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KÖSZÖNTŐ 
 

 

 

 

Kedves Kolléga, kedves Olvasó! 

 

Kissé nosztalgikus sorok olvasója lehetsz most. 

 

1996-ot írtunk. Az orvosi könyvtárak hálózatát akkor már néhány éve nélkülöztük. 

Emlékeztünk milyen jó volt a közösség, mennyire összetartottunk, mennyien 

segítették munkánkat, ott a „nagy” OOKDK-ban, majd OIK-ban, később 

MEDINFO-ban. Mária néni, Jantsits Gabriella, Hollán Zsuzsa, Benda László és 

még mások, akik tanítottak, jó tanáccsal, módszertani útmutatásokkal láttak el 

bennünket 1960-62 óta. 

 

A könyvtárak összefogása, egymás segítése az, amit nélkülöznünk kellett. Nem 

törődtünk bele. Szervezkedtünk, jöttünkben-mentünkben egymás között visszatérő 

téma volt a hálózat hiánya. 

1996-ban nem bírtuk tovább a MKE 28. vándorgyűlés alkalmával Debrecenben a 

Műszaki Szekció Orvosi Csoportja előzetes egyeztetéseket követően eldöntötte a 

megalakulás tényét, választva a két forma között -alapítvány vagy orvosi 

könyvtárak szövetsége - néven alakuljunk újjá. 

Még ennek az évnek az őszén, október 16.-án a Fővárosi Szent István Kórházban 

megalakult a Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége, elnökének Freisinger Jenőt 

választottuk. 

 

15 év telt el azóta, sok minden történt, de gondoljunk csak a szépre és jóra. Mit is 

kívánhatnánk magunknak? Nem mást mint, hogy sok szép 15 évet töltsenek még el 

az orvosi könyvtárak együtt ebben a szövetségben. 

 

 

 

 

Erdeiné Törőcsik Katalin 
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HÍREK 
 

Bibliotéka Emlékérem 

 

2011. január 21-én, a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett ünnepélyes 

díjátadón Réthelyi Miklós miniszter és Szőcs Géza államtitkár számos kitüntetés 

mellett idén is kiosztotta a Bibliotéka Emlékérem díjat azoknak a 

könyvtárosoknak, akik irányító, elméleti vagy gyakorlati munkájukkal jelentős 

mértékben hozzájárultak a magyar könyvtári kultúra fejlődéséhez. Ezúton is 

gratulálunk Jehoda Imolának, a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar 

Könyvtára könyvtárvezetőjének, aki ebben az évben részesült eme kitüntetésben. 

Ezúton is gratulál a Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége ezen  

kitüntetéshez! 

 

Egyetemi kitüntetettek a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtárában 

 

2011. március 11-én a Semmelweis Egyetem a március 15-i központi 

megemlékezés keretében kerültek átadásra. Ez évben a Központi Könyvtár 

munkatársa, Magyar Andrea gazdasági vezető helyettes a Semmelweis Egyetem 

Kiváló Dolgozója kitűntetésben részesült, Tichy Rita könyvtáros és Molnár 

Miklós technikai munkatárs pedig Rektori Dicséretet kapott. A munkatársaknak 

a Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége ezúton is gratulál! 

 

 



5 

 

 

 

Honvédelmi Kitüntetés 
 

A honvédelmi miniszter 2011. március 15. alkalmából III. osztályú Honvédelemért 

Kitüntető Címet adományozott Ságiné Somlai Ceciliának, a Magyar Honvédség 

Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ Tudományos Könyvtár 

könyvtáros munkatársának. A Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége gratulál a 

kitüntetéshez! 

 

 

A Nemzetközi Rákkutató Ügynökség  - (International Agency for Research on 

Cancer, IARC) honlapja és kiadványai 

http://www.iarc.fr/ 

 

Talán néhány kolléga még nem 

találkozott a WHO Lyonban működő 

szervezetével, az IARC-rel. Az alábbi 

sorokat ezért figyelemfelhívásnak 

szánom, mert minden orvosi könyvtárosnak fontos, hogy tudja milyen kiadványok, 

adatok érhetők el az IARC honlapjáról. 

Az IARC misszióját így fogalmazta meg: „Rákkutatással a rák megelőzésére.” 

 

IARC feladata, hogy a humán rák okokat kutassa és ezeket a kutatásokat 

összehangolja. Az ügynökség epidemiológiai és laboratóriumi kutatásokban és a 

tudományos információk terjesztésében (publikációk, ülések, tanfolyamok, 

ösztöndíjak) is részt vesz. 

Az IARC már 1969-ben kezdeményezte a kémiai anyagok emberekre gyakorolt 

rákkeltési rizikójának a felmérését és a vizsgálatok eredményeinek 

monográfiákban történő megjelentetését (IARC Monographs on the 
Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans). Később a program kibővült 

a komplex keverékek és más hatóanyagok kiértékelésével. Az iparban használt 

vegyi anyagok, permetezőszerek, egyes gyógyszerek és más bonyolult, új 

http://www.iarc.fr/
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vegyületek mellett vizsgálják olyan hétköznapi anyagok kockázatát is, mint a 

dohány, tea, kakaó, kávé, élelmiszer- és egyéb festékek, adalékok, vírusok, 

ösztrogének.  

 

A monográfiák pdf formátumban  tavaly óta hozzáférhetők az alábbi oldalakon:  

 

Az 1-49. kötetek: http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/allmonos49.php 

 

Az 50. kötettől: http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/PDFs/index.php 

 

A monográfiák mellett az alábbi linkről http://www.iarc.fr/en/publications/pdfs-

online/ 

a felsorolt témakörök kiadványai érhetők el: 

 

 Rák epidemiológia  

 Rák megelőzés   

 Rák patológia és genetika   

 Statisztikai módszerek 

 IARC Munkacsoport Jelentései   

 IARC Kétéves Jelentései   

 IARC Válogatott Tudományos Tevékenység   

 Éves jelentés a rákbetegségről (World Cancer Report) 

 

Az IARC honlapjának nyitó oldaláról juthatunk el a GLOBOCAN 2008 

adatbázishoz, mely a világ 2008-as rák előfordulási és halálozási adatait 

tartalmazza. A GLOBOCAN projekt célja, hogy a világ minden országában 

előforduló legfontosabb rákfajtákról és az ezzel kapcsolatos halálozásról adatokat 

szolgáltasson.  

A GLOBOCAN 2008-as adatai között mind a két nem adataira külön-külön is 

kereshetünk, egy gyorskereső segítségével kiválaszthatunk egy országot vagy 

régiót és egy rákfajtát a 8 megadott közül.  

 

Dr. Palotai Mária, ESKI Könyvtár 

palotai.maria@eski.hu 

 

 

 

 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/allmonos49.php
http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/PDFs/index.php
http://www.iarc.fr/en/publications/pdfs-online/
http://www.iarc.fr/en/publications/pdfs-online/
mailto:palotai.maria@eski.hu
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Kábítószerügyi publikációk forrásai a magyar szakmai oldalakon 

 

 

Az alábbiakban rövid tájékoztatást szeretnék nyújtani, hogy a kábítószerügy, 

illetve más függőségekkel kapcsolatban hol találhatunk releváns, elektronikus 

irodalmat.  

 

A kábítószerügyi publikációk egyik gyűjtőhelye a Nemzeti 

Drogmegelőzési Intézet által működtetett Szakmai Információs 

Portál (SZIP) (http://www.ndi-szip.hu). A portál elektronikus 

könyvtárában számos, a drog-területhez kapcsolódóan fontos szakmapolitikai 

alapdokumentum, jogszabály, jelentés, protokoll, állásfoglalás, teljes szövegű 

könyv- és folyóirat és linkek található. A portál látogatói számára elérhető továbbá 

az NDI könyvtári adatbázisa is (http://www.ndi-konyvtar.hu/).  

Nemrég jelent meg az a hír, hogy 2011. január 1-vel a Nemzeti Drogmegelőzési 

Intézet ilyen formában megszűnt. Egy hónap híján megérte fennállásának 10. 

évfordulóját. A továbbiakban az újjáalakuló Nemzeti Család- és Szociálpolitikai 

Intézet egyik igazgatóságának részeként folytatja tevékenységét.. Reméljük, hogy a 

szakmai profil esetleges változásai ellenére is megmarad a SZIP.  

 

Az Addiktológia (Addictologia Hungarica) a Magyar Addiktológiai Társaság 

hivatalos folyóirata, mely teret ad az addiktológiai tudományos kutatómunkának és 

ismeretterjesztésnek. Az addikció kifejezés felöleli mind a kémiai és a viselkedési 

addikciókat, mind pedig a társadalmi-kulturális „addiktív” mintázatokat és 

folyamatokat.  

A folyóirat jól elkülöníti a különböző műfajú cikkeket (eredeti közlemény, rövid 

kutatási beszámoló, esetismertetés, vitacikk). Az Addiktológia konferencia 

beszámoló, referátum, könyvismertetés rovataiban olvashatóak a friss szakirodalmi 

ismertetések. 

A folyóirat honlapján (www.addiktologia.hu) 2003-tól a folyóiratszámok 

tartalomjegyzékei, 2004. 2. számtól pedig a recenziók, beszámolók teljes szövegei, 

PDF formátumban érhetők el . Konkrét könyv, konferencia anyag recenziójára 

rákereshetünk a MATARKA-ban (Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek 

kereshető adatbázisában, http://www.matarka.hu) is.  

 

A Nemzeti Drog Fókuszpont 

(http://www.drogfokuszpont.hu) 2004-től megjelenő 

Hírlevele is tartalmaz könyv, szakfolyóiratcikk recenziókat, 

http://www.ndi-szip.hu/
http://www.ndi-konyvtar.hu/
http://www.addiktologia.hu/
http://www.matarka.hu/
http://www.drogfokuszpont.hu/


8 

 

konferencia beszámolókat. A Hírlevél letölthető PDF formátumban. A Fókuszpont 

oldalán az egyes témákhoz (pl. prevenció, kezelés, ellátás, kábítószerpiac) 

kapcsolódóan teljes szövegű szakirodalom is található.  

 

A volt Szociális és Munkaügyi Minisztérium (most Nemzeti Erőforrás 

Minisztériuma, Szociális, Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság) 

honlapján a Kábítószerügy rovatban jelentek meg a szakmapolitikai anyagok 

köztük a Szakmai (támogatott) kiadványok ismertetőit. Ez az oldal azonban 

megszűnik, amint a Kormányzat új közös oldala (http://www.kormany.hu/végleges 

formájában elindul. Most még bizonytalan, hogy a régi tartalmak elérhetőek 

lesznek-e. 

 

A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) weboldalán a Drogkönyvtár 

(http://drogriporter.hu/drogkonyvtar) rovatban saját nyomtatott és online 

kiadványaikat töltötték fel, valamint könyvismertetéseket szerepeltetnek. 

 

 

Az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet (ESKI) Országos 

Egészségpolitikai Szakkönyvtára Kábítószerügyi külön-

gyűjteményt tart fenn.  Honlapján (http://www.eski.hu) 

folyamatosan tölti fel a témához tartozó elektronikus 

szakirodalmat. Rendszeresen ad hírt a könyvtár állományába 

kerülő nyomtatott dokumentumokról. Az elektronikus Online Katalógusában 

megjeleníti a témához tartozó dokumentumok elektronikus változatát is.  

 

A Magyar Orvosi Bibliográfiában is szerepelnek a témához tartozó szakcikkek 

bibliográfiai leírásai. Az alábbi folyóiratokban jelent meg a legtöbb addikciós, 

kábítószerügyi szakcikk 2009-2010-ben: 

- Addiktológia 

- Psychiátria Hungarica 

- Orvosi Hetilap 

- Egészségfejlesztés 

- Acta Pharmaceutica Hungarica 

- Magyar Orvos 

- Lege Artis Medicinae 

- Magyar Epidemiológia 

- Népegészségügy 

- Neuropsychopharmacologia Hungarica 

 

http://www.kormany.hu/
http://drogriporter.hu/drogkonyvtar
http://www.eski.hu/
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A legtöbb online cikket, hírt és összefoglalót az InforMed Orvosi- és Életmód 

portál http://www.informed.hu/ és a MedicalOnline 

http://www.medicalonline.hu/index.php oldalairól szerezhetünk be. 

 

Az Orvosi Könyvtárak következő számában a szakirodalmakban tapasztalható 

tendenciákról szeretnék majd beszámolni. 

Kovács Beatrix, ESKI Könyvtár 

kovacs.beatrix@eski.hu 

 

 

Kührner Éva: Iskola és Egészség 

 

Már a 19. sz. végének politikusai is 

felismerték, hogy a közoktatás és a 

közegészségügy gazdasági kérdés, ugyanis a 

termelést végző ember mentális és egészségi 

állapota meghatározza munkavégző 

képességét. Ezt a kérdéskört járja körül 

kollégánk, dr. Kührner Éva, a nyíregyházi Jósa 

András Oktató Kórház könyvtárának vezetője, 

amikor közelmúltban megjelent könyvében a 

szervezett hazai iskola-egészségügy 

kialakulását mutatja be.  

 

A mű a Horthy-korszakba kalauzol bennünket, 

amikor a hazánkban szélesebb körben 

kibontakozott a 19. század végén, Fodor József 

által megálmodott iskolaorvoslás. 

Magyarországon az első világháború után, a 

gazdasági nehézségek ellenére, hatalmas fejlődés kezdődött az oktatás és 

közegészségügy területén is. A Klebelsberg Kunó nevével fémjelzett iskolaépítési 

akció, nemcsak iskolai férőhelyeket teremtet, hanem mintául szolgált a vidéki 

embereknek a korszerű higiénikus építkezéshez is.  

 

Az iskola-egészségügynek, mint a közegészségügy egyik fontos területének a 

bemutatása elképzelhetetlen a Johan Béla által megálmodott Országos 

Közegészségügyi Intézet bemutatása nélkül. Megismerhető a műből az 

iskolaorvosok sokrétű munkája, mely magában foglalja a tanulók egészségének 

http://www.informed.hu/
http://www.medicalonline.hu/index.php
mailto:kovacs.beatrix@eski.hu
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óvását, az iskolaépületek higiéniai állapotának felügyeletét és a fiatalok 

egészségnevelését egyaránt.  

 

A kötet megismertet több nagyobb Szabolcs vármegyei település, iskoláinak 

életével és felvázolja néhány kisebb község iskola-egészségügyi helyzetét is. A 

szerző felhívja a figyelmet azokra a vívmányokra, melyek elsők között valósultak 

meg Szabolcsban. Ilyen volt pl. a nyíregyházi gyermeküdülő telep vagy a kisegítő 

iskola és a nagykállói iskolatej akció. 

 

A könyv egészségügy történeti adalékai mellett számos társadalomtörténeti ténnyel 

is szolgálva hasznos segítője lehet a téma iránt érdeklődő kutatóknak. A kötet 

végén található terjedelmes, korabeli periodikákat feltáró iskola-egészségügyi 

bibliográfia hiányt pótol. Fontos segédlete lehet kutatóknak és könyvtáros 

egyaránt. 

 

A kötet beszerezhető a KELLO-nál valamint utánvéttel: Nyíregyházi Főiskola 

Jegyzetboltjában: 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/b. Megrendelhető: 

borsodie@nyf.hu  

 

 

SZAKKÖNYVTÁROSI FIGYELŐ 
 

Kührner Éva: Az orvosi könyvtárak helyzete napjainkban (részlet) 
 

A 3K szeptemberi számában olvashattuk Balogh Margit beszámolóját az MKE 

Műszaki Szekciójának konferenciájáról, amely a vállalati könyvtárak helyzetét és 

lehetőségeit mutatta be. Az orvostudományi könyvtárak a könyvtáros tipizálás 

szerint szintén vállalati könyvtárak. Mégpedig olyan vállalati szakkönyvtárak, 

amelyek az ismeretek megszerzését, közvetítését és előállítását az egészségügyi 

intézményeken belül végzik. Feladatuk segíteni a gyógyítást, kutatást és 

továbbképzést. A szakkönyvtárak körében a legutóbbi időkig az egészségügy 

területén működő könyvtárak száma volt a legmagasabb. Itt történt a legtöbb 

használat, és itt dolgozott a legtöbb, többségében magasan képzett könyvtáros is.1 

Mindez lassan múlt idő, mert ezeket a könyvtárakat oly nagy mértékben sújtja az 

egészségügy nehéz helyzete, hogy sokuk léte veszélyben van. Mi lesz, ha 

ellehetetlenülnek ezek a bibliotékák, mi veszi át szerepüket? Hogyan lehet majd 

kielégíteni az egészségügyből jövő információigényt, ami az itt is jelenlévő 

tanulási kényszer miatt nem csökken?Az orvosi hivatás velejárója volt mindig a 

mailto:borsodie@nyf.hu
http://ki.oszk.hu/3k/2011/01/az-orvosi-konyvtarak-helyzete-napjainkban/
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diploma megszerzését követő önképzés; a mindennapi rutin kialakulása mellett a 

friss szakirodalomból való tájékozódás. Az utóbbi években a hagyományos 

ismeretszerzés formái jelentősen megváltoztak. A poros könyvek, folyóiratok 

lapozgatását egyre inkább felváltja az interneten való szörfözés. 

Az önálló ismeretszerzést nem pótolhatja semmi. Tudták ezt a régiek, és 

természetes ez manapság is. Az időhiány azonban nagy úr. Az a gyakorló orvos aki 

egész nap gyógyít, és millió kérdés fogalmazódik meg benne, aminek utána kellene 

néznie, nem tudja az információszükségletét azonnal kielégíteni, mert nincs rá 

ideje. A rendelés után adminisztrál, éspedig úgy, hogy minden aktuális 

jogszabálynak megfeleljen. Sokszor már hivatalnokabb a hivatalnoknál. 

Ugyanakkor kötelezve van a szakismereteinek ötévenkénti bővítésére, 

kreditpontok gyűjtésének formájában. Hasonló az elvárás az egészségügyi 

szakdolgozókkal szemben is. Mit tudnak tehát tenni e szorítás alatt? Kérik az 

orvosi könyvtáros segítségét, hogy szedjen össze nekik irodalmat egy adott 

témához, kutassa fel az aktuális jogszabályokat pl. egy gyógyszer vagy 

segédeszköz felírásához stb. 

A könyvtáros kifejezés tehát nem is megfelelő szó napjaink információs 

szakemberére, aki a legritkább esetben nyúl a nyomtatott forráshoz, sokkal inkább 

a klaviatúrához. A hagyomány és megszokás viszont nagy úr; a közbeszédben 

marad a könyvtáros kifejezés, de a szakma valódi tartalmát többnyire csak a 

művelői ismerik. És ez nagy baj! Nagy baj, hiszen a fenntartók, amelyek állandó 

pénzhiánnyal küzdenek, előszeretettel szüntetnek meg általuk feleslegesnek ítélt 

háttértevékenységeket. Veszélyben vannak ezért az intézeti szakkönyvtárak is, 

hiszen a fenntartók java része – tisztelet a kivételnek – nincs tisztában azzal, miből 

is áll egy szakkönyvtáros munkája. Márpedig a szakkönyvtáros értéket teremt 

azzal, hogy összeszedi és eljuttatja a felhasználóhoz a releváns információt, 

gyorsan, pontosan és költségkímélő módon. A hagyományos könyvtáros-kép él 

sokakban, amit negatív irányba módosít a közbeszéd azon sugallma, hogy milyen 

keveset olvasnak manapság, tehát ez egy felesleges, nem gazdaságos szakma. És 

ez a közvélekedés sajnos, meglátszik orvosi szakkönyvtáraink állapotán is. A 

könyvtárak fogynak, a meglévők állapota pedig kétségbeejtő. 

A teljes közlemény az alábbi URL linken olvasható:  

http://ki.oszk.hu/3k/2011/01/az-orvosi-konyvtarak-helyzete-napjainkban/ 

Kührner Éva 

Sz.-Sz.-B. Megyei Kórház 

 Kállay Rudolf Orvostudományi Szakkönyvtár 

 

http://ki.oszk.hu/3k/2011/01/az-orvosi-konyvtarak-helyzete-napjainkban/
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VELÜNK TÖRTÉNT 
 

A Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetségének jelentése a 2010-es munkájáról 

 

 

A MOKSZ 2010-es évben történt eseményeiről, rendezvényeiről, 

céljairól, illetve a szervezet tagjainak munkájáról az alábbiakban számolunk be. 
 
A szervezet alakulása 

 
 

A MOKSZ  2010-ben 56 fizető tagot  tartott  számon. 2010. év elején 66 

számla került kiküldésre a tagoknak,  

56 intézmény fizette be a tagsági díjat,  

4 intézmény kérte törlését a szövetségből,  

6 intézmény nem jelzett vissza, nem fizetett tagsági díjat.  

Egy új intézmény kérte felvételét a tagok közé, a Bethesda Gyermekkórház 

(Budapest).  

 

A régiók vezetői az alábbi kollegák voltak: Beke Gabriella • Nyugat-

Dunántúl (Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megye ) Balogh Márta• Közép-

Dunántúl (Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém megye): Dr. Palotai Mária • 

Közép-Magyarország (Budapest és Pest megye): Enyedi Gabriella Észak-

Magyarország (Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megye) Dr. Kührner 

Éva • Észak-Alföld  (Hajdú-Bihar,  Jász-Nagykun-Szolnok  és  Szabolcs-

Szatmár- Bereg megye): Kispál Erika• Dél-Alföld (Bács-Kiskun, Csongrád és 

Békés megye, Gracza Tünde• Dél-Dunántúl (Baranya, Somogy és Tolna megye) 

 

Vezetőség 
 
 

Az éves közgyűlésen a szervezeti szabályzat IV./7.§./7. pontjának 

megfelelően vezetőség-választás történt. A régi vezetőség munkájának elismerése 

és megköszönése után az új vezetőség a következőképpen alakult: a MOKSZ 

elnöke továbbra is Dr. Vasas Lívia, elnökségi tagjai: Beke Gabriella (Zalai 

Megyei Kórház), Deák Valéria (Országos Onkológiai Intézet), Hován  Lászlóné 

(Országos Idegtudományi Intézet),Dr. Kührner Éva (Jósa András Oktatókórház, 

Nyíregyháza), Nyíri Éva (Magyar Honvédség Dr. Radó György Honvéd 

Egészségügyi Központ) és Wolf György (MTA Kísérleti Orvostudományi 
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Kutatóintézet), az Ellenőrző Bizottság tagja lett Erdeiné Törőcsik Katalin 

(Kenézy Kórház Nonprofit Kft., Debrecen), Dr. Palotai Mária (Egészségügyi 

Stratégiai Kutatóintézet) és Szikszai Márta (Szent Lázár Megyei 

Kórház,Salgótarján). 

 

Elnökségi ülések 
 
 

2010-ben két alkalommal tartottunk vezetőségi ülést. Az elsőre 2010. 

február 26-án a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtárban került sor. Az 

ülésen a szervezet elnöke, Dr. Vasas Lívia összegezte a MOKSZ 2009. évi 

munkáját, majd a MOKSZ Ellenőrző Bizottsága számolt be munkájáról. Az 

elnökség megvitatta a taglétszámmal, tagdíjfizetéssel kapcsolatban felmerülő 

kérdéseket, megegyezett a MOKSZ által évente szervezett konferencia, az 

Informatio Scientifica – Informatio Medicata 2010. évi pontos dátumát, helyét, 

fő témáit illetően. A idei konferencia rendezéséhez a megelőző hat év 

gyakorlatához képest a Semmelweis Egyetem és a MOKSZ mellett az Egyetemi 

Könyvtárigazgatók Kollégiuma is csatlakozott, a rendezvény neve pedig az 

Informatio Scientifica kifejezéssel bővült.  

 Javaslatokat tettek a megjelentek az előadókra tettek, a konferencia fő 

témájának a gazdaságosságot, hatékonyságot választották. A következő napirendi 

pont volt a Kórházszövetség éves közgyűlésén való részvétel megtárgyalása. Az 

ülés után a tagok UpToDate tréningen, továbbképzésen vettek részt. 

A második  elnökségi  ülést  2010 december 10-én  tartottuk. Az elnökség 

az éves közgyűlés elé kívánja terjeszteni az éves tagdíj 5000 Ft-ra történő 

felemelését, a korábbi 3000 Ft-ról. Tájékoztatást kaptak az Orvosi Könyvtárak 

évi utolsó számának tervezetéről, valamint részt vállaltak a 2011-es számok 

tartalmának összeállításában. Az ülés fő témája a 2010. szeptember 21-23 között 

megrendezett Informatio Scientifica – Informatio Medicata konferencia volt: 

tapasztalatok, vélemények, értékelések, illetve javaslatok a  következő  évi 

konferencia  idejével,  helyével  és  témájával  kapcsolatban, a konferencia fő 

témája 2011-ben a hazai és nemzetközi konzorciumok lesz. Javaslat született, 

hogy „Könyvtárosok másképp” kiállítás keretében mutatkozzanak be a kreatív 

könyvtárosok.  (április, május hónapban) „Bibliometriai alapismeretek” 

címmel akkreditált továbbképzés indul az SE Központi Könyvtárában, s a 

TÁMOP Tudáshálózat elnevezésű pályázat keretében több térítésmentes 

továbbképzést szervez a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtára.  

A „leköszönő” régióvezetők munkájának ellátására, így a Dél-Alföldi 

régió vezetésére az Elnökség Dr Pappné Tóth Katalint (Kecskeméti  Kórház), 

a Dél-Dunántúli Régió vezetésére pedig Horváth Évát (Dombóvári Kórház) 

javasolta.  
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2009-ben megjelent Gerő Gyula összeállításában a háromkötetes 

„Magyar könyvtártörténeti kronológia 996-2007”. Ehhez most készül egy 

pótkötet. Mivel nagyon kevés orvosi/kórházi könyvtár szerepel benne, Gerő 

Gyula a MOKSZ segítségét kérte, hogy próbáljunk minél több kórházi 

könyvtár adatát eljuttatni hozzá. A régiók vezetői végzik az adatok 

összegyűjtését, a koordinálást pedig Dr. Kührner Éva vállalta magára.  

 

A Vezetőség élt a vélemény-nyilvánítás lehetőségével az egészségügyi 

szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 

9/1993. (IV. 2.) NM rendelet, valamint az egészségügyi szolgáltatások 

nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) 

ESzCsM rendelet módosításánál, és a következő kiegészítést javasolta a 

rendeletbe beleírni: „Szakkönyvtári szolgáltatás, a mindenkori szakmai 

színvonal folyamatos biztosításával.” Az előterjesztés jelenleg egyeztetés 

alatt áll. 
 
 

Közgyűlések 
 
 

Az  Informatio Scientifica – Informatio Medicata utolsó napján, 2010. 

szeptember 24-én a Balassi Bálint Intézetben szerveztük az éves közgyűlést.  A 

jelenlévő 35 tag aktívan vett részt a közgyűlésen, Vasas Lívia beszámolt a 

MOKSZ 2010. évi eseményeiről, majd Erdeiné Törőcsik Katalin tájékoztatást 

adott az Ellenőrző Bizottság munkájáról. Bérczy Ildikó pedig a Szavazat-

előkészítő Bizottság tevékenységét ismertette és bejelentette, hogy ketten nem 

tudnak részt vállalni a MOKSZ vezetőségi munkában a továbbiakban, Kis-Pál 

Sándorné és Gracza Tünde, ők ennek értelmében nem kérték a vezetőségbe való 

jelölésüket.  

A szövetség egy emléklappal és ajándékkal köszöntötte azt a 30 kollégát, 

akik ebben az évben jubiláltak a könyvtárosi pályán eltöltött éveikkel. Továbbá 4 

fő részesült a MOKSZ Emlékérem díjban. 

 

Dr Ujhelyi Margit az árvízkárosultak megsegítéséhez támogatást küldött a 

MOKSZ-nak, a vezetőség döntése alapján ez az összeget emeltük, a vörösiszap-

katasztrófa károsultjainak javára szintén egy csekély mértékű összeg átutalásra 

került.  
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Rendezvények 

 

Informatio Scientifica – Informatio Medicata konferencia 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

2010. szeptember 22-24. között immár 7. alkalommal  került  sor  az 

INFORMATIO SCIENTIFICA – INFORMATIO MEDICATA konferenciára a 

Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége, a Semmelweis Egyetem Központi 

Könyvtára és az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma szervezésében. A 

helyszín ezúttal is a Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet volt, ahol a 

konferencia idején színvonalas előadásokon és programokon vehettek részt az 

orvostudományi információszolgáltatás újdonságai iránt érdeklődők. A 

konferencia alapcélja az, hogy egy olyan lehetőséget biztosítson az orvosi 

és/vagy egyetemi könyvtárosoknak, kutatómunkát végzőknek, ahol  könyvtári, 

kutatói kérdések megvitatására, különböző innovációk megismerésére és szakmai 

tapasztalatcserére alkalom nyílik. 

A 0. napon, 2010. szeptember 22-án szerveztük meg a régi kollégák 

találkozóját, amelyen 11-en vettek részt.  A konferencia megnyitó ünnepségét 

a Balassi Bálint Intézet színháztermében tartottuk. A kiállítók bemutatkozóját 

követték a színvonalas előadások: ebben az évben a konferencia fő témája a 

gazdaságosság és a hatékonyság volt, így ezt a témát járták körbe az előadók 

mind a gyógyítás, orvoslás szemszögéből, mind a könyvtári szolgáltatások 

szempontjából.  Az első napot társasági programmal zártunk.  

A második napon a tudományos előadások követték egymást . A 

konferencia tudományos programja délután az Egyetemi Könyvtárak 

Kollégiumának gyűlésével és a fent már említett MOKSZ közgyűléssel ért véget. 
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Workshopok 
 
 
2010. március 31-én: az EBSCO Publishing teljes szöveggel rendelkező 

adatbázisait tekinthettük meg, EBSCONET®, majd EBSCOhost tréninget 

tartottunk a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtárában. A rendezvény fő 

témája az EBSCO orvostudományi ajánlata – Minőség és hatékony keresés volt. 

2010. április 16-án ProQuest: a konzorciumi tagok és az érdeklődők részére az 

újdonságok és a már meglévő adatbázisok bemutatása, elektronikus források 

kezelése. Oriana Filipionek rövid bemutatója után gyakorlati ismereteket lehetett 

szerezni az adatbázisokkal kapcsolatban. 
Az Informatio Scientifica - Informatio Medicata 2010.  szeptember  23-án  és  

24-én  is  több workshop rendezését tette lehetővé. A ProQuest workshopot 

szeptember 22-én tartottuk a Központi Könyvtárban. A ProQuest képviselőinek 

előadásában a résztvevők megismerhették a Hospital Collection 

adatbáziscsomagot, amely a ProQuest Health and Medicine öt legkeresettebb 

adatbázisát tartalmazza, illetve összefoglalták a Dissertation and Theses 

teljesszövegű adatbázis ismérveit. Az előadó Iulian Herciu volt. 

Az Elsevier workshopra szeptember 23-án került sor a Balassi Intézetben. A 

résztvevők számára Coen van der Krogt tartott rövid bemutatót az Elsevier cég 

újdonságairól, a Scopus adatbázisról és a SciVerse platformról. Ezután Blazsó 

Marianne (Chemical Research Center, HAS) tartotta meg előadását „How to write 

a World Class Paper” címmel.  

Szintén az  Informatio  Medicata  első  napján,  2010.  szeptember  23-án 

rendeztük meg az LWW  Workshopot, melynek témája az Ovid-Primal Pictures, a 

3D Anatómiai Atlasz ismertetése volt,amely egy dinamikus interaktív multimédiás 

technológia,  az új fejlesztésekkel is megismerkedhettek a résztvevők. 

Szeptember 24-én került sor az EBSCO Workshopra a Balassi Intézet 

konferenciatermében, melyen az EBSCO képviselői főként az újdonságokra 

koncentrálva tartották meg előadásukat az általuk szolgáltatott orvosi adatbázisokról. 

Kiemelt szerepet kaptak a Sport Discuss és a DynaMed adatbázisok. 

2010. december 10-én a SUWECO tartott előadást a Semmelweis Egyetem 

Központi Könyvtárában, melynek fő témája az internetes platform bemutatása, 

kezelésének módja volt, valamint a papír folyóiratok érkeztetésének reklamálása.  
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Részvételek szakmai gyűléseken, kongresszusokon 
 
 
 
 A MOKSZ minden évben részt vesz a Magyar Kórházszövetség éves 

kongresszusán.  Évről  évre   szakmai  előadásainkkal  szeretnénk  hozzájárulni 

ahhoz, hogy az intézmények vezetői minél szélesebb körű bepillantást 

nyerhessenek saját és az ország orvosi könyvtárainak munkájába és a közös 

tevékenységekbe. Ebben az évben Dr. Vasas Lívia, Dr. Palotai Mária, Erdeiné 

Törőcsik Katalin, Beke Gabriella és Dr. Kührner Éva vett részt a MOKSZ részéről 

az április 21-23-án tartott XXII. Kongresszuson, melynek Eger adott otthont. A 

kongresszus kiemelt témája volt az egészségügy jelenlegi helyzete, az új előírások, 

rendeletek teljesítési lehetőségei. Külön szekciót szenteltek a kórházi 

minimumfeltételekkel kapcsolatos előadásoknak. Dr. Vasas Lívia „A könyvtárak 

komplex egészségügyi információszolgáltatásai” címmel tartott szakmai előadást. 

 Az Informatikai és Könyvtári Szövetség éves közgyűlésén a  MOKSZ is 

képviseltette magát, amelyet 2010. májusában tartottak az Országos Széchenyi 

Könyvtárban. A közgyűlésen vendégként részt vett Róna Iván, az OKM 

Közgyűjteményi Osztálya Könyvtári Osztályának vezetőhelyettese is. A 

közgyűlést Schiroky Vilmos nyitotta meg „Internet: lehetőség és felelősség című 

előadásával, ezt követte a szövetség elnökének, Dr. Fodor Péternek a beszámolója, 

melyet a pénzügyi, illetve felügyelő bizottsági beszámolók követtek.  

 

 

Célok és kitűzések 2011-ben 
 
 

A 2010-es célkitűzéseket a Szövetség sikerrel megvalósította, ezek voltak az 

Orvosi Könyvtárak című lap színvonalának emelése, a gazdaságosabb és 

hatékonyabb együttműködés, csatlakozás az MKE által létrehozott eLibHu 

programhoz, a MOKSZ-honlap tartalmának folyamatos aktualizálása, frissítése. Az 

előző évi célok megvalósítását folytatva további célok vannak az előttünk álló 

évre. 
 
 

1. Hatékonyabb régióműködés   
 
 
 A MOKSZ magas taglétszáma és az országon belüli széttagoltság 

szükségessé teszi az egyes régiókon belüli és régiók közötti szoros 

együttműködést. Fontos az egyes régiók helyzetének pontos ismerete, az 

erősségek és gyengeségek feltárása, a felmerülő problémák közös megoldása. 

Továbbra is kellő figyelmet fordítunk tehát a régióvezetőkkel való rendszeres 
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kapcsolattartásra, az egészségügy és oktatás, kutatás kapcsolatában a szakmai 

képviselet magas színvonalon történő biztosítására, továbbá az egészségügyi 

szakkórházak tevékenységének támogatására, szakmai felügyeletére.  

 A 2011-ben megrendezendő Informatio Scientifica – Informatio Medicata 

központi témájául a konzorciumok, nemzetközi konzorciumok ügye lett 

megjelölve, amely szintén egy nagyon fontos eszköze az együttműködésnek. 

 

2. Pontos nyilvántartás 

 

A lehető leghatékonyabb együttműködésre való törekvés megköveteli a pontos 

címnyilvántartást, a rendszeresen frissített adatbázist. Ennek érdekében igyekszünk 

a tagok adatait továbbra is pontosan nyilvántartani 
 
 
 
 

3.  Fejlesztések pályázatok útján 
 
 

A Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége pályázatot nyújtott be a 2010. 

szeptember 22-24-én megrendezett Informatio Scientifica – Informatio Medicata 

konferencia helyszínének biztosítására a Nemzeti Kulturális Alaphoz, amelyen a 

megpályázott összeget elnyerte a Szövetség.  

 Két régióból nyújtottak be pályázatot tagkönyvtáraink a Nemzeti 

Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) által közzétett Társadalmi Infrastruktúra Operatív 

Program (TIOP) 1.2.3. infrastruktúra fejlesztését célzó, valamint a Társadalmi 

Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 3.2.4 „Tudásdepó-expressz” könyvtári 

szolgáltatások fejlesztését segítő pályázatokra. 

A két pályázat közül mindkettőn nyert az észak-magyarországi régióból a Szent 

Lázár Kórház Könyvtára (Salgótarján) és a nyugat-dunántúli régióból a Zala 

Megyei Könyvtár (Zalaegerszeg). Csak a TÁMOP pályázaton nyert az észak-

alföldi régióból a Kállay Rudolf Könyvtár és a Semmelweis Egyetem Központi 

Könyvtára. Ezen könyvtárak 2011-ben számolnak be az elért eredményekről. 
 
 

4. Csatlakozás a Magyar Tudományos Művek Tára nemzeti adatbázis 

gyarapításához 

 

Az MTMT célja és feladata, hogy a rendszerhez csatlakozó szervezetek 

segítségével biztosítsa a hazai tudományos alkotások hiteles nyilvántartását és 

nyilvánosságát. Ehhez az együttműködéshez kívánt csatlakozni a MOKSZ tagjai 

közül több intézmény is, a Nyugat-Dunántúli, Dél-Alföldi és Dél-Dunántúli 
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régióban 1-1 tag, az Észak-Alföldi és Közép-Dunántúli régióban 2-2 kórház, a 

Észak-Magyarországi régióban 3, a Közép-Magyarország régióban 9 intézmény. 

Összesen 19 intézmény adott szándéknyilatkozatot, az adatbázis töltése pedig 

2011-ben várható. 

 

5. Tájékoztatás 

 
Az Orvosi Könyvtárak című hírlevelet nyomtatott formában a nyugállományú 

kollégáknak küldjük csak el, míg a többi MOKSZ- tag a szövetség honlapjáról, a 

kiadványok között olvashatja a hírlevél aktuális és archív számait. Négy 

alkalommal jelent meg az Orvosi Könyvtárak 2010-ben. 

A folyóirat aktuális és korábbi számai a MOKSZ honlapján 
elektronikusan is olvashatók: http://www.lib.sote.hu/moksz/kiadvanyok.htm 

2011-ben a vezetőségi tagok komolyabb közreműködését kívánjuk elérni a lap 
szerkesztésében, összeállításában. 

 
Közlemények, előadások: 

 
 

Vasas Lívia: A könyvtárak komplex egészségügyi információ szolgáltatásai 

Elhangzott a Magyar Kórházszövetség XXII. Kongresszusán, Eger, 2010. április 

21-23.  

(A prezentáció megtekinthető a következő címen: 
http://www.lib.sote.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=41&Itemid=69&lang=hu 
Semmelweis Egyetem Központi Könyvtárának honlapja, www.lib.sote.hu  -> 

Oktatás -> Letölthető anyagok) 

 

Kührner Éva: Az orvosi könyvtárak helyzete napjainkban 

Megjelent a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2010. (19. évf.) 2. számában, 15-20 p. 

 

 

 

Berhidi Anna, Csajbók Edit, Vasas Lívia: Szerzői dömping. Mikor öntünk 

tiszta vizet a pohárba? – kérdezi az orvosi könyvtáros.  

Megjelent az Orvosi Hetilap 2010, (151. Évf.) (5): 184-192. p. doi: 

10.1556/OH.2010.28761 

 

 
 

http://www.lib.sote.hu/moksz/kiadvanyok.htm
http://www.lib.sote.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=41&Itemid=69&lang=hu
http://www.lib.sote.hu/
http://ki.oszk.hu/3k/2011/01/az-orvosi-konyvtarak-helyzete-napjainkban/
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ORVOSI KITEKINTŐ 
 

Dr. Cseplák György: Az én látóterem 
 

De jó is lenne, ha most egy jó tollú riporterrel ülnék szemben és az ő 

kérdéseire adott válaszaimból derülne ki, hogy miként alakult szakmai életem és 

mi mindennel tettem azt még színesebbé. Elmondhatnám neki, hogy az én 

véleményem szerint mindez azért alakult úgy, ahogy alakult, mert az agyam így 

működik. Abban a pillanatban felvillanna a szeme és megkérdezné: csak ennyi? 

Kevés gondolkodás után bevallanám, hogy ezen kívül sok más oka is volt 

szakmai életem alakulásának.  

Első sorsigazító emlékeim között számon tartom tanító apámat és az ő iskolai 

szertárát, ahol megcsodálhattam a gyűjtemény kincseit. Igen mély benyomást tett 

rám egy jókora meteorit darab. Gyermekként sokszor törtem a fejemet, az miért 

éppen az én falum mellé esett le, és hogy az ég melyik részéből jöhetett. De 

meglódította fantáziámat a III. Béla királyunk korából származó sarkantyú is. 

Gondolatban felillesztettem azt a Fehérvárról 

Zirc felé vágtató lovagok csizmájára, 

elképzeltem a lovagok hosszú köpenyét, 

amelyet valamiért hófehérnek álmodtam meg. A 

szépen csavarodó Ammonitesz csigák 

szomszédságában ott volt a csiszolt, készítés 

közben eltört kőbalta, meg egy kőbaltának 

szánt, félig átfúrt és festett kvarckavics, ezek 

pedig már hosszú mesével vallottak korukról, 

készítőjükről, díszítőjükről. Akkor még úgy képzeltem, hogy az újkőkorban állati 

bőrbe burkolt, botladozva járó, szőrös és makogó őseink hagyták munkájuk 

selejtjeit a Bakony szép, patakokkal és nagy erdőkkel tarkított völgyében. Sok 

évtizeddel később, újkőkori edénytöredékeket, vizsgálva bizonyosodtam meg 

arról, hogy a szertár kőeszközei ügyes, fejlett szépérzékkel megáldott embereké 

lehettek. De ennél tovább jutottam. Az edényeiken hagyott ujj és 

körömbenyomatok méreteiből ki tudtam számítani az újkőkori gölöncsérek 

testméreteit, kezeik, körmeik tulajdonságait. Megtudtam, hogy újkőkori őseink 

alacsonynövésű, izmos, keményen dolgozó emberek voltak, akik jól szervezett 

társadalom tagjaiként élték nehéz életüket.   

A székesfehérvári szép emlékű Ybl Miklós Gimnázium magyartanárának, 

Cseh Antalnak köszönhetem, hogy életem nagy élményei közé tartozik az 

irodalom, a szavak művészete. Mindig rá gondolok, ha szép szavakat rakok 

egymáshoz, hogy gondolataimat másoknak átnyújthassam. Könyveim megírása 
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előtt szakmai példaképem, Melczer professzor 

tanácsára szavak zenéjét közvetítő könyveket 

olvasok. Hol Bertha Bulcsú írásait, hogy Polcz 

Alaine szakácskönyvét. Ez utóbbit érdemes 

szépirodalmi alkotásként is kézbe venni. 

Már gimnazista voltam, amikor 

tanfelügyelő érkezett hozzánk, gimnáziumi 

tanárságból elemi iskolai tanfelügyelővé 

száműzött Nagy Jenő bácsi. Este, vacsora után 

az udvari farönkökön ülve bámultuk a csendes, bakonycsernyei csillagos eget. 

Megmutogatta az éppen fölénk kifeszülő csillagképeket, bemutatta a névvel 

ellátott fényesebb csillagokat. Szenvedélyes hangú szavai a fényévek 

milliárdjainak titkai felé irányították érdeklődésemet. Könyvek garmadát 

olvastam el, hogy többet tudjak a világmindenségről. Olvasás közben eljutottam a 

görög mondákhoz, az ókori bölcsekhez, akiknek csodálhattam 

gondolatmeneteiket. Nem értettem, korukban hogyan juthattak felismeréseikhez. 

Csak ültek és gondolkodtak? Vagy valakitől tanultak?  

Még nem voltam tizenhat éves, amikor a 

háború szele meglegyintett. Igaz, a háború 

ellopta tőlem serdülő koromat, cserébe 

felnőtt lettem, megtanultam, hogy milyen 

az emberi szenvedés, a félelem, a remény. 

Egy sebesült, sokkos katonát tartottam 

karjaimban, kulacsból itattam, éreztem 

hideg verítékének illatát. 

Tehetetlenségemben ott, abban a 

pillanatban döntöttem el, hogy ha életben 

maradok, orvos leszek.   

Amint unokámnak időnként elmondom: szenvedélyesen szerettem és szeretek 

tanulni. (Unokám serdülésének abban a szakában van, amikor ennek hallatára 

szemeit már nem meregeti az ég felé.) Kitüntetéssel érettségiztem. 

A pécsi orvosi egyetemen nagyszerű professzoroktól tanultam. Lenyűgöző 

tudásukon kívül elődadásaikba ágyazott gondolataik mély hatást gyakoroltak 

rám. Emberi tartásukra, emberségükre, tiszteletet parancsoló egyéniségükre, sőt 

még kifogástalan öltözetükre is nagyon gyakran gondoltam és még most is 

gondolok.  

Egyetemi éveim alatt hol a műtéttani intézet demonstrátora voltam (kültagként 

segítettem az oktatásban), hol a II. számú belklinika externistája (kültagja). Így 

nem csodálkozhattam azon, hogy az ötödik év vége felé, amikor 

mindegyikünknek megmondták, milyen orvos lesz, - mert, hogy mi voltunk az 
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„irányított évfolyam”, - Kovács Feri bácsi, a személyzeti osztály vezetője a május 

elsejei felvonuláson megkérdezet: mit szólnék hozzá, ha szövettani, fejlődéstani 

és laboratóriumi kutatóorvossá válnék. Pestre az Akadémia kutatóintézetébe 

kellett valakit Pécsről küldeni. Hát, - mondtam,- ezen gondolkodnom kell. 

Gondolkodtam is úgy egy órát, és a felvonulás végén már igent is mondtam. Így 

azután a hatodik év végén, Magyarországon egyedülállóan szövettanból, 

fejlődéstanból és laboratóriumi ismeretekből államvizsgáztam. Mivel azonban a 

Szigony utcai intézet akkorra még nem készült el, Melczer professzor a pécsi 

Bőrklinikára hívott meg orvosnak, kutatónak. Ennek köszönhettem, hogy pár 

éven belül bőrgyógyász, nemi beteg gyógyász és laboratóriumi szakorvos is 

letehettem.  

Tízéves klinikai gyakorlat után, már tanársegédként, harmincnégy évesen 

osztályvezető főorvosként is próbára tehettem 

magamat, Salgótarjánban. A vadonat új kórházban 

nagyon jól éreztem magamat. Tanulhattam 

kedvemre, fellendült a tudományos élet, rajztanár 

barátom örömére osztályunkon állandó gyermekrajz 

kiállítást szerveztem, a selejtbe küldött régi 

eszközökből kórházi múzeumot alapítottam, 

oszlopos tagja lettem az egészségnevelési 

munkának, társadalmi munkákat vállaltam. Különlegességnek számított a 

bőrgyógyászati osztályon kialakított becsületkönyvtár. A könyveket a városi 

nagy könyvtáraktól kértem el. Azért neveztük el becsületkönyvtárnak, mert a 

könyveket a folyosói polcokon tartottuk, azokat bárki elvihette onnan és oda 

tehette vissza. Nagy örömömre a könyvek száma soha sem csökkent, inkább 

szaporodott. Arról, hogy a bőrbetegek által forgatott könyvek fertőzőképesek-e, 

az Orvosi Könyvtáros című folyóiratban számoltunk be (18,364-368 /1978/). 

Huncut vagyok, nem írom ide a vizsgálat eredményét. Arról majd elfelejtettem 

szót ejteni, hogy az orvosi könyvtár orvos tanácsadója voltam már a klinikán is és 

kórházunkban is, hogy megtanultam vakon gépírni és hogy megbarátkoztam a 

számítógéppel is. 

Egyszer a Salgótarján felett emelkedő Pécskő hegyen sétáltam, nézelődtem a 

régészek által feltárt, ötezer év körüli, késő rézkori település helyén. A hegy 

tetején. Kezembe került egy ottfelejtett edénydarab, amin egy ujjlenyomatot 

találtam. Lemértem a hámlécek távolságát, lelkesedésemben a megyei múzeum 

sok száz edénydarabját megvizsgáltam. Mindegyiket nagyítóval, sötét szobában 

és ráeső, súroló fényben. Trogmayer Ottó régész professzor barátom segítségével 

ujjlenyomataimat összehasonlíthattam a Szegeden és a dunántúli Tapolcán fellelt, 

nagyjából nyolcezer éves újkőkori leletekkel. Érdekes, izgalmas, eredményes, 

harminc évnél is hosszabb régészeti kirándulásaim tanulságait könyvben 
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foglaltam össze (Árulkodó ujjnyomok. Semmelweis Kiadó,Budapest, 2005).  

A bőrgyógyászathoz sem lettem hűtlen. 93 közleményt írtam és egy könyvet 

(Bőrbetegségek kórismézése nagyítóval. Eklektikon Kiadó, Budapest, 2002). 

Sajnos mindkét könyvem elveszett a promóciós könyvek tengerében. Harmadik, 

Gyakorlati bőrgyógyászat című könyvemet ez év április másodikán, Siófokon, a 

Magyar Magánbőrgyógyász Kongresszuson mutatja be a Medicina Kiadó 

vezérigazgatója. Éppen a nyolcvankettedik születésnapomon. 

Közleményeim közül arra vagyok legbüszkébb, amelyben a verítékmirigy 

hámon belüli részének fejlődését a világon elsőként én írtam le. 

A régészettel foglalkozó könyvem bemutatóján Dr.Pap Ildikó, a Magyar 

Természettudományi Múzeum Embertani Tárának igazgatója tisztelt meg azzal, 

hogy értékelte a könyvben leírtakat. Az igazgatónő ott a helyszínen megkérdezte, 

lenne-e kedvem a váci múmiák bőrgyógyászati, orvosi vizsgálatához. Ennek a 

felkérésnek szívesen eletet tettem, immáron több mint két éve figyelem, milyen 

titkokat bíztak ránk az egykor, a XVIII. században Vácon élő, haláluk után 

mumifikálódott embertársaink. (A múmia kifejezést nem szeretem).  

Biológus, földrajz szakos tanár párommal együtt aggódunk természeti 

környezetünkért, gyakran látogatjuk a Karancs hegység szép tájait, örvendezünk 

a természet csodáinak. A természet szépségeinek szeretetére két unokánkat is 

rászoktattuk, rászoktatjuk.  

Mikor orvos lettem, apám megígértette velem, hogy soha nem leszek 

anyagias. A neki tett ígéretemet betartottam. Visszatekintve elmondhatom: 

bizonyára ez is hozzájárult ahhoz, hogy szakmai életutam varázslatosan szép volt.  

Szakmai életem mostani szakasza változatlanul szép! Mumifikálódott 

embertársaink orvosi, antropológiai vizsgálata közben elmondják nekem testük 

titkait, még fájdalmaikra is következtethetek, megleshetem a korabeli orvosi 

beavatkozások módszereit.  Megelevenedik a viharos XVIII. század történelme, 

hallom az abban a korban élő Mozart, Haydn, Johann Sebastian Bach zenéjét, 

elképzelem hogyan élhettek azok, akiknek pestistől, himlőtől, kolerától, tbc-től és 

más betegségektől kellett rettegniük.  

Gyakran megsimogatom annak a 9 hónapos gyermeknek a kezét, aki rövid 

életében csak kevés szeretetet kaphatott. 

 

Dr. Cseplák György 

Szent Lázár megyei Kórház 

Bőrgyógyász főorvos 
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NÉVJEGY 
 

 

Jehoda Imola 

 

 

A Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kari 

Könyvtárának vezetője  1997 júniusa óta. Tagja az Egyetemi 

Könyvtárigazgatók Kollégiumának, a Magyar Orvosi Könyvtárak 

Szövetségének, az EAHIL-nak.  

Több évben is a Nemzeti Kulturális Alap Könyvtári szakmai 

kollégiumának tagja volt. Éveken keresztül az IKSZ Felügyelő 

Bizottságának az elnöke, évek óta könyvtári szakfelügyelő. 

Számos publikációja jelent meg könyvtárszakmai témákban, 

2004-ben  kiadásra került a „ Kőtáblától a világhálóig : Az orvos- és 

egészségtudományi  

szakirodalmi információs rendszer fejlődése” című könyve , mely az 

orvostudomány információs rendszerének nemcsak a történetével, hanem 

jelenével, sőt jövőjével foglalkozik.  
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Ságiné Somlai Cecilia 

 

 

2006-ban kezdtem dolgozni orvosi könyvtárosként, az 

akkori MH EVI Tudományos Könyvtárában. Jelenleg a 

Magyar Honvédség Dr. Radó György Honvéd 

Egészségügyi Központ Tudományos Könyvtár. 

A munkahelyemen rögtön a mélyvízben találtam 

magam, de a kollégáktól rengeteg segítséget és türelmet 

kaptam. A munkaköröm eltérő volt, ahhoz képest, amit 

a középiskolában tanultam, ugyanis egy egészségügyi szakközépiskolában 

végeztem.  

Nagyon fontos volt számomra a szakmai fejlődés, ezért 2009-ben a OSZK 

Könyvtári Intézetében segédkönyvtáros szakképesítést szereztem.  

Munkakörömbe tartozik a kölcsönzés, könyvtárközi kölcsönzés, olvasószolgálati 

teendők és tájékoztatás. 

Magánéletemben nagyon fontos a család. Három gyermekem van, nagyfiam 22 

éves, ikerlányaim 17 évesek.  

Szabadidőmben nagyon szeretek kertészkedni és a természetben lenni. 

 

 

Tichy Rita 

 

1981-2009-ig a Semmelweis Egyetem Nagyvárad téri Elméleti 

Tömb Közös Könyvtárában dolgoztam. Ez a könyvtár hat 

Intézet társulásából alakult. Érdekes feladatot jelentett a 

tanszékek különálló könyv- és folyóirat-állományát egy 

egységes könyvtári állománnyá kovácsolni. A három személyes 

kis közösségben lehetőségem nyílt a könyvtárosi munka szinte 

minden fázisába belekóstolni, s talán az eltelt közel három 

évtized alatt némi gyakorlatra is szert tenni. A raktárosi 

feladatoktól az irodalomfigyelésig, egy könyv beszerzésétől a kölcsönzésig. 

Segítettük az oktatók, kutatók munkáját, a hallgatóknak tanulási lehetőséget 

biztosítottunk. Sokszor az egészségügyi szakközépiskola tanulói is hozzánk 

fordultak irodalomért. 2009-ben megszűntették az Elméleti Tömb Közös 

Könyvtárát, de ekkor szerencsére a Központi Könyvtárba kerültem, ahol a 
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kölcsönzői és feldolgozói feladatokat látom el. Alkalmazkodni kellett az új 

körülményekhez, de a „könyvtároskodás” lényege nem változott. Legjobb tudásom 

szerint segíteni az olvasóknak eligazodni a dokumentumok és információk 

labirintusában. 

Szeretek olvasni, rejtvényt fejteni, színházba, hangversenyre járni. 

 

 

 

Molnár Miklós 

 

A közalkalmazotti szféra nem idegen számomra, hiszen 

pályakezdőként több mint egy évet dolgoztam a Budapesti 

Történeti  Múzeum munkatársaként, a mai Honvédelmi 

Minisztérium Hadtörténeti Intézetének és Múzeumának udvarán 

folytatott középkori régészeti ásatásán.  

 A Semmelweis Egyetem Központi Könyvtárában 2001 

novembere óta dolgozom, technikai munkatársként. 2007-ben 

végeztem az ELTE főiskolai karán, informatikus könyvtáros 

szakon. Feladatom a könyvtár  állományának raktári elhelyezésén és rendezésén 

túlmenően, az olvasók helybeni dokumentum ellátása, valamint a könyvtárközi 

kérések teljesítése és a kötelespéldányok biztosítása. Ebben a munkában segít 

közvetlen módon két munkatársam is. A kihívás nem könnyű, mivel olvasóink 

között tudhatjuk az egyetem aktív és egykori orvosait, oktatóit, hallgatóit, valamint 

nyilvános könyvtár lévén a külsős olvasókat is, kiknek igénye rendkívül összetett 

és változatos. 
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In memoriam 
 

Korsós Lászlóné 

 

Mély megrendüléssel értesültünk róla, hogy egykori munkatársunk Korsós 

Lászlóné Éva, a Markhot Ferenc Kórház Orvosi Könyvtárának könyvtárosa 2011. 

március 14-én, 70 éves korában eltávozott közülünk.  

Fiatalon a Bródy Sándor Megyei Könyvtárban kezdett dolgozni, majd a Markhot 

Ferenc Kórház Orvosi Könyvtárának könyvtárosa lett. Az Orvosi Könyvtárban 

több mint harminc évig lelkiismeretesen végezte munkáját, széles látókörű, 

igényes, művelt emberként sokat tett másokért. Segítőkészsége, empátiája mindig 

hasznára vált munkatársainak, a szűkebb és tágabb közösségnek egyaránt. 

Aktív éveiben szinte minden MOKSZ rendezvényen részt vett, hozzászólásai 

segítették a közös munkát. Vidámsága, életkedve átsegítette a nehéz periódusokon. 

Nyugdíjba vonulása után sem szakadt meg kapcsolata a kórházzal, az intézmény 

dolgozóival. Két gyermekének és unokáinak szeretete adott számára erőt a 

mindennapokban, abban, hogy közösségi feladatokat is végezzen. Az értékek 

megtartása, az emberi tisztesség, a szellemi felemelkedés előtérbe helyezése és a 

humor voltak életének leghangsúlyosabb jellemzői.  

A MOKSZ és a Kórház minden dolgozója nevében búcsúzunk Korsós Lászlóné 

Évától!  

 

dr. Horváth Tibor 

 

Másik szomorú veszteségről kell beszámolnunk, dr. Horváth Tibor, az MKE volt 

elnöke, az OPKM nyugalmazott főigazgatója, az ELTE Könyvtártudományi 

tanszékének professzora, sokunk mestere és tanítója, a könyvtártudomány 

és a könyvtárügy kiemelkedő egyénisége 2011. március 2-án elhunyt. Dr. Horváth 

Tibor az egri Informatikus könyvtáros képzés megalapítója, a szak tantervének 

kidolgozója, a humán erőforrás megszervezője és hosszú évekig a főiskolai szintű 

Informatikus könyvtáros szak szakfelelőse volt az Eszterházy Károly Főiskolán. 

Hallgatói nagyon szerették, mind emberi, mind pedagógusi tulajdonságaiért. 

Oktatómunkáját igen magas színvonalon végezte. Ki kell emelni tanári 

személyiségét, elkötelezettségét a könyvtárosi hivatás mellett. 
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