszkoj i prakticseszkoj medicina/ cimü biblio
gráfiánk. Tartalmazni fogja Pavlov összes müveit, a róla szóló irodal
mat, tanítványainak munkáit, valamint tanainak az elméleti és a klini
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kai orvostudomáaybaa való alkalmazásáról szóló és nemcsak a szaksajtó
ban megjelent müveket 1 8 7 4 -tól 1952-ig bezárólag,,

Eddig mintegy 8a5^0 forrást néztünk át és több miotc 18„000 tételt 
gyűjtöttünk., Adatainkat az állami nemzeti bibliográfia, .a Lenin Könyv
tár katalógusai éa más források alapján ellenőrlzzüko

A Központi Orvostudományi Könyvtár más tudományágak területéről is 
készít bibliográfiákat , például a belgyógyászat területéről az alábbi 
'bibliográfiák jelentek megJ '-Az emésztőszervek megbetegedései" /Belezni 
organov pisosevareaija/, "A légzőszervek megbetegedései" /Belezni orga
nov öüfcanija/, "Aay&gcseremegbetegedéaek éa avitaminőzis"-/Bolezni obme- 
na vesöseszty i avitaminozü/, "A vér és a vérkeringés! szervek megbetege 
dései” /Bolezni krovi 1 organov krovetvorenija/o A közeljövőben jelenik 
magi "A véredényreíidszar megbetegedései" /Bolezni szerdeesnp-szoszudiss- 
toj szisztemü/ ©» bibliográfiao

Komoly érdeklődésre tart számot 1946 óta a Szovjetunió, a népi de
mokráciák éa a kapitalista országok egészségügyi szervezetéről szőlő 
annotált témakartotéko

A Központi Orvostudományi Könyvtár 1948 óta összeállítja a "Neveze
tes orvostudományi évfordulók" /Kalendar*1 znameaatel8nüii medieinszkih 
dat/ Co naptárát és megküldi a köztársasági, határterületi és területi 
orvostudományi könyvtáraknak, valamint az orvoskari és tudományos kutató 
intézeti könyvtáraknak,. Feladata, hogy anyagot szolgáltasson a helyi ki
állítások számára^ Közli az orvostudomány klasszikusainak éa kiváló mű
velőinek főbb müveit és a róluk szóló irodalmat., A naptár nagy kereslet
nek örvendő Sok könyvtár lemásolja és szétküldi a járási orvostudományi 
könyvtárakba,,

Az "Orosz és szovjet orvosok" /Dejateli oteesesztvennoj me&ieiaü/
Co témakartoték összeállitása néhány év óta folyik,, Több mint ezer 
cédulát találunk benne /cikkek, jegyzetek, nekrológok, stb„/ Ezek orvo
sokról és középfokú 8egedszemélyékről szólnak és tartalmazzák azokat az 
adatokat, amelyek az első orosz orvosi lap, a "Szentpétervári Orvosi 
Híradó" /Szanfct-Peterb .............. . ’ "J V792-l??4*/ megje-

Hogy az orosz tudósok és orvosok történeti szerepét és jelentőségét 
helyes megvilágításban mutathassa be, könyvtárunk azt a feladatot vállal 
ta, hogy bibliográfiákat állít össze "Kiváló orosz és szovjet orvosok 
személyi bibliográfiái" címmel /Társzónál8nüe bibliográf£l vüdajusosíh
ez ja dejatelej oteesesztvennoj medicínü/o Ez abban különbözik az "Orosz 
éa szovjet orvosak* c0 témakartotéktói,-hogy müveik és a róluk szőlő 
irodalom teljes jegyzékét közli. így például a "¥« A„ Manaszszeai /1841- 
19Ö1/" e„ bibliográfia a kiváló terapeuta és az "Orvos" /Vraes/ -heti
lap szerkesztőjének 45 munkáját és a róla megjelent 6 3  munkát sorolja 
felo V, M„ Behterev bibliográfiájában pedig 4 . 5 0 tétel található,,

A könyvtár Összeállította az alábbi személyi bibliográfiákats 
No Io Pirögov, lp Po Pavlov, B0 Mo Szeesesov, Sz„ P„ Botkin /az orosz 
orvostudomány klasszikusai/, - I. V„ Bujal*szkij, Ae A0 Bobrov, Aa Vo 
Martünov, P« A0 6er©en, No -Y0 Szklif oszovszki j, /tüdős egyetemi tanárok 
és sebészek/,. - As A0 i'sztroumov /terapeuta/, - N„ F« Filatov /gyermek-

lenese őta napjainkig



gyógyász/, - N0 M. Ambodik /az orosz szülészet atyja/, - M. Ja? Mudrov 
/az orosz gyógyászati iskola megalapítója/, - X. E. Djad’kovszkij 
vos és filozófus/ stb.

A személyi bibliográfiákat az olvasók rendelkezésére bocsátjuk. 
Jelentőségük, hogy megismertetik az orvosok széles köreivel a kiváló 
orvosok munkásságát és megkönnyítik a bibliográfusok munkáját müveik 
összekeresésekor.

Folyik az orosz orvosi folyóiratok és gyűjteményes munkák /forra
dalom előtti korszak!/ válogatott analitikus címleírása. Ennek alapján 
betűrendes és tárgyszókatalógus készült, amelyben mintegy 75 ezer cédula 
van. Összeállítják a nem orvosi folyóiratokban megjelent orvosi tárgyú 
cikkek bibliográfiáját az l800-1917» évekre.,

Abban a mértékben, amint a szovjet orvostudomány fejlődött, és gya
rapodott a szakkiadványok száma, nőtt az orvosok igénye is a könyvtárak
kal szemben® Jelentősen szélesíteni kellett a bibliográfiai és referáló 
munkát.

A Központi Orvostudományi Könyvtár 1946 óta havi folyóiratot ad ki 
"Uj Szovjet Orvostudományi Irodalom" /Novaja Medicinszkaja Literatura 
SzSzSzR/ címmel, amely az orvostudományi könyveket és a folyóiratokban, 
Valamint gyüjtőkötetekben megjelent cikkeket tartalmazza. A folyóirat 
anyagát, szakrendben csoportosítja. Megtaláljuk benne az orvostudomány 
valamennyi ágának irodalmát, igy pl. tájékoztatást kapunk a Szovjetunió, 
a népi demokráciák és a kapitalista országok egészségügyéről szóló szov
jet irodalomról.

A külföldi orvostudomány állásáról a könyvtár referátumok, fordítá
sok és szemlék révén tájékoztatja az orvosokat. 1946 óta kéthavonkint 
jelenik meg a "Külföldi Orvostudomány" /Medicina za Rubezsom/ c« tájékoz
tató, ebben a legidőszerűbb és a szovjet elmélet és gyakorlat számára je
lentős orvostudományi kérdésekről közöl referátumokat.

Az "Uj Szovjet Orvostudományi Irodalom” c. folyóirat és a "Külföldi 
Orvostudomány" c. tájékoztató rotaprint eljárással készül. Előfizetői 
főként az orvostudományi főiskolák és tudományos kutató intézetek. Egy- 
egy füzet terjedelme 5-4 nyomdai iv.

Nyilvánosságra hozzuk ezenkívül a könyvtárban készült referátumok 
jegyzékét is, amit rendelésre az érdeklődőknek megküldünk, és a tájékoz
tató osztályon az olvasók rendelkezésére bocsátunk. Ezen felül "Tájékoz
tató”-^ /Int ormacionnüj bjulleten*/ is adunk ki az elkészített bibliográ
fiai jegyzékekről.

1947“ben alakult meg a Központi Orvostudományi Könyvtár dokumentációs 
osztálya, amely orvosok és gyógyintézetek felkérésére bibliográfiai kuta
tást végez. Az osztály bibliográfiákat és annotált jegyzékeket állít Össze 
a bel- és külföldi szakirodalomból, referálja a könyvtárba érkező irodal
mat, a külföldi orvostudományi irodalmat, könyvek és cikkek fordítását 
végzi, fényképfelvételeket készit egyes kiadványokról, és kiváló szakem
berek arcképeiről.

A felkérések száma évrnl-évre Növekszik. ' supán 1953 harmadik •legye
dében 590 felkérés érkezett be, ez eg■'■■ z 1951. 'vbsn pedig c . í 544. A
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felkérések munkaközösségektől, tudományos kutatóktól, és magukat képző 
gyakorló orvosoktól érkeznek.

A szovjet orvosokat nemcsak a mi könyvtárunk látja el, hanem a vi
déki egészségügyi szervek és intézmények könyvtárainak sürü hálózata is.
A Szovjetunióban több mint 3.500 a köztársasági és területi, valamint 
orvoskari, tudományos kutatóintézeti és gyógyintézeti könyvtárak száma.
A hálózat Ukrajnában a legsűrűbb; itt minden területen van területi or
vostudományi könyvtár, és a járásokban mindenütt működnek a kórházi 
könyvtárak.

ja legtöbb köztársasági és néhány területi orvostudományi könyvtár 
állománya igen jelentős. Ezek a könyvtárak szervezési és módszertani 
munkát végeznek, és bibliográfiákat adnak ki. A kievi Orvostudományi 
Könyvtár az utóbbi három év alatt bibliográfiákat adott ki a rachitisz- 
ről, a gyermekek fizikai neveléséről, a poliklinikai egyesülések gyógyá
szati szervezetéről, a har*kovi könyvtár pedig a fekólyes megbetegedések
ről, a gyógytornáról, a szövetátültetésről, a Il it-írói és más kérdésekről. 
A Grúz SzSzK Egészségügyi Minisztériuma és a tbiliszi Állami Orvostudomá
nyi Intézet kiadták a grúz orvostudományi irodalom bibliográfiáját az 
1921-.-1947 évekre; Feldolgozták a teljes grúz- és orosznyelvü könyv és 
folyóiratternést.

Az Asszerbajdzsán SzSzK Orvostudományi Könyvtára időszerű kérdések
ről ad ki rövid bibliográfiai jegyzékeket. Sok köztársasági és területi 
könyvtár dilit össze bibliográfiai jegyzékeket és tájékoztatókat az uj 
kiadványokról. Ezeket stencillel sokszorosítják és szétküldik a járási 
kórházak könyvtárainak.

A Szovjetunió Egészségügyi Minisztériuma, valamint helyi szervei 
komoly figyelmet forditanak az orvosok könyvellátásának javítására. A 
minisztérium rendeletben szabályozta a könyvtárak feladatait. E rendelet 
megjelenése után a helyi szervek egyre komolyabb segítséget nyújtottak a 
könyvtáraknak. A köztársasági minisztertanács ülésein, a határterületi 
és területi egészségügyi osztályok ülésein meghallgatják az orvostudomá
nyi könyvtárak igazgatóinak beszámolóit. Az OSzSzSzK egészségügyi minisz
tériumi tpllégiuma a voronyezsi, rosztovi és cseljabinszki területek 
egészségügyi osztályainak beszámolóit hallgatta meg az orvosok tudomá
nyos könyvellátásáról.

Az orvostudományi könyvtárhálózat eszmei és szervezési módszertani 
színvonalának emelését célzó egészségügyi minisztériumi intézkedések le
hetővé fogják tenni, hogy az orvosok mihamarább felhasználhassák és be
vezethessék a szovjet orvostudomány vívmányait a gyakorlatba, és ezzel 
előbbrevigyék a szovjet egészségügyet.
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