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Orvos-egészségügyi
könyvtárak a magyar

könyvtárügyben

A Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége
(MOKSZ) 2004-ben felkérte több mint százöt-
ven tagkönyvtárának munkatársait, hogy számol-
janak be éves munkájukról, intézményük fonto-
sabb eseményeirõl. Az így küldött írások alapján
lassan összeáll az orvos-egészségügyi könyvtá-
rak, információs intézmények eseménynaptára,
mely bemutatja ezen országos szakterület tevé-
kenységét, annak sokszínûségét. A teljes esemény-
naptár a MOKSZ honlapján lesz olvasható janu-
ártól, melynek címe www.clib.dote.hu/moksz/. Az
országban mûködõ orvos-egészségügyi szak-
könyvtárak (gyógyszergyárak, ÁNTSZ, városi és
megyei kórházak, kutató és országos intézetek, egye-
temek, fõiskolák könyvtárai tartoznak ebbe a körbe)
beszámolói változatosak, mutatják azt a folyamatos
fejlõdést és azt a változást, amely e szakterületen
végbemegy, és számot adnak a kollégák felelõsség-
teljes munkájáról.

Az orvosi-egészségügyi könyvtárak körében
hosszabb vita folyt az elmúlt években arról, hogy
a kórházi könyvtárak hogyan tudják vállalni a
nyilvános könyvtári ellátást, mi legyen az egyko-
ri betegkönyvtárakkal, hogyan tudnak kapcsolód-
ni az egészségügyi információs – tudományos,
statisztikai, nyilvántartó stb. – rendszerekhez, és
egy adott intézményen belül milyen szolgáltatá-
sokat nyújtsanak, milyen új tevékenységi és fel-
adatkört vállaljanak magukra.

Azt gondolom, hogy a Könyvtári Levelezõ/
lap olvasói számára érdekes bepillantást ad a
MOKSZ-tagkönyvtárak által beküldött anyagok-
ból választott és itt közölt beszámoló egy olyan orvosi
szakkönyvtár életébe, melynek munkatársai is vál-
lalkoztak a fenti kérdések megválaszolására.

Balogh Margit

   MOKSZ

A Budai Irgalmasrendi
Kórház Könyvtára

A Budai Irgalmasrendi Kórház Könyvtára életé-
ben bekövetkezett változások azzal kezdõdtek,
hogy országos „reuma” szakkönyvtár helyett elõ-
ször „általános orvosi”, majd „központi” könyv-
tár lettünk.

Az „általános orvosi” annyit jelent, hogy az
intézet kettéválása Országos Reuma és Fizikote-
rápiás Intézetre (ORFI) és BIK-re (Budai
Irgalmasrendi Kórház), maga után vonta, hogy
reumatológiai profilú szakkönyvtárból általános
kórházi könyvtár lettünk, nem csak nevünkben,
hanem ez gyûjtõköri bõvülést is jelentett.

A „központi” azt jelzi, hogy hozzánk csatolták
az addig szakszervezeti könyvtárként mûködõ dol-
gozói és betegkönyvtárat a mintegy 12 ezer kötet-
nyi szépirodalmi mûvel és egy nyolcórás munka-
idõben dolgozó könyvtárossal, akit szabadsága, tá-
volléte alatt helyettesítünk, és leltár valamint egyéb
nagyobb munkája során kisegítünk.

Ezt követte a Semmelweis Egyetem Gyógy-
tornász Karának kérése, miszerint nálunk depo-
nálhassák a körülbelül kétezer gyógytornász szak-
dolgozatot, amivel egyidejûleg vállaltuk a gyógy-
tornász hallgatók ellátását is, akik az egész or-
szágból sereglenek hozzánk. Nem csupán a szak-
dolgozatok kedvéért, hanem komolyan véve a
feladatot, könyvtár- és adatbázis-használati okta-
tásban részesítjük õket, külön bibliográfia- és
másolatgyûjteményt készítettünk számukra a leg-
gyakrabban keresett témáikból.

A könyvtár informatikai fejlesztése összefonó-
dott a kórházban kialakított új, integrált beteg-
nyilvántartási rendszer bevezetésével. Kaptunk hét
számítógépet, on-line hozzáféréssel. Impozáns
méretû könyvtárunkat sikerült úgy átrendezni,
hogy a kor követelményeinek és az olvasók igé-
nyeinek megfelelõen a meglévõ hagyományos
kutatóasztalaink mellé még egy kilenc terminálos
olvasói részt alakítottunk ki. Azóta az informati-
kai osztállyal egyetértésben itt folyik havi rend-
szerességgel az orvosok és egyéb kórházi dolgo-
zók számítógépes beteg-adat-feldolgozási tanfo-
lyama.

Kórházi vezetésünk a kórlaptár kialakításával
is megbízott bennünket. Tehát helyet kellett te-
remtenünk ennek az anyagnak is, berendezést


