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OVID konferencia t~rületek könyvtárainak együttmûködése, konzor-

a Semmelweis E gy etem clU~ok alakítása, ~ p:ogram kiírásai hamarosan

" m~g}~lennek:, a palyazatokat várhatóan 2003,

KozpontJ Konyvtaraban m,ar~Ius 31-eIg lehet benyújtani, Szögi László

nehany mondatban szólt az Elektronikus Infor-

O,V~D -"Energize your thinking" (Vasas Lívia mációsz~lgáltat~s (EI SZ) nemzeti programról,

hazIgazda szellemes fordításában "Kapjuk össze annak ~eJlesztés1 lehetõségeirõl,

magunkat!") címmel 2003, február 13-án konfe- RÖVId kávészünet után Reiner Klimesch, az

renciát rendezett a Semmelweis Egyetem Köz- OVID Technology GmBH regionális menedzse-

ponti Könyvtára, re ?r~zentációjában bemutatta az OVID szolgál-

~z elõadások sorát Préda István egyetemi tatasI ren?s,zerét, ~ü~önös tekintettel a könyvtári

tanar, az egyetem tudományos és külkapcsolati alkalmazasI Iehetosegekre, Megtudhattuk, hogy

rektorhelyettese nyitotta meg, tallózva a 175 éves az OVID elsõsorban orvosi, gyógyszerészeti (pl,

könyvtár történetében. MEDLINE, PsycINFO, EMBASE), illetve ter-

Ezután Hámori Józsefakadémikus, a Magyar m,é~zettudományi, mûszaki (pl, INSPEC) adat-

Tudományos Akadémia (MTA) alelnöke a Sem- bazIsokat szolgáltat, de gazdasági információk

melweis Egyetem kutatóprofesszora ex-kultusz- (pl. EconLit), illetve elektronikus könyvek

minis,zter, Elektronikus könyvtár -'tudományos (Books@O,:,I?) is kereshetõk az OVID-nál,

kutatas ~Immel tartott kitûnõ hangulatú, ugyan- V,asa,~ LIv~a~ a Se~melweis Egyetem Köz-

~kkor!endk~vül tartalmas elõadást, melyben el- pontI,Kon~:tar~nak foIgazgatója Bibliográfiától

Ismeroen szolt a könyvtárak tevékenységérõl és a ~e~es szoveglg, egy platform alatt címû elõ-

a könyvtárosok munkájáról, Hámori József saját a?asaban felelevenítette a szakirodalmi informá-

példáin keresztül világította meg az elektronikus C1ÓS rendszerek fejlõdéstörténetét, majd az OVID

információforrások, adatbázisok használatának rendszerének egyetemen belüli alkalmazásáról

nélkülözhetetlenségét, valamint kitért a könyvtár b~sz~lt. Kihangsúlyozta az OVID azon tulajdon-

társadalmi szerepének fontosságára. sagaIt: ~iszerint lehetõség van egyszerre több

Szögi László, az Eötvös Loránd Tudomány- adatb~Is~a? ;örténõ kere~é~re és a duplikátu-

egyetem (ELTE) Egyetemi Könyvtárának fóigaz- mok kIszuresere, az adatbazIsok rekordjai helyi

gatója rövid áttekintést adott a könyvtárak elekt-

roniz~ci,ójáról, majd az Országos Tudományos Keresés a MEDL/NE adatbázisban

KutatáSI Alapprogram (OTKA) könyvtá- .,ri bizottságának elnökeként praktikus ta- _f~_S~~~~--~~'-[~ _}.~~_~l_~~:c ~i_, .x

,

kk l 1 , l ~ '" ,,(,,1' ~lmLIM: -,

nacso a atta e a palyazru szandeko- " -<lS1ió 10 Jc""YW,.k22OJ3- ~

zókat, Fõigazgató úr hangsúlyozta, hogy ,,~, -.-~--~-;~-:~-~ a 2003, évben az OTKA elsõsorban -az , ,.. """" ,... Too. --,... ..,~ ,~::. ",oh

"
k k ' , , " r--'--' '---~':';ka.; :- , Igenye et te Intve -orszagos lefedettse

g uk " , " L__I__;~~~-_x"YS\"dr-(FXP"YchoIoII': mó i ~O;'

onyvtán konzorcIumokat kíván támo g at- : 2 -~llo~;;~;;;;, t-:-7 ~ -If

ni, annak érdekében, hogy az egyes tu- VP...'.- o$o...~;-o~r_"H~~""'-=-

dományterületek legfontosabb adatbázi- ..,.,Ko'-"p""" "1.\opT""'.t"'Í.,'H,.~
sai minden olyan intézményben rendel- I L'~~

k' 'll' ak h LiodI.' ezesre a Jan, a ol azokra szükség van, rOv"':FI.IT..."."""" rHIa", r~"L_'8' r~.;...Ju\it'" r "b "o

I' lletv k " lt ' gtak ' k ,. riBMRo ~,,~
e o se are ossagI szempontból, ~-.Y..I- .:1-1- .:J

hiszen kis országunkban igencsak pazar- "~-~~;;! .: :lásnak számít, ha egy-egy adatbázist több ~=~;1.1a_"" ,..-,. ~t '

k '. ' k 1 O...R.,..dl; ~ "., ",.. , , ""'.0,,]1 ' .'onyvtar u on-kulon IS megvasarol. """""." ;.. =-,_M.-"~.J I!JI» ~ ..
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adatokkal (pl. raktári jelzet) kiegészíthetõk, il- Nagy Ferenc
letve egyre több találat esetében már nemcsak a
bibliográfiai adatok és referátum ok, hanem a tel- 1958-2003
jes szövegek is a felhasználó rendelkezésére áll-
nak. Fõigazgató asszony véleménye szerint az
OVID által kínált egységes platfonll rendkívül Megdöbbentõen szomorú a
hasznos a könyvtár szolgáltatásainak integrál á- hír: életének 45. évében,
sában. hosszú szenvedés után elhunyt Nagy Ferenc, az

Az ebédet követõen Kozák Rózsa, a Semmel- OSZK-KMK Könyvtártudományi Szakkönyvtár
weis Egyetem internet-könyvtárosa és az OVID egykori munkatársa, a Budakeszi Könyvtár és
egyik trén er munkatársa bemutatót tartott, ahol Információs Szolgálat egykori igazgatója, az
a jelenlévõk nyomon követhették több konkrét Európai Tájékoztatási Központ egykori fõmun-
on-line keresés folyamatát -a stratégia megfo- katársa, az Antenna Hungária Rt. Elektronikus
galmazásától a találatok megjelenítéséig. Ezen Információs Központjának vezetõje.
kívül Kozák Rózsa statisztikai adatokkal alátá- Temetése 2003. március 3-án, hétfõn 15 óra-
masztva elemezte az OVill platfoffi1 alatti adat- kor volt a Budakeszi Temetõben.
bázisok, illetve az EI SZ használati szokásait a
Semmelweis Egyetem intézményeiben, 2002. Búcsú
decemberre és 2003. januárra vonatkoztatva. " , 88 , ,

Geges Józsefnek, az OVillIUS Ltd. ügyveze- egy huseges konyvtarostol
tõ igazgatójának dinamikus hangvételû záróelõ-
adásában a hazai könyvtárak adatbázis-beszer- Hetvenedik életévében meghalt Onika Ol ga,
zési szokásairól hallhattunk, valamint az OVill a veszprémi Eötvös Károly Megyei Könyvtár
cég kiskönyvtárak számára kidolgozott szolgál- nyugalmazott osztályvezetõje.
tatásairól esett szó. A konferencia után fogadás Amilyen szerényen élt, dolgozott, olyan feltû-
vette kezdetét. nés nélkül távozott nem sokkal egy jelentõs év-

A rendezvényhez kápcsolódóan február 12-én forduló elõtt, hiszen 1933. április 9-én született
és 13-án OVill-tréningek is zajlottak. Az OVill a híres szász városban, Brassóban.
rövid idõre (2003. február 28-áig) szabad hozzá- Csak egy munkahelye volt, a veszprémi
férést biztosított szolgáltatási rendszerének ki- könyvtár. 1954-ben állt munkába, már nem sok
próbálására. hiányzott a félszázados jubileumhoz. Mert õ

Bõvebb infoffi1áció: http://www.ovid.com 1990-es nyugdíjba vonulása után is szorgalma-
http://www.lib.sote.hu san dolgozott, szállította a cédulákat szeretett

Kiszl Péter (EL TE BTK) fõnökének, Varga Bélának, akinek szeme láttára
pkiszl@ludens.elte.hu érte a hirtelen halál. Jelentõs munkákat hagyott

ránk, köztük a Veszprém megye irodalma 1945-
Az OVID e-book szolgáltatása 1969 címû, kétkötetes bibliográfiát.

.Szorgalmas munkájáért számos elismerésben
'ól ~.- , ,- \ i.,. részesült. Többek között birtokosa volt a Kiváló

cc : I ' .'

I .Népmûvelõ és a Szabó Ervin-emlékérem kitünte-

~ tésnek. ,A könyvtáros szakma is~er~e é~ szerette.

I~- "',-- "', Segztette a fiatalokat. Hozza mindig lehetett,...,.. , -.-'"-- '-_.~ '--. -'- ~I =-- fordulni tájékoztató kérdések megoldásához se-

"~ .~ ~ gítségért, lelki bajok, személyes gondok orvoslá-

~.;;;",. ~ sa Ügyében.,.,- ., ..", 0"'" o_c -;::~~,. "_:"'" Február 21-én sokan búcsúztunk tõle a veszp-

~== F1 -~ . rémi r ám?si úti. t~metõ?en. A V esz prém Megy~i
..~ "","-'. Kortars Eletrajzz Lexzkonban, melynek egyik~,- .". ,,-,- 1.,';" , szerkesztõje volt, és emlékezetünkben mindig

,.,_.' velünk marad.
, ,Wi"i.1 Nyugodjon bekeben! (h. b.)
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