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Köszöntő 
 
 
 
 
Kedves Kollégák! 
 
 
 

Izgalmas világban élünk, alig győzzük követni a saját környezetünkben történt 
változásokat. Vannak olyanok, amelyek első hallásra kellemetlenek, de vannak örömteli hírek 
is. Gyakran előfordul, hogy megváltozik a helyzet, a jóból kevésbé jó lesz, a megdöbbentő, 
talán rossznak vélt üzenet jóra változik. A sikeres túlélés záloga az előretekintés, a jó 
megoldások keresése, amelyek segíthetik a kitűzött célt.  

Azért jutottak eszembe ezek a gondolatok, mert az Informatio Medicata programjának 
a tervezése kapcsán kaptam egy témajavaslatot egy kerekasztal-beszélgetésre, melynek a 
címe:” Mi lesz veled orvosi könyvtár?” Hogy őszinte legyek, ez kicsit kétségbeesett, szinte a 
vízbefuló utolsó kiáltásának tűnik. Vajon miért? A kórházakban, klinikákon mellékszereplők 
vagyunk ugyan, de nagyon fontos mellékszereplők. A gyógyítás, a képzés, továbbképzés 
hagyományos és online szakinformációs forrásai a könyvtárakban vannak, illetve ezek az 
értékek a könyvtári menedzsment révén hasznosulhatnak. S ezek nélkül nem lehet létezni.  
Van olyan orvosi könyvtár, amelyiknek lehetősége nyílik arra, hogy  fontosságát 
bebizonyítsa, megfelelő helyen és stílusban érvelve, de sajnos előfordul, hogy kilátástalannak 
tűnik a jövő. Ekkor sem szabad feladni, mert lehet és kell találni megoldásokat, amelyek jót 
hoznak nekünk. 

Ebben a számban megtaláljátok az Informatio Medicata 2009 előzetes programját (a fő 
témák a népbetegségek, illetve a könyvtári konzorciumok lesznek). A konferenciára való 
jelentkezésnek egyik módja a mellékelt jelentkezési lap kitöltése és visszaküldése a 
Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár címére: 1088 Budapest, Mikszáth tér 5. vagy a 
317-1048 fax számra; vagy pedig a http://www.lib.sote.hu honlapon található jelentkezési lap 
kitöltése. 
Nyugodt nyarat, kellemes pihenést kíván: 
 
 

Vasas Livia 
MOKSZ elnök 
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HÍREK 
 
 
 

  A Semmelweis Egyetem Központi Könyvtára az Üllői út 
26. szám alatti egyetemi központi épületből a Mikszáth tér 5. szám 
alatti épületbe költözött. 2009. április 2-án a Központi Könyvtár 
hivatalosan is megnyitotta kapuit egy rövid megnyitó ünnepség 
keretein belül.  
 Az ünnepségen az egyetem vezetősége és hallgatósága 
egyaránt képviseltette magát. A rektori és hallgatói köszöntő, 
valamint Dr. Skaliczki Judit, az Oktatási és Kulturális Minisztérium 

főosztályvezetőjének ünnepi beszéde után Dr. Vasas Lívia főigazgató asszony ismertette a 
könyvtár eddigi életében bekövetkezett helyszínváltozások történetét, mely által betekintést 
nyerhetett a hallgatóság a bibliotéka két évszázadának mozgalmas, és színes históriájába. Ezt 
követően Dr. Tulassay Tivadar rektor úr leleplezte Urbán György festőművész impozáns, 
Bolygók című alkotását, mely a földszinti olvasóterem falát díszíti. 
 A több, mint 180 éve fennálló könyvtár történetében ezzel a momentummal új 
fejezet kezdődött, lezárva azt a közel 120 éves periódust, míg az Üllői úton, a rektori 
épületben székelt. Az új helyszínen a mai, modern igényeknek megfelelő környezet és 
könyvtári szolgáltatások várják 3 emeleten a régi és leendő olvasókat egyaránt. Az 
ünnepségen elhangzott beszédeket és a képeket a könyvtár honlapján (www.lib.sote.hu) 
tekinthetitek meg. 
 
  

    Három évre biztos az Elektronikus 
Információszolgáltatás finanszírozása. 2,6 milliárd 
forintot kap három évre az Elektronikus 
Információszolgáltatás (EISZ). A finanszírozási 

forrásról szóló megállapodást a Magyar Tudományos Akadémián (MTA) írta alá Molnár 
Károly kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter, Hiller István oktatási és kulturális 
miniszter, valamint Pálinkás József, az MTA elnöke február 25-én.  

Bővebben: (http://www.hirtv.hu/kultura/oktatas/?article_hid=259931) 

 
 

 Az ESKI 2009. május 26-án ünnepelte fennállásának 5. évfordulóját. 
Ebből az alkalomból új arculattal, struktúrával és szolgáltatásokkal 
jelent meg a honlap is. (http://www.eski.hu). A nyitó oldalon található 
az intézet bemutatása, a statisztikaiadatbázisok adatai, lapszemle, 

jogszabálykövetés. A MOB a nyitóoldlon elérhető, a Szakkönyvtár-MOB-ra kattintva egy 
részletes tartalomjegyzék is megjelenik.  
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MOKSZ Ellenőrző Bizottsági jelentés 

 
2008. év 

 
Az elmúlt egy év tevékenységéről az Ellenőrző Bizottság elkészítette a jelentést, 

figyelemmel kísérve a munkatervben felvállalt feladatokat, valamint a rendelkezésre álló 
pénzügyi keret forgalmát. 

A tervezett programokat a szervezet megvalósította, rendezvényeivel, intézkedéseivel, 
kapcsolatok felvételével, tagkönyvtárai számára nyújtott segítséggel. A pénzügyi 
tranzakciókat a szabályoknak megfelelően intézte. 

 
 

A MOKSZ 2008. évi tevékenységei: 
 

• A vezetőség ez év folyamán két alkalommal tartott elnökségi ülést. Az év első 
megbeszélésére a Pető Intézetben, a másodikra a SOTE elméleti tömbjében került sor. 
A konzultációk témakörei a pályázati lehetőségek és a szeptemberi Informatio 
Medicata megrendezése voltak. 

 
• A Magyar Kórházszövetség a 2008. évben kongresszusát Debrecenben tartotta, ahol a 

MOKSZ vezetősége sikeres előadást tartott. 
 
• A MKE egyesület 40. vándorgyűlésén, Szombathelyen szervezetünk tagjai közül 

többen vettek részt. 
 

• Ötödik alkalommal került megrendezésre az INFORMATIO MEDICATA a 
Semmelweis Egyetem Központi Könyvtára által, ami a MOKSZ legnagyobb szakmai 
rendezvénye. A színvonalas előadások mellett sok aktuális információszerzésre van 
lehetőség a kiállítók által a rendezvény két napja alatt. De nem hallgathatjuk el a 
színvonalas, élményekben gazdag kulturális műsorokat sem. A rendezvény magas 
színvonalát ez évben is ki kell emelnünk, mely alatt nemcsak az előadások értendők, 
hanem a rendezvény egész hangulata. 

 
• Az Informatio Medicata Díjat 2008-ban 4 fő vehetett át.  
 
• Nem feledkeztünk meg a több éve könyvtárhoz hű dolgozók munkájának 

elismeréséről sem, akik tárgyi jutalomban részesültek. 
 
• Néhány könyvtár konzorciumok létrehozásával fejlesztette tevékenységének 

színvonalát: 
- Az LWW-nek tagja a négy orvosi egyetem könyvtára. 
- Az EISZ iroda a konzorcium bővítésével megbízta a SOTE Központi Könyvtárát. 

Öt orvosi szakkönyvtárnak sikerült bővítenie olvasói számára a szakirodalmi 
források elérhetőségét. 

- A Wiley - Blackwell konzorciumbba hat orvosi szakkönyvtár is bekapcsolódott. 
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- A PROQUEST adatbázisnak továbbra is 17 orvosi könyvtár használója. Dicséretes 
dolog, hogy közülük néhányan év óta tudnak folyamatos elérést biztosítani 
olvasóik számára. 

 
 
Kapcsolatok: 
 

• Törekszünk az együttműködésre a különböző szervezetekkel, úgy mint EM, NKÖM, 
Kórházszövetség, IKSZ, szaksajtó és más könyvtárak. 

 
• Továbbra is folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a külföldi szervezetekkel EAHIL, 

külföldi könyvtárak, stb. 
 

• A Szervezet a tagjait a MOKSZ Hírlevél nyomtatott formájú megjelentetésével 
tájékoztatta, melyet az év folyamán 4 alkalommal jelentetett meg. A következő évekre 
az Internetes változat előkészítését tervezzük. Az előző hírlevelek megtalálhatók a 
http://www.lib.sote.hu/moksz/hirlevel.htm címen. 

 
• Az érdeklődők számára a MOKSZ honlapja áll rendelkezésre, információszerzés 

céljából. Ezt a feladatot eddig a DE Központi Könyvtára végezte, ez évtől a weblap 
szerkesztését átvette a SOTE Központi Könyvtára.  
A MOKSZ új elérhetősége: http://www.lib.sote.hu/moksz/

 
Tagság, elnökség, ellenőrző bizottság 
 

• A szervezet a 2008. évben 85 tagkönyvtárat számlált, tagdíja változatlanul 3000 Ft.  
 
• A vezetőség az év folyamán két alkalommal ült össze, de az elmúlt évhez hasonlóan, 

az utazások nehézségeket jelentenek, így az e-mail levelezés továbbra is komoly 
szerepet tölt be a kapcsolattartásban. 

 
• Az ellenőrző bizottság javaslatit a vezetőség minden esetben figyelemmel kísérte, a 

javaslatokat elfogadta. 
 
Adminisztratív tevékenység 
 

o A MOKSZ vezetőségének megbízásából Triebl Brigitta folyamatosan dokumentálta és 
gazdasági szempontból figyelemmel kísérte a szervezet gazdasági munkáját, 
dokumentációját. 

 
o A szervezet könyvelési munkálatait Fenyves Beáta könyvelő végezte, aki az 

elszámolást elektronikus úton nyújtotta be. 
 

o Az év végi záró ellenőrzés az EB részéről 2009 év májusban történt, melynek 
pénzügyi forgását a következőkben számszerűsítjük. 
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PÉNZESZKÖZÖK: 
 
 
2008. évi nyitó egyenleg  
Bank nyitó:  52.843 Ft 
Pénztár nyitó:  95.372 Ft 
Összesen: 148.215 Ft 
 
 
BEVÉTELEK – KIADÁSOK 
 
 
Bevételek:  
- Tagdíjak:    213.000 Ft 
- IM + Támogatás: 3.681.997 Ft 
- Banki kamat:        1.362 Ft 
Összesen: 3.896.359 Ft 
( Kifizetetlen számlák:      33.000 Ft ) 
               
     
Kiadások:  
- Számlák: 3.289.892 Ft (IM, postai és működési költségek ) 
- Jutalmazások:    200.000 Ft 
- Bank költség:      41.634 Ft 
Összesen:  3.531.526 Ft 

    
           

Kiadási tételek részletezése: bank, konferencia, rendezvény, irodaszerek, posta, utazási, 
nyomtatványok, ügyviteli munka (könyvelő) költségei stb. 
 
2008. évi záró egyenleg: 
 

 

Bank záró:     237.781 Ft 
Pénztár záró:     269.077 Ft 
Összesen:    506.858 Ft. 

               
 
Az ellenőrzések alkalmával mindkét esetben minden pénzügyi tranzakció számlákkal igazolva 
és számítógéppel szabályosan könyvelve volt. 
 
 
Debrecen, 2009.05.28. 

 
 

Erdeiné Törőcsik Katalin 
Ellenőrző Bizottság elnöke 
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VELÜNK TÖRTÉNT 
 
 

Egy nyertes pályázat nyomán 

Infrastruktúrafejlesztés a Zala Megyei Kórház szakkönyvtárában 

 
 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség könyvtárak infrastruktúra fejlesztésére kiírt TIOP 
1.2.3 pályázatán a Deák Ferenc Megyei Könyvtár által létrehozott -hét könyvtárat egyesítő- 
konzorcium tagjaként vett részt szakkönyvtárunk. A pályázat beadási határideje 2008. 
szeptembere volt. Elbírálására 2009. áprilisában került sor. A projekt megvalósítása 
feltehetően év végéig lehetséges. A kiírás szakkönyvtáraknak 5 millió forintban maximalizálta 
-a célként megjelölt- infokommunikációs technológia fejlesztés lehetőségeit. 

Mindenekelőtt azt 
terveztük, hogy 
közvetlenül a „betegágy” 
mellől, elektronikus úton, 
folyamatosan elérhető 
orvosi és ápolási 
szakirodalom és az 
információ révén segítsük a 
a korszerű betegellátást. 
Naprakész információk 
birtokában való helyes 
döntések meghozatalával 
szeretnénk hozzájárulni a 
megfelelő diagnózisok 
megállapításához, a 
mterápiák 
alkalmazásához. A 
gyorsan avuló orvosi ismeretek, az 
gyakorlati alkalmazása elképzelhetetl
hozzáférés biztosítása nélkül. A biz
nyújtott, ellenőrzött szakismereteke
rehabilitált beteg számára és az őt kör
Ugyanakkor a laikusok betegtájékoz
számontartott követelmény.  

Mi szolgálja, szolgálhatja 
szakkönyvtárunk most 11 darab szá
munkaállomásként működik. Öt gép
1999-től meglévő önálló könyvtári h
alatt működik. 1998-tól a HBONE
keresztül működik. Az adatátvitel seb
csökkent. A teljes könyvtári munká
TextLib DOS 1.70.06 verziója. M
katalógusfunkcuiók, statisztikák szám
SDI támogatás részére, amit igazán h

A a 

 

 Zala Megyei Kórház szakkönyvtárának munkaszobáj
egyre újabb és újabb kutatási eredmények követése, 
en a tértől és időtől független szakismeretekhez való 
tonságosan működő számítástechnikai környezet által 
n alapuló költséghatékony gyógyítás a gyógyult, 
ülvevő kisebb-nagyobb közösségnek egyaránt nyereség. 
tató jellegű információhoz,  irodalomhoz juttatása is 

a megjelölt célok valóra válását? Egészségügyi 
mítógéppel rendelkezik. Ebből négy szerverként, hét 
 áll a dolgozók, kettő a felhasználók rendelkezésére. 
álózatunk Novell Intranet Networe operációs rendszer 
 hálózatán élő internetkapcsolatunk mikrohullámon 
essége 5.5 Mbt/sec, amit a légköri zavarás óhatatlanul 
t lefedő integrált könyvtári rendszer – 1996-tól – a 
eglévő moduljai közül a TextLib a feldolgozás, 
ára, valamint a TextLib B modul az olvasószolgálat, 
asználunk. Az integrált könyvtári rendszerben rögzített 
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rekordok száma 2008. év végén: 101 950. (Valamennyi, könyvtárunk állományában lévő 
könyv az online katalógusban megtalálható.) 

Meglévő számítógépeink közül – műszaki állapotukat tekintve – három elavult (700 
MgHz, 64-128 MbRAM), kettő középkatgóriás 1-2 HHz, 256-512 MbRAM) és mindössze 
egy (!) tekinthető korszerűnek (<2 GHz, <512 MbRAM). Nyolc monitorunk közül csupán egy 
TFT lapmonitor, a többi hagyományos, némelyik már tíz éves. Négy nyomtatónk közül kettő 
tintasugaras, kettő lézer. Szoftverek közül OpenOffice 2.4.2 –ből kettő, a Magyar Office 2.02-
ből szintén kettő áll rendelkezésünkre. Az ARIEL 3.01 dokumentumszolgáltató szoftver 
fogadó részével – 2003. februárjától – rendelkezünk. Ez a kiindulási alap, ami változni fog. 
Sor kerül hét új, korszerű munkaállomás beszerzésére. Az internet hálózatára ezentúl -a 
sokkal biztonságosabb, folyamatos nagysebességű adatátvitelt  biztosító - optikai kábelen 
csatlakozunk. 

Az új TextLib integrált könyvtári rendszer Linux alapú szerverprogrammal, Windows-
os munkaállomásokkal, valamint távoli keresést biztosító Z39.50 klienssel fog működni. A 
fogyatékkal élők közül a  gyengénlátók  speciális igényeit, számítógép-használatát képernyő 
nagyítóval segítjük. 

Az újként működtetni kívánt integrált könyvtári rendszer kiegészítő szolgáltatásai 
közül fontos megemlíteni: a könyvtárosok munkáját könnyíti egy külön menűponton keresztül 
történő könyv/folyóirat érkeztetés. Az olvasók és könyvtárosok közti kapcsolattartást külön e-
mail modul segíti. Az olvasók külön webfelületen kérhetnek könyvet, figyelemmel kísérhetik 
„olvasói állapotukat” – az általuk kölcsönzött dokumentumokkal kapcsolatos információkat –
és folyamatosan tájékozódhatnak a könyvtár által beszerzett új kiadványokról, 
hosszabbíthatják előjegyzéseiket. Külön figyelmet fordítunk a vakok-és gyengénlátók 
akadálymentes webhasználatára. Közös kereső révén egyidejűleg több könyvtár állományában 
kereshetők az elérni kívánt dokumentumok. 

A korszerű technika, működőképes, gyors, hatékony, biztonságos számítástechnikai 
környezet a mi esetünkben sem öncél. Magát az alapcélt szolgálja. Vagyis a folyamatos, gyors 
egészségügyi szakinformációhoz való hozzájutást nemcsak a professzionális, hanem a laikus 
felhasználók számára is. Így válhat napi tapasztalattá könyvtárunk szlogenje: „Egészséghez 
segít  a tudás.” 
 
 

Beke Gabriella 
könyvtárvezető 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Zala Megyei Kórház szakkönyvtárának olvasóterme 

 9



Konzorciumok szervezése és működése 
 

A Semmelweis Egyetem Központi Könyvtára évek óta vezető szerepet tölt be a 
könyvtárak magyarországi konzorciumi szervezésében. 2008-ban már 3 orvosi témájú online 
folyóirat konzorciumot szerveztünk, s az alábbiakban adunk egy rövid összefoglalót a 

munkánkról. 
ProQuest konzorcium: a MOKSZ szervezésében 2005 óta áll 

fenn. A résztvevők száma évről évre növekedett. A tavalyi évben a 
konzorciumi tagok száma meghaladta a 16-ot, mely azonban az év 
végére tízre csökkent, de egy új tagot is köszönthettünk a konzorcium 

tagjai között és így a számuk 11-re változott.  A taglétszám csökkenésének az az oka, hogy 
részben újabb lehetőségek adódtak, többen pedig anyagi okok miatt nem tudták vállalni a 
konzorciumi tagságot.  

Sokakban felmerülhet a kérdés, hogy a Semmelweis Egyetem miért vesz részt egy 
kórházi konzorciumban. A válasz egyszerű: a ProQuest Medical Library tartalmát elemezve 
arra a következtetésre jutottunk, hogy legalább 50 olyan folyóirat van, amelyek nem 
embargósak, és nincsenek meg az egyetem egyénileg előfizetett folyóiratai között, tehát 
feltétlenül megéri a konzorciumi részvétel. Ezen kívül a Semmelweis Egyetem előfizet a 
ProQuest, Dissertation& Thesis adatbázisra1, amely teljes szövegű PhD értekezéseket 
tartalmaz a világ 1000 doktori iskolájából (köztük a Semmelweis Egyetem Doktori 
Iskolájának közel 500 teljes szövegű értekezését is tartalmazza, tehát már voltak ismereteink a 
ProQuestről). 

A 2008-as év végén a ProQuest szolgáltató egy új, kibővített adatbázis – ProQuest 
Hospital Collection – előfizetést ajánlotta fel a konzorciumi tagok számára. Az adatbázis a 
korábbi 300 folyóirathoz képest több, mint 1000 folyóiratot tartalmaz. Az adatbázis részei: 
ProQuest Family Health, ProQuest Health Management, ProQuest Health and Medical 
Complete, ProQuest Psychology Journals, Nursing & Allied Health Source. (nem csak 
folyóiratokat, hanem például egy orvosszakmai - videogyűjteményt) . 

A tavalyi konzorciumi használati statisztika2 azt mutatja, hogy az adatbázist a 
legtöbbet a Zala Megyei Kórház Egészségügyi Szakkönyvtára, illetve a Magyar Honvédség 
Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ Tudományos Könyvtára használta.  (A 
Semmelweis Egyetem használata természetesen ezeket meghaladja, de jelen értékelésben a 
kórházak használatát vizsgáltuk).   

2008. szeptemberében az EISZ3 az LWW és a Wiley-Blackwell konzorciumok 
szervezésével bízta meg a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtárát, melyhez 
segítségképpen összeállított egy listát az igénylő intézmények – leendő konzorciumi tagok – 
nevével, elérhetőségével. A konzorciumok szervezése 2008. szeptemberében kezdődött el és 
ez év áprilisában fejeződött be.  

Az LWW (Lippincott –Williams-Wilkins) konzorcium 75, magas impakt faktorú4 
folyóiratot tartalmaz, mely nem kötött papír előfizetéshez, vagyis nem kötelező tartani a papír 
rendeléseket. A folyóiratokhoz full text-es formátumban az OVID Medline adatbázisán 
                                                 
1 Adatbázisok, adattárak. A Központi Könyvtár adatbázisai. Proquest Dissertation and Theses [elektr.dok.] [2009.06.15.]. 
Elérhető az SE KK honlapjáról: http://www.lib.sote.hu/index.php?option=com_databases&Itemid=80&lang=hu 
 
2 Összefoglaló Jelentés a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtárának 2008. éves tevékenységéről és a 2009. évben 
megvalósítandó feladatairól. [kézirat] Bp. [SE KK], 2009. 68 fol. 
3 Rátky J.: Szakadatbazis_konzorcium_SOTE. 2008 szeptember 10. 
  [címzett:] lvasas@lib.sote.hu
  [küldő email címe:] Ratky.Judit@educatio.hu  
 
4 Adatbázisok, adattárak. A Központi Könyvtár adatbázisai. CD-rom Alkalmazások [elektr.dok.][2009.06.15.] Elérhető a SE 
KK honlapjáról: http://www.lib.sote.hu/index.php?option=com_databases&Itemid=80&lang=hu 
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keresztül és a könyvtár folyóirat katalógusában 
egyenként is hozzá lehet férni. 2006-os 
megalakulása óta 2008-ig 4 taggal – 

Semmelweis Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, Debreceni Egyetem, Szegedi 
Tudományegyetem – szerepelt. Az EISZ-től kapott lista a tervezett tagokkal, az egyetemeken 
kívül további 10 jövendőbeli tagot tartalmazott. A szervezés technikai feladatait (kontaktok, 
IP címek begyűjtése, árajánlatok, stb.) gyakorlatilag februárra tökéletesen lebonyolítottuk. 
Elmondhatjuk, hogy 2009-re az egyetemek mellé további 5 intézmény csatlakozott. A 
konzorcium így összesen 9 tagú lett.  

A konzorcium szervezőjeként feladatunk, hogy negyedévenként használati statisztikát 
küldjünk a tagoknak. Ez az idei év első felében azt mutatja, az egyetemek közül a 
Semmelweis Egyetem használta a legtöbbet, az új kórházi konzorciumi tagok közül pedig a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Jósa András Oktató Kórház Kállai Rudolf 

Könyvtára. 
A Wiley-Blackwell konzorcium 
részvételi feltétele egészen eltérő az 

előzőektől. Figyelembe veszik minden résztvevő Print, Print+ online vagy only online  
előfizetését, s a tagonkénti önrész eszerint alakul – az előfizetések fordított arányában (tehát 
akinek kevés előfizetése van a Wiley- Blackwell lapoknál az fizeti a legtöbb önrészt, s aki a 
legtöbbet fizet a folyóirataiért az a legkisebb önrészt fizeti).  A konzorcium lényege, hogy a 
tagok látják egymás lapjait online, s a több példányos papír előfizetésnél „deep discount 
price”-t miatt visszakapunk a MINERVA/EBSCO stb. előfizetések pénzéből. 

A Wiley konzorcium 2007-es megalakulása idején négy egyetem volt az alapító tag, 
2009-re ez megváltozott. A szervezéshez az EISZ-től a 4 egyetemen kívül 14 kórház címét 
kaptuk meg. A részvételi szándék folyamatosan változott, mely hatással volt az önrészek 
kiszámítására. A cégnek minden alkalommal újra ki kellett számítania az önrészeket, és ennek 
megfelelően az általunk számolt önrészek (amiben megegyeztünk) is megváltoztak. A várható 
önrészeket mindegyik tagnak kiküldtük és vártuk válaszaikat, hogy tudják-e vállalni az összeg 
fizetését. Amikor azt hittük, hogy vége a procedúrának, akkor a licensz tervezetet nem tudtuk 
elfogadni, de több kisebb nehézség árán de végül is 2009. áprilisára létrejött a Wiley-
Blackwell konzorcium, mindösszesen 6 résztvevővel ( természetesen a használat – mint teszt 
– működött minden helyen, hiszen az egész évet ki kellett fizetnünk) 

2008-ban még csak a 4 egyetem volt tag, s a statisztika szerint a Semmelweis Egyetem 
használta a legtöbbet. 2009. első negyedévében szintén a Semmelweis Egyetem van első 
helyen a használatnál, a kórházak közül pedig legtöbbet az Állami Népegészségügyi és 
Tisztiorvosi Szolgálat használta. 

A konzorciumszervezés tanulságaiból kiindulva arra a meggyőződésre jutottunk, hogy 
ha idén is kapunk ilyen megbízást, akkor már augusztusban elkezdjük a szervezést, hogy a 
mostani hibákat kiküszöbölhessük. Tavasszal workshopot szerveztünk a ProQuest 5 és az 
LWW 6 konzorcium tagok részére, s ezt az Informatio Medicatan meg szeretnénk ismételni. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk, s reméljük, hogy tanulhatunk, az újabb ismeretekkel 
felvértezve hatékonyabban tudjuk használni az online forrásokat 

Farkas Eszter 
Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár

                                                                                                                                                         
 
5 ProQuest Hospital Collection + PQ Dissertations and Theses. [elektr.dok.] [2009.06.15] = 
http://www.lib.sote.hu/files/_download/PQ%20Medical%20Databases%20Hungary.ppt 
 
6 OvidSP. Flexible. Innovative. Precise. [elektr.dok.] [2009.06.15] = 
http://www.lib.sote.hu/files/_download/Journals@Ovid%20Semmelweis%20University%20March%202009.ppt#286,2,Intro
ducing Journals@Ovid 
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MOKSZ KÖNYVTÁRAK 
 
 

A DEENK Kenézy Élettudományi Könyvtárának rövid története1

 
1. rész. 

 
A debreceni egyetem és az egyetemi könyvtár megalakulása 

 
A Debreceni Tudományegyetem elődjének a több, mint 400 éves Református 

Kollégium tekinthető, ahol a XVI. és XVII. században is kiemelkedő eredményei és 
hagyományai voltak a természettudományoknak.  

A XIX. század második felében merült fel a kollégium teljes egyetemmé 
fejlesztésének gondolata2, ami összetalálkozott az ország vezető testületeiben megfogalmazott 
igénnyel: egy harmadik egyetem létrehozásáról.  

Az, hogy az egyetem végül is Debrecenben létesült, többek között Kenézy Gyula 
fáradhatatlan és kitartó munkájának volt eredménye. Javaslatára 1908-ban Debrecen városa 
„Állandó Egyetemi Bizottságot” hozott létre Kenézy elnökletével, támogatandó az egyetem 
létesítését. A város komoly anyagi áldozattal és számos egyéb módon járult hozzá a terv 
sikeréhez3, mely 1912-ben meghozta gyümölcsét: törvény született az egyetem létesítéséről4, 
mely a hit- a bölcsész- és a természettudományok oktatása mellett, az orvosi kar felállításáról 
is rendelkezett.5   

Az egyetem ideiglenesen a Református Kollégiumban kapott helyet, mely azonban 
csak szűkösen biztosíthatta az öt kar igényeit6. A város 1912-ben megbízta Korb Flóris 
műépítészt az új egyetem terveinek elkészítésével7. Ezzel együtt egy 112 holdas területet 
biztosított a Nagyerdőben, és jelentős anyagi támogatást nyújtott az új épületek elkészítéséhez 
is. Először a Klinikák építéséhez fogtak hozzá 1914-ben, de az építkezés a közbejött háború, 
és az azt követő évtized eseményei miatt igen lassan haladt. 1918. október 23-án IV. Károly 
jelenlétében megtörtént az egyetem felavatása – ekkor adták át a klinika központi épületét – 
az egyes klinikák átadása azonban csak 1923-ban kezdődött és 1927-ben fejeződött be. Az 
egyetem impozáns főépületének ünnepélyes átadására pedig csak 1932. május 15-én került 
sor. 

Az egyetem létrehozásával párhuzamosan megkezdődött egy egyetemi könyvtár 
kialakításának előkészítése is. Az oktatási és tudományos tevékenységhez elengedhetetlen  
könyvtár létrehozásának gondolata 1908-ban szintén Kenézy Gyula által fogalmazódott meg8. 

                                                 
1 A könyvtár történetének elsődleges forrásai egyelőre még nem teljesen feltártak. Az eddigi kutatások a 
könyvtár megalakulásának és elhelyezésének részleteit tárták fel. E dolgozat elsősorban erre az időszakra 
koncentrál.  A könyvtár történetének egyéb vonatkozásait az eddig megjelent kevés számú összefoglaló alapján 
kísérli meg rekonstruálni. 
2 Lampé László: Dr. Kenézy Gyula, 1860-1931 In: A debreceni orvosképzés nagy alakjai 5., Debrecen, 1994 
3 U.o. 
4 1912. évi XXXVI. tv. a debreczeni és a pozsonyi magyar királyi tudományegyetem felállításáról 
5 A törvény az orvosi kart „fokozatos fejlesztés elve” alapján rendelte felállítani. Az orvosi fakultás csak 1921. november 7-
én kezdte meg munkáját.  
6 Egy 1914-es vizsgarend szerint a debreceni tudományegyetem a következő karokból áll: ref.  Hittudományi, jog- és 
államtudományi, orvostudományi, bölcsészet-, nyelv- és történettudományi, 
mennyiség- és természettudományi kar;  Vö. még: Tar Károly: Művelődéspolitika, irodalom, művészet a két világháború 
közötti Debrecenben. In: Debrecen története öt kötetben 4. kötet (Szerk. Tokody Gyula) Debrecen, 1981. 306-313 p. 
7 Lampé: i.m. 
8 Varga Zoltán: A Debreceni Tudományegyetem története. Debrecen, 1967, 47. p. 
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Az eredeti elképzelés szerint a Kollégiumi Nagykönyvtárat alakították volna át, azonban a 
Tiszántúli Református Egyházkerület 1915-ben visszavonta ez irányú szándékát. Ugyanebben 
az évben a rektor engedélyt adott egy önálló egyetemi könyvtár létrehozásának 
kérelmezésére. 1916-ban a vallás- és közoktatásügyi miniszter engedélyével létrejött az 
Egyetemi Könyvtár, mely ideiglenesen a Simonyi utca elején bérelt helyiségben nyitotta meg 
kapuit 1918. május 1-jén9. 
 
Az önálló orvoskari könyvtár létrejötte 
 

A szerény mértékben gyarapodó 
Egyetemi Könyvtár csak nagy 
nehézségek árán és csak minimális 
mértékben tudta kielégíteni az egyetemi 
karok felmerülő igényeit. Emellett az 
orvosi kar – a többi kar szükségleteihez 
képest – magasabb igényeinek 
kielégítése is komoly nehézséget 
jelentett a könyvtár számára. 1922. 
januárjában a könyvtár számára juttatott  
400.000 korona támogatás elosztásánál 
például az orvosi kar egyedül annyi 
támogatásban részesült, mint a többi kar 
együttvéve, de még ez is messze 
elmaradt attól, amit a szükségletek 
megkívántak10. 

Emiatt az orvosi kar már igen 
korán kinyilvánította igényét egy önálló 
kari könyvtár létrehozására. A kari 
tanács 1922. áprilisában, egy viszonylag 
részletes tervet fogadott el a ezzel 
kapcsolatban. A tanácsi határozat 
értelmében a létesítendő kari könyvtár 
gyarapításához a kar minden tagja 
hozzájárult volna. A könyvtárat ideiglenes jelleggel a Dékáni Hivatalban helyeznék el a dékán 
felügyelete alatt11. Dr. Csíky József és Dr. Verzár Frigyes kezdeményezésére határozatot 
hoztak arról is, hogy a kar tagjainak és személyzetének különlenyomatait a kari könyvtárnak 
az egyetemi és a kollégiumi könyvtárnak egyaránt beszolgáltatják. 

A kezdeményezés azonban a II. világháborúig nem járt sikerrel. Az oktatási- és 
kutatási tevékenységet szolgáló szakirodalmat a két világháború közötti időszakban 
elsősorban a klinikák és intézetek kis helyi szakkönyvtárai biztosították. 

A II. világháborút követően sok mindent újra kellett kezdeni a könyvtár életével 
kapcsolatban. Megindultak a kezdeményezések a könyv- és a folyóirat-állomány 
megszervezésére. 1946 augusztusában egy svéd adomány ügyében indultak tárgyalások12 és 
még ugyanebben az évben a „Don Suisse” háborús segélyszervezet 3000 svájci frank értékű 

                                                 
9 Varga Zoltán: i. m. 48. p. 
10 DOTE Kari Ülés jegyzőkönyve, 1922. január 28. 
11 DOTE Kari Ülés jegyzőkönyve, 1922. április 25. 1505/921-22-es etsz. 
12 DOTE Kari Ülés jegyzőkönyve, 1946. augusztus 26. 2002-77.955/1946 VI etsz. 
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könyvadománnyal támogatta az orvosi kart13. A hiányzó tankönyvek pótlására tankönyv 
akciókat szerveztek, emellett biztosítani igyekeztek a megfelelő tanulóhelyiségek és a 
kölcsönzési rendszer kialakítását. 

A részleges eredmények ellenére azonban egyre nagyobb szükségét érezte a kar egy 
megfelelő könyvtárnak, így ismét előtérbe került az önálló orvoskari könyvtár létrehozása. 
Ennek intézésével a kar 1947 februárjában Törő Imrét bízta meg és a létrehozandó 
könyvtárral kapcsolatos javaslattétel céljából egy bizottságot küldött ki14. A bizottság nem 
egészen egy hónappal később, március 18-án egy kész tervezetet terjesztett a kari tanács elé15. 
A tervezet a könyvtárat ideiglenesen a Törvényszéki Orvostani Intézet  könyvtárában 
szándékozta elhelyezni fenntartva, hogy a jövőben feltétlenül szükséges egy önálló hely 
biztosítása. A könyvtár állományának alapjait az orvoskari intézetek és klinikák általános 
jellegű orvosi szakirodalma képezi, melyeket az egyes intézetek és klinikák által szolgáltatott 
katalógusokból válogatnak ki. E katalógusokból áll össze a könyvek és folyóiratok összesített 
katalógusa, melyet minden intézet és klinika egy példányban megkap, s melyet az új 
beszerzések lejelentésével folyamatosan bővítenek majd. A könyvtár megfelelő működéséhez 
feltétlenül szükségesnek látták egy könyvtáros alkalmazását, akinek „feladata lesz a 
katalogusok összeállítása, bel- és külföldi levelezések lefolytatása, a könyvtár kartoték-
rendszerének elkészitése, könyvek rendbentartása, s mind az ezzel járó munkák.”16

A könyvtár állományának gyarapítását és a könyvtáros fizetését egy közösen 
létrehozandó könyvtári alapból finanszíroznák. Ez oly módon jönne létre, hogy az intézetek 
20, a klinikák pedig 50 forintot fizetnek havonként, amely összesen 630 forintot jelentene 
havonta, melyből 250 forint a könyvtáros fizetését fedezné. A feladat ellátására özv. Mocsári 
Istvánné Rudolffy Klárát javasolják.  

Az állomány gyarapodása – melyet Törő mint a könyvtár megbízott igazgatója 
rendszeres időközönként ismertetett a kari tanáccsal – ezt követően folyamatos, a beszerzés 
mellett számos helyről kapott ajándékkönyvekkel is bővült. 1947 tavaszán a svédországi Lund 
Egyetem 327 tételből álló angol, német orvostudományi könyveket és folyóiratokat 
adományozott a könyvtárnak17. Ugyanezen év novemberében az American Library 
Association által felajánlott folyóiratokat szintén a kari könyvtár állományába vették fel18. A 
Central Medical Library Bureau felvette Magyarországot is a nemzetközi mikrofilm 
szolgálatba, mely szerint mindenki megkaphatja a háború alatt megjelent folyóiratok már nem 
beszerezhető évfolyamait mikrofilmen. Emellett az orvostudományi kar könyvtára egy 
mikrofilm olvasót is kapott19. 

A létrejött kari könyvtár állománya Törő Imre fáradhatatlan munkássága nyomán 
folyamatosan gyarapodott, de a könyvtár végleges elhelyezése továbbra is megoldatlan kérdés 
maradt. Miután a Törvényszéki Orvostani Intézet a könyvtár elhelyezésére vonatkozó 
javaslatot visszavonta, az egyik legsürgősebb feladat ismét a megfelelő helyiség kiválasztása 
lett. 1947 őszén átmenetileg az Anatómia Intézetben kapott helyet, majd 1948 májusában 
Törő javaslatára született egy később meg nem valósult tervezet, miszerint „…az orvoskari 
könyvtár a szülészeti és nőgyógyászati klinika főépületének baloldali kiugró szárnya 
földszintjén dr. Kovács Ferenc egyetemi nyilvános rendes tanár jelenlegi lakásának 3 
szobájában helyeztessék el akkor, amikor az úgynevezett központi tanári villában a részére 
kiutalt lakásba átköltöztetik.”20 Ugyanekkor javasolta azt is, „hogy a könyvtárt Kenézy-
                                                 
13 DOTE Kari Ülés jegyzőkönyve, 1946. december 18. 683-983/46-47 etsz. 
14 DOTE Kari Ülés jegyzőkönyve, 1946. február 19. 833-150739/1946 VI  
15 DOTE Kari Ülés jegyzőkönyve, 1946. március 18. Bejelentések 1195 sz. 
16 U. o. 
17 DOTE Kari Ülés jegyzőkönyve, 1946. április 23. Hatósági átiratok 1214 sz. 
18  DOTE Kari Ülés jegyzőkönyve, 1947. november 19. 581-255/1947 sz. 
19 DOTE Kari Ülés jegyzőkönyve, 1946. március 18. Bejelentések 1195 sz. 
20  DOTE Kari Ülés jegyzőkönyve, 1948. május 19.  
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könyvtárnak nevezze el. Dr. Kenézy Gyula a debreceni egyetem megszervezésében hatalmas 
munkát végzett, neve mindezideig megörökítve nem volt és a Kar (sic) ezzel mulasztást 
pótolva, Kenézy professzor egykori klinikáján elhelyezett könyvtár elnevezésével nevének 
méltó emléket állítana.” 21

A probléma ezzel azonban még nem oldódott meg. Legalábbis ezt valószínűsíti egy 
1949. február 9-én kelt tanácsi határozat, mely az ún. „központi tanári villa” földszintjének 
megüresedett helyét22 a könyvtár ideiglenes elhelyezésére engedte át. Az 1950-ben induló 
első ötéves terv szintén tartalmazott a Kenézy Könyvtár elhelyezésére vonatkozó javaslatokat: 
az építendő új épületben számos orvoskari intézmény mellett a Kenézy Könyvtár is 
elhelyezést kapott volna23. Ez azonban nem valósult meg, s a könyvtár, az „ideiglenesen” 
kialakított helyén, a Kenézy professzorról elnevezett villában működött egészen 2006-ig.  
(folytatjuk) 

Petró Leonárd 
Debreceni Egyetem 

NÉVJEGY 
Pappné Czappán Marianna 

1959. augusztus 10-én születtem Debrecenben.  Középiskolai 
tanulmányaim színhelye a Tóth Árpád Gimnázium volt (biológia 
tagozat), majd az akkori Kossuth Lajos Tudományegyetem kutató 
biológus szakára nyertem felvételt és szereztem 1982-ben 
diplomát.  

Első munkahelyem a Debreceni Orvostudományi Egyetem 
(ma Debreceni Egyetem Orvostudományi Centrum) Biológiai 
Intézete, ahol tudományos segédmunkatársként dolgoztam, 
bekapcsolódva az ottani kutatómunkába, illetve az oktatásba 
(felvételi előkészítők tartása). Első gyermekem születése (1983) 
után egészen harmadik gyermekem 3 éves koráig - fél év 
megszakítással - otthon tartózkodtam. 1990-ben a Magyar 
Tudományos Akadémia által támogatott kutatás befejeződött az 

intézetben, így a szerződéses munkaviszonyom megszűnt. Ugyanazon év szeptemberétől a 
Kossuth Lajos Tudományegyetem Növénytani Tanszékének lettem könyvtárosa. A könyvtár 
működtetése mellett elkészítettem az Aggteleki Nemzeti Park területén végzett kutatások 
bibliográfiáját, segítettem a könyvbeszerzéseket és a számítógépes feldolgozás elindítását 
Universitas pályázatokkal. Tökéletesíteni kívántam az angol nyelvtudásomat, így 
jelentkeztem az egyetem angol-magyar biológia szakfordító szakára. Diplomám 
kézhezvételekor (1996-ban) már négygyermekes családanya voltam. Könyvtáros 
előéletemnek és a második diplomámnak is köszönhettem, hogy bekerültem a Debreceni 
Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtára szakreferensi osztályára, a biológia szakterület (és 
mezőgazdaság, környezettudományok) referensének.  

A könyvtáron belüli szervezeti átalakulásnak következtében az újonnan felépülő 
DEENK Kenézy Élettudományi Könyvtárba kerültem át szakterületemet megtartva, ahol 
jelenleg is szaktájékoztatói (szakreferensi), feldolgozói (szakozói) tevékenységet végzek, 
kapcsolatot tartok fenn a biológiai tanszékekkel, új szakirodalmak, egyetemi tankönyvek 
beszerzése a feladatom, alkalmanként könyvtárismereti órát adok biológus hallgatóknak és a 

                                                 
21 U. o. 
22 Az emeleten Loessl professzor lakott. 
23  DOTE Kari Ülés jegyzőkönyve, 1949. május 12. 
 

 15



tudománytörténeti és élettudományi különgyűjtemény kialakítását végzem két kolléganőmmel 
együtt. A honlap biológiai témájú információiért, annak gondozásáért, frissítéséért vagyok 
felelős. 

A LibInfo (Mit-Hol) online referenszszolgáltatás kezdetekor több évig válaszoltam 
végzettségemhez legközelebb álló szakterületek (biológia, mezőgazdaság, környezetvédelem ) 
kérdéseire. 

Több éven keresztül fordítottam a Debreceni Kaktusz- és egyéb pozsgásgyűjtők 
Debreceni Egyesülete folyóiratának a Debreceni Pozsgástárnak absztraktjait angol nyelvre.  
A Buka László, Gyarmathy István, Papp László által írt Hajdúsági Tájvédelmi Körzet : Dél-
nyírségi Erdőspuszták c. kiadvány általam lefordított változata - Landscape protection areas in 
Hajdú-Bihar Country - két alkalommal jelent meg (1999, 2007). 
 

Hamza-Vecsei Tímea 
2002-ben végeztem a Debreceni Egyetemen matematika tanár – 
informatikus könyvtáros szakon, majd 2006-ban az alkalmazott 
matematikus végzettséget is megszereztem. Ötödévesen a 
kötelező szakmai gyakorlat kapcsán kerültem a DEENK Nemzeti 
és Általános Gyűjtemények Könyvtárárba, a tájékoztatásba, 
később pedig a Kenézy Könyvtárba. Az egyetem befejezése után 
is itt kaptam munkát, részint állományellenőrzést, részint 
olvasószolgálati tevékenységet folytattam. Későbbiekben 
véglegesen az olvasószolgálathoz kerültem. Szeretem a munkám, 
szívesen végzem. Feladataim közé tartozik még a felhasználók 
képzése könyvtárismereti óra keretében, valamint tagja vagyok az 
Olvasószolgálati Bizottságnak, valamint a Minőség Irányítási 
Tanácsnak. Eddigi pályafutásom során elvégeztem egy 

elektronikus dokumentumok digitalizálásával kapcsolatos, egy középfokú iparjogvédelmi és 
egy angol orvosi szaknyelv tanfolyamot. 

 
Pappné Jakucs Krisztina 
Érettségi után a debreceni KLTE-n szereztem biológus 
végzettséget, majd 1999-ben az informatikus könyvtáros szakot 
végeztem el ugyanitt. A természet szeretete mellett az olvasás és a 
könyvek iránti vonzalom mindig bennem volt, így örülök, hogy 
könyvtárosként kaptam munkalehetőséget. 14 éven át a Debreceni 
Egyetem Növénytani és Ökológiai könyvtárának voltam 
könyvtárosa, majd a könyvtár megszűnése után, 2006-ban 
kerültem át a Kenézy Élettudományi Könyvtárba, elsőként a 
gyarapító osztályhoz. Ottani tevékenységem az Ökológiai és 
Növénytani Könyvtár állomány sorsának rendezése, selejtezése, 
tartós kölcsönzésekre való előkészítése, és az állomány egy 
részének könyvtárunkba történő áthozatalának lebonyolítása volt. 
Tavaly nyáron kerültem át a könyvtárközi kölcsönzéshez, amit 

nagyon szeretek csinálni. Munkám sokrétű, sok könyvtárral vagyunk napi kapcsolatban, a 
teljesítendő kérések rendkívül változatosak. Jelenlegi helyemen azt tartom fontosnak, hogy az 
olvasók által kért folyóiratcikkeket és könyveket minél hamarabb tudjuk eljuttatni hozzájuk. 
Szabadidőmet szinte teljes egészében családommal töltöm, egy egyetemista és egy grafikus, 
jelenleg kismama lányom van.  
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INFORMATIO MEDICATA  
 

2009. szeptember 17-18. 
 

2009. szeptember 17-18-án 6. alkalommal kerül megrendezésre az INFORMATIO 
MEDICATA konferencia a Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége és a Semmelweis 
Egyetem Központi Könyvtárának szervezésében. A helyszín ezúttal is a Balassi Bálint 
Magyar Kulturális Intézet (1016 Budapest, I. kerület, Somlói út 51. ), ahol a konferencia 
idején színvonalas előadásokon és programokon vehetnek részt az orvostudományi 
információszolgáltatás újdonságai iránt érdeklődők. 

A 2009-es INFORMATIO MEDICATA aktuális orvosi témája a magyar lakosságot 
nagymértékben érintő elhízás, magasvérnyomás, dohányzás, egészségkárosító hatása, a 
könyvtári részben pedig a szakirodalom ellátottsággal kapcsolatban a konzorciumos 
beszerzések, az EISZ által biztosított adatbázisok kerülnek megvitatásra. 
Szeretettel várunk minden könyvtárost, orvost, minden érdeklődőt! 
 
 
PROGRAM 
 
2009. szeptember 17. csütörtök      Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet 
 
8.00-16.00 FOLYAMATOS REGISZTRÁCIÓ 
 
9.30-9.40 Ünnepélyes megnyitó – Moderátor: Vasas Lívia 
 
9.40-10.00 Bevezető előadó:Vizi E. Szilveszter (MTA) 
10.00-10.40 Pados Gyula (Szent Imre Kórház Lipid Részleg) Az elhízás diétás és 
gyógyszeres kezelése 
 
10. 40-12.20 Kiállítók bemutatkozói  
 
 
13.00-14.30 Előadások I. Orvosi szekció – üléselnökök: Alföldiné Dán Gabriella, 
Sebestyén György 

 
13.00-13.30 Bevezető előadó: Ádány Róza (DE Társadalomtudományi és 
Egészségtudományi Oktatási Központ és Könyvtár) 
13.30-13.45 Somogyi Anikó (SE II. Sz. Belgyógyászati Klinika) Cukorbetegség- népbetegség 
13.45-14.00 Nékám Kristóf (Budai Irgalmasrendi Kórház) Allergia vagy társadalom – 
melyik fog győzni? 
14.00-14.15 Kiss Csaba (Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet)  
14.15-14.30 Nagy Zoltán Zsolt (SE Szemészeti Klinika) A szürkehályog- műtétek fejlődése 
napjainkig 
 
 
14.40-16.10 Előadások II. Konzorciumi szekció 1.– üléselnökök: Emily Gillingham, 
Mader Béla 
 
14.40-15.10 Bevezető előadó: Diana Cunningham (New York Medical College) 
15.10-15.25 Hazel Woodward (Cranfield Press) 
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15. 25-15.40 Pirjo Rajakiili (National Library of Health Sciences, Helsinki) More than ten 
years experiences about consortia in Finland 
15.40-15.55 Jelka Petrak (University of Zagreb Faculty of Medicine) 
15.55-16.10 Béky Endre (Elsevier B.V.) Library consortium potentials in the 21st century 
 
 
16.25-17.45 Előadások III. Konzorciumi szekció 2. – üléselnökök: Diana Cunningham, 
Szabóné Szávay Judit 
 
16.25-16.45 Bevezető előadó: Mark Schregardus (Ovid Technologies) 
16.45-17.00 Lukács Eszter (MINERVA-EBSCO) Library consortia trends in Europe and the 
role of a subscription agency 
17.00-17.15 Nina Suskevicová (Suweco) 
17.15-17.30 Krysztof Murawski (ProQuest) 
17.30-17-45 Czeglédi Éva (Ovid Technologies) 
 
 
17.45-21.00 Társasági program , vacsora alatt “eszmecsere”, illetve zenél a Medvecukor 
Jazz Band 
 
  

 
2009. szeptember 18. péntek 

  
8.30-9.35 Előadások I. Üléselnökök: Virágos Márta, Kiszl Péter 
 
8.30-8.50 Bevezető előadó: Makara Gábor  (MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet) 
Launching the Hungarian scientific Bibliography database 
8.50-9.05 Kollár István Internet-based information exchange and content validation 
between bibliographic data bases (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) 
9.05-9.20 Szluka Péter (SE Központi Könyvtár) Dublin Core mint metaadat szabvány 
gyakorlati alkalmazása 
9.20-9.35 Schubert András (MTA Kutatásszervezési Intézet) Transzlációs kutatás és 
tudománymetria 
 
 
9.45- 10.50 Előadások II. Üléselnökök: Pirjo Rajakiili, Palotai Mária 
 
9.45-10.05 Bevezető előadó: Jackie Cahoon (Wiley- Blackwell) Medical e-books from 
Wiley-Blackwell 
10.05-10.20 David Horky (Thomson Reuters) Tools for effective evaluation of science 
10.20-10.35 Uwe Stehle (Thieme) Thieme e-textbooks and resources in medicine 
10.35-10.50 Adina Teusan (Oxford University Press) 
 
 
11.00-12.45 Előadások III. Üléselnökök: Fonyó Istvánné, Egyházi Márta 

 
11.00-11.15 Bevezető előadó: Virágos Márta (DE Egyetemi és Nemzeti Könyvtár) 
11.15-11.30 Markója Szilárd (Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht.)Változások az EISZ 
projektben 
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11.30-11.45 Vasas Lívia, Farkas Eszter (Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár) 
Magyarországi konzorciumok kritikai megközelítésben 
11.45-12.00 Alföldiné Dán Gabriella (Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Központi 
Könyvtár) Integráció a felsőoktatási könyvtárak szolgáltatásfejlesztésében - egy pályázat 
bemutatása 
12.00-12.15 Beke Gabriella (Zala Megyei Kórház Egészségügyi Szakkönyvtár) Fejlesztések 
a Zala Megyei Kórház szakkönyvtárában -az elnyert TIOP 1.2.3 pályázat hatása könyvtári 
infrastruktúránkra 
12.15-12.30 Papp Zoltán (Akadémai Kiadó) 
12.30-12.45 Király László (MTA-SZTAKI) 
 
 
13.15-13.30 Teszt-eredményhirdetések, elköszönés 
 
 
13.30-15.00 Előadások IV. Üléselnökök: Jehoda Imola, Léces Melinda  
(Kerekasztal-beszélgetés)  
 
Téma: Mi lesz veled, kórházi orvosi könyvtár?  
 
Közreműködők:  
Skaliczki Judit  (Oktatási és Kulturális Minisztérium)  
Varga Ferenc (Magyar Kórházszövetség) 
Kürner Éva (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Jósa András Kórház Kállai 
Rudolf Könyvtár) 
 
15.00-17.00 MOKSZ közgyűlés 

 
- MOKSZ elnöki beszámoló, a MOKSZ 2009-es tervei, kitüntetések 

 
 
KONFERENCIA ELŐTTI PROGRAM:     
 
2009. szeptember 16. szerda     Központi Könyvtár Mikszáth tér 5. 
 
14.00- 16.00 ProQuest Workshop 
15.00-17.00 Találkozás a régi kollégákkal 
16.30- 18.00 Séta a Campusban, illetve a Mikszáth téri könyvtár épületében 
 
WORKSHOPOK A KONFERENCIA IDEJE ALATT:    
 
2009. szeptember 17. csütörtök 
 
12.30-13.45 Wiley Workshop 
14.00- 15.30 Ovid Workshop 
 
2009. szeptember 18. péntek 
 
9.00 -11.00 EBSCO Workshop 
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Gyászjelentés 

 
Életének 97. évében elhunyt  

 
Czoch Józsefné, szül. Domokos Andrea, 

 
 a Radiológiai Klinika nyugállományú könyvtárosa.  

  
1968-tól 1998-ig, 30 éven keresztül vezette a Radiológiai Klinika Orvosi Könyvtárát. 

Munkáját nagy odaadással, pontosan végezte, angol, német, francia nyelvtudása, 
könyvtárismerete, emberszeretete gyakran váratlan segítséget nyújtott a klinika 

orvosainak, minden dolgozójának, s nekünk könyvtárosoknak is.  
Figyelmes volt, gondoskodó, igen jó volt beszélgetni vele könyvekről, operáról, utazásokról. 

Az utolsó évben is szoros kapcsolatban voltunk - tavaly az Informatio Medicatán 
találkozhattunk vele, jó egészségben volt, tervekkel tele..... 

Emlékét megőrizzük. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orvosi Könyvtárak  
A Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetségének negyedévenként megjelenő hivatalos lapja  
Lapigazgató  
Dr. Vasas Lívia MOKSZ elnök PhD  
e-mail: lvasas@lib.sote.hu  
Felelős szerkesztő  
Gracza Tünde  
e-mail: tunde.gracza@aok.pte.hu  
Olvasószerkesztő-korrektor  
Kiss Annamária  
e-mail: akiss@lib.sote.hu  
Wolf György  
e-mail: wolf-gy@koki.hu  
A MOKSZ és az Orvosi Könyvtárak szerkesztőségi címe  
1085 Budapest, Üllői út 26.  
Tel: +36 1 317-5030, Fax: +36 1 317-1048  
www. lib.sote.hu  
Adószám: 18230082-1-43  
Megjelenik 300 példányban 

 20


