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Köszöntő 
 

 

Kedves Kolléga, kedves Olvasó! 

 

„Tanulás, tudás, műveltség – Könyvtárosok a jövő szolgálatában”, így szólt a 
Magyar Könyvtárosok 43. Vándorgyűlésének mottója. 

Miért olyan kedveltek ezek a kifejezések napjainkban? A modern, fejlődésre 
nyitott társadalmaknak nagy szükségük van a korszerű tudással és hasznos 
műveltséggel rendelkeznek és ezt folyamatosan fejlesztik is. A könyvtárak újszerű 
megnevezése lehetne akár a tudástár kifejezés is, hiszen feladatinkat tekintve már 
régen túlléptünk az állomány menedzselésével kapcsolatos feladatokon. 

A könyvtáraknak kiemelkedő, kulcsfontosságú szerepük van az ún. life-long-
learning, az élethosszig tartó tanulás támogatásában. Sőt, lehetőségeinkhez mérten 
meg is kell előznünk a felhasználóink igényeit és minden olyan lehetőséget eléjük 
kell tárni, amivel segíthetjük a társadalom tagjait a tanulásban, a piacképes tudás 
megszerzésében, a korszerű műveltség elsajátításában. Rendkívül fontos, hogy a 
felhalmozódott tudást elérhetővé tegyük, képzésekkel támogassuk a tanulást és a 
műveltség szolgálatában minden szükséges lépést megtegyünk.  

Nekünk könyvtárosoknak pedig elengedhetetlen a folyamatos tapasztalatcsere, a 
szakmai fórumok lehetősége. Úgy vélem, a 8. Informatio Scientifica – Informatio 
Medicata konferencia (2011. szeptember 21-23.) sok hasznos szakmai téma 
megvitatására alkalmat ad majd. Minden kedves szakmabelit, érdeklődőt 
szeretettel hívunk és várunk konferenciánkra, melynek programtervezete ebben a 
lapszámban olvasható. 

 

Vasas Lívia 

MOKSZ elnök 

lvasas@lib.sote.hu  

mailto:lvasas@lib.sote.hu�
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Hírek 
 

Sikeres NKA-pályázat 
 

A Magyar Orvosi Könyvtárak 
Szövetsége pályázatot nyújtott be a 
2011. szeptember 21-23-án 
megrendezésre kerülő Informatio 
Scientifica – Informatio Medicata 
konferencia helyszínének 
biztosítására a Nemzeti Kulturális 
Alaphoz. A pályázaton elnyert 
összegből a terembérlés költségeit 
finanszírozzuk majd.  
 

Magyar Kórházszövetség XXIII. Kongresszusa Egerben 
 

A Magyar Kórházszövetség ismét 
Egerben tartotta XXIII. Kongresszusát 
2011. április 13-15-én. A kongresszus 

idei központi témája volt az egészségügyi dolgozók életpályája, életkörülményei, 
valamint az egészségügy szinte kilátástalan finanszírozási helyzete volt.  
A MOKSZ képviseletében a Szövetség vezetőségének néhány tagja volt jelen, a 
szervezet elnöke, Dr. Vasas Lívia pedig „Kórházak – könyvtár nélkül?” címmel 
előadást tartott. 
A prezentáció megtekinthető a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtárának 
honlapján: 
http://www.lib.sote.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=41&Itemid
=69&lang=hu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lib.sote.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=41&Itemid=69&lang=hu�
http://www.lib.sote.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=41&Itemid=69&lang=hu�
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MKE 43. Vándorgyűlése, Pécs 2011. július 14-16. 

 
A Semmelweis Egyetem Központi Könyvtára 
részt vett a Magyar Könyvtárosok Egyesületének 
43. Vándorgyűlésén 2011. július 14. és 16. között 
Pécsen. A Könyvtár 8 fővel képviselte az 
intézményt. A Vándorgyűlés 3 napja alatt érdekes 
és hasznos üléseken vettek részt és építő 
előadásokat hallhattak a szakma legjelesebb 
képviselőitől. A konferencia kiemelt témája volt a 
tudás, tanulás, műveltség - könyvtárosok a jövő 

szolgálatában. A Vándorgyűlésnek és a közel 700 résztvevőnek az impozáns 
Tudásközpont és a Kodály Központ adott otthont. A konferenciát szakmai kiállítás 
kísérte, lehetőség volt városnéző sétákra és könyvtárlátogatásokra is. A küldöttség 
meglátogatta a pécsi Pekár Mihály Orvosi és Élettudományi Szakkönyvtárat is.   
A konferencia MKE Műszaki Könyvtáros Szekciójában a Semmelweis Egyetem 
Központi Könyvtára 3 előadást is tartott. Először Batiz Judit, a Központi Könyvtár 
szolgáltatásvezetője tartott előadást az "Orvosi könyvtárak szolgáltatásai" címmel, 
ezt követően Szluka Péter, informatikai 
vezető beszélt a könyvtárosok oktatási-
képzési feladatairól. Végül Orosz Noémi, 
PR vezető számolt be a "Semmelweis 
Tudáshálózat" elnevezésű TÁMOP 
pályázat eredményeiről. Ezen 3 előadás 
igen komoly vázát adta a szekciónak, és a 
hallgatóság körében nagy sikert aratott.  
Az előadásokat online közvetítették, és a 
videóanyagok és prezentációk hamarosan  
elérhetők lesznek a Könyvtár honlapján (www.lib.sote.hu) 
Ugyanebben a szekcióban tartott előadást dr Palotai Mária és Kovács Beatrix, a 
GYEMSZI könyvtárosai “MOB-info, A Magyar Orvosi Bibliográfia régen és 
most” címmel. További örömhír, hogy Kovács Beatrix a Magyar Könyvtárosok 
Egyesületéért Emlékérmet vehette át, amelyet az MKE elnöksége adományoz a 
szakmai munkájukkal kiemelkedő kollégáknak.  
A pénteki nap baráti vacsorával zárult. A konferencia nagyon hasznos volt, hiszen 
mind tapasztalatcserének, mind kikapcsolódásnak kiváló alkalom. 
 
 

http://www.lib.sote.hu/�
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MOKSZ Ellenőrző Bizottsági jelentés, 2010. Év 
 
Az Ellenőrző Bizottság a MOKSZ 2010. évi munkáját és pénzügyi forgalmát 
figyelemmel kísérte és elvégezte az ellenőrzéseket. 

 
A szervezet 2010. évi tevékenységei: 

• A vezetőség a korábbi gyakorlatnak megfelelően 2010-ben két alkalommal 
tartott elnökségi ülést, mindkét alkalommal a Semmelweis Egyetem 
Központi Könyvtárában. 

• A MOKSZ közgyűlést tartott szeptember 24.-én du. a Balassi Bálint 
intézetben, ahol 35 fő vett részt. Ez alaklommal vezetőségválasztás történt, 
ahol két új tag kapott bizalmat. 

• Az Információ Medicata konferencia a Semmelweis Egyetem Központi 
Könyvtára szervezésében, a Balassi Bálint, Magyar Kulturális Intézetben 
szeptember 22-24-ig tartott. A rendezvény sikeresét az egyre több külföldi 
résztvevő is jelzi. A komoly szakmai programokat a rendezvény egész ideje 
alatt az igazán kellemes és hangulatos társasági programok tették még 
élvezetesebbé és fesztelenebbé. 

• A MOKSZ emlékérem díjat 2010-ben 4 fő vehetett át és tárgyi jutalomban 
részesültek a több évtizede orvosi könyvtárakban dolgozó kollégáink. 

• A Magyar Kórházszövetség 2010-en is Egerben tartotta kongresszusát, ahol 
a MOKSZ vezetősége sikeres előadással vett részt. 

• Szervezetünk hozzájárult az árvíz és a vörösiszap károsultak anyagi 
támogatásához. 

• Hírlevelünk 4 alkalommal jelent meg nyomtatott formában, de elérhető a 
weblapon keresztül is. 

• Néhány könyvtár továbbra is konzorciumokban működteti a nagyobb 
adatbázisokat. Ezek a PROQUEST, EISZ, LWW, Wiley-Blackwell. 

• Két sikeres pályázatot mondhat magáénak a salgótarjáni, zalaegerszegi, 
egyet a nyíregyházi kórház könyvtára. 

• Több tagkönyvtárunk is szándéknyilatkozatot adott az MTMT nemzeti 
adatbázishoz való csatlakozásra. 

• A régiók együttműködése fontos a szervezet számára a pontos, precíz 
együttműködés megvalósításához. 
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Kapcsolatok: 
• minden lehetőséget megragadunk a kapcsolatok ápolására hazai és külföldi 

könyvtárakkal, szervezetekkel - EM, NKÖM, Kórházszövetség, IKSZ, 
EAHIL. 

 
Tagság, elnökség, ellenőrző bizottság 

• A szervezetnek a 2010. évben 56 tagkönyvtára volt, tagdíja 3000,-Ft. A 
budapesti Bethesda Gyermekkórház új tagja szervezetünknek. 

• A vezetőség 2010-ben két alkalommal tartott elnökségi ülést, a SE Központi 
Könyvtárában. Az utazási nehézségeket miatt az e-mail levelezés továbbra is 
komoly szerepet tölt be a kapcsolat tartásban. 

• Az ellenőrző bizottság javaslatit a vezetőség figyelemmel kísérte és a 
javaslatokat elfogadta. 

 
Adminisztratív tevékenység 

• A MOKSZ gazdasági tevékenységét és dokumentációját továbbra is 
Triebl Brigitta végezte nagy odafigyeléssel, precíz, pontos munkával. 

• A könyvelést Fenyves Beáta könyvelő végezte. Az elszámolást 2010-ben 
is elektronikus úton nyújtotta be a megadott határidőre. 

• A pénzügyi ellenőrzés 2011. március 14.-én történt. 
 
Pénzügyi elszámolás: 
 
2010. I. 1.-én nyitó egyenleg 

Bank nyitó:        346.252,- Ft 
Pénztár nyitó:       463.598,- Ft 
Összesen:        809.850,- Ft. 
 

BEVÉTELEK - KIADÁSOK 
 
Bevételek: 

- Tagdíjak:           224.000,-Ft. 
- Szponzori bevétel:      4.726.252,-Ft. 
- Pályázat:           765.000,-Ft. 
 Árfolyamnyereség:             8.069,- Ft 
- Banki kamat:              1.315,- Ft 
Összesen:        5.724.636,- Ft 
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Kiadások: 
 

- IM költségei:       2.288.058,- Ft 
- Egyéb kiadások:(posta, működési, utazási költségek, 
 konferencia  irodaszer, nyomtatványok, könyvelés, stb.)  
 1.967.200,-Ft. 
- Kitüntetések + jutalmazások:        538.090,- Ft 
- Bank költség:            7.292,- Ft 
Összesen:        4.800.640,- Ft 

 
Tranzakció: 
 Bevétel:        5.724.636,-Ft. 
 Kiadás:        4.800.640,-Ft. 
Összesen:            923.996,-Ft. 
 
Pénzügyi elszámolás: 

2010. I. 1. Bank nyitó         346.252,- Ft 
2010. I. 1. Pénztár nyitó:         463.598,- Ft 
Bevételek évközben:      5.724.636,-Ft. 

Teljes bevétel összesen:       6.534.486,-Ft. 
 

Kiadás összesen:        4.800.640,- Ft 
 

2010. XII. 31.-én év záró egyenlege: 
 Pénzkészlet:        1.733.846.-Ft. 

+ lekötött betét:          499.626,-Ft 
Összesen:        2.233.472.-Ft. 

 
Az ellenőrzések alkalmával minden pénzügyi tranzakció számlákkal igazolva, 
időrendi sorrendbe rendezve és számítógéppel szabályosan könyvelve állt 
rendelkezésünkre. 
A KSH részére a nonprofit szervezet adatszolgáltatása megtörtént. 
 
Debrecen, 2011.05.10. 
 
 
 

Erdeiné Törőcsik Katalin 
Ellenőrző Bizottság elnöke 
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Szakkönyvtárosi Figyelő 
 

Bemutatkozik a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház Könyvtára 
 
Harminc évvel ezelőtt, 1980. december 15-én nyílt meg hazánk akkor 
legkorszerűbb egészségügyi intézménye, a Dél-pesti Kórház. Az évforduló 
alkalmából szeretném könyvtárunkat bemutatni. 
A nyitáskor Professzor Szobor Albert, az akkor még Organikus Idegosztálynak 
nevezett Neurológiai Osztály osztályvezető főorvosa volt a tudományos 
tevékenységekkel, elsősorban a könyvtár szakmai felügyeletével megbízott 
szakorvos. Ahogy ő nevezte magát, a Főkönyvtáros.  

Az első időkben a Könyvtár 
irodájában és az olvasóteremben a 
Műszaki Osztály teljes 
adminisztrációs részlege honolt, a 
raktárnak pedig hetekig nem is 
találtuk a kulcsát. Aztán feltárult 
egy bepolcozott, de egyébként 
teljesen üres helyiség, ahová áradni 
kezdtek az „uraságtól levetett” 
folyóiratok és könyvek, gyorsan 
híre ment a könyvtári hálózatban, 

hogy a fölös-példányokat van hova küldeni, és mi még örülünk is neki. Mikor 
sikerült szerezni 1 db kinyitható konyhaasztalt, akkor már szívesebben jöttek az 
orvosok is, mert volt mire ülni: az asztalra. 
Elrepült a 30 év, volt idő, amikor könyvtárunk állománya irigylésre méltóan 
szépen gyarapodott, és nem csak szocialista (szinte kötelezően előírt) folyóiratunk 
volt, de a legnevesebb hetilapok, folyóiratok, a legújabban megjelent szakkönyvek 
is a polcainkon sorakoztak. Akkoriban rendszeres volt az osztályokon, hogy az 
érdekesebb cikkekből a fiatal orvosok referáltak. Többen publikáltak 
szakfolyóiratokban, rendszeresen előadtak a kongresszusokon is. Két alkalommal, 
1985-ben és 1995-ben, tudományos évkönyvbe összefoglalva, nyomtatásban is 
megjelentettük ezeket az anyagokat. 
Szobor professzor úr nyugdíjba vonulása után Balázsi professzor úr vette át a 
Tudományos Bizottság irányítását. 
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2002-ben dr. Gerő Gábor főigazgató úr döntése alapján megalakult a „Tudományos 
Igazgatóság”, a Tudományos Igazgató dr. med. habil. Komoly Sámuel, a Magyar 
Tudományos Akadémia doktora, a Neurológiai Osztály osztályvezető főorvos lett, 
(most már professzor, a Pécsi Neurológiai Klinika igazgatója) az Ő irányítása alá 
került a Könyvtár is.  
2004. júniusától Dr. Tamás László PhD, a Fül-Orr-Gégészeti Osztály osztályvezető 

főorvosa lett a Tudományos 
Bizottság elnöke és a Könyvtár 

szakmai felettese. 
A Könyvtár a Kórház 
nyitásától kezdve a 
Dokumentációs és Információs 
Osztályhoz tartozott. Amikor 
szervezetileg a tudományos 
igazgató, majd a Tudományos 
Bizottság irányítása alá került, 
felpezsdült a tudományos élet. 
Havi rendszerességgel 
szervezünk tudományos 
képzéseket, a 2003 – 2004-es tanév első félévétől előadásaink a Semmelweis 
Egyetem Általános Orvosi Karához benyújtott, a Szakmai Kollégiumok által 
elfogadott és az Egészségügyi felsőfokú Szakirányú Szakképzési és Továbbképzési 
Bizottság által továbbképzési pontokkal hitelesített továbbképzések. Több 
alkalommal „kötelezően választható” minősítést is kaptunk. Előadásaink meghívóit 
– függetlenül attól, hogy az OFTEX adatbázison is olvashatók – feltesszük az 
intranetre és azoknak a külsős hallgatóknak, akik igénylik, e-mailben is elküldjük. 
Így sikerült szoros kapcsolatot kialakítanunk a háziorvosokkal is, akik rendszeres 
hallgatóink. Novemberi, kétnapos előadásainkat a Magyar Tudományos Akadémia 
2006-tól minden évben befogadta a „Magyar Tudomány Ünnepe” 
rendezvénysorozat programjai közé. 
 
Tradíciót akartunk teremteni és 2011-ben már harmadszor rendeztük meg 
Intézetünkben a „Fiatal orvosok és diplomások fórumát”, amelyre kórházunk 35 
évnél fiatalabb diplomás dolgozói nevezhettek, maximum 10 perces előadással. A 
levezetést egy-egy szekció moderátoraként a Tudományos Bizottság tagjai segítik. 
A szekció-ülések végén lehetőség van kérdéseket feltenni, és így egyszer-kétszer 
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parázs vita is kialakul. Díjazzuk a legjobb szakdolgozói, és a legjobb orvos-
pszichológus előadásokat, hallgatóink pedig szavazhatnak az általuk legjobbnak 
ítélt előadásra, a közönségdíjra. 

 
Kialakítottuk a 
„Szempontrendszer az 
osztályok szakmai – 

tudományos 
tevékenységének 

értékeléséhez” rendszerét, 
ami az osztályok 
minősítésének része lett. 
Pontozzuk a tudományos 
tevékenységet, más-más 
pontértéke van az 

előadásoknak, 
szakcikkeknek, 

szakvizsgáknak, 
tudományos fokozatoknak stb., ezzel is ösztönözni szeretnénk az osztályokat arra, 
hogy a szakmai munka mellett a szakirodalomról, a folyamatos önképzésről se 
feledkezzenek el. Intézetünk is jelezte csatlakozási szándékát a Magyar 
Tudományos Művek Tára nemzeti bibliográfiai adatbázishoz, most ismerkedünk a 
programmal, reméljük ősztől már „élesben” tudjuk a publikációkat feltölteni és 
majd dolgozóink tudományos munkásságát itt is nyomon lehet követni. 
 
A szakkönyvtári munka is jelentős változáson ment át, ahogy a szakirodalom 
elektronikus elérhetősége tért hódított, úgy változott a mi munkánk is. Irodalmat 
keresünk, majd beszerezzük a kért cikkeket. Kórházunk két adatbázisra is 
előfizetett, tagja vagyunk a ProQuest konzorciumnak és az UpToDate adatbázis is 
elérhető a kórházi hálózaton keresztül, támogatva a gyógyító munkát.  
Könyvtárosaink mindketten felsőfokú könyvtárosi és kulturális menedzseri 
végzettséggel is rendelkeznek, így a kórházi képzések szervezése, akkreditáltatása, 
az ezzel kapcsolatos adminisztráció, az orvosok kreditpontjainak, a kórház képzési 
támogatásainak nyilvántartása, az intézetünkben folyó gyógyszerkipróbálások 
adminisztrációja is a mi feladatunk. Szerkesztjük a kórházi újságot, a Pirulapot, 
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szervezzük-rendezzük a kórházi ünnepségeket (Semmelweis-nap, évfordulók, 
nyugdíjas búcsúztatók, stb.), és az egészségügyi-szűrőnapokat is.  
Szeretjük ezt a színes és változatos munkát, és minden kollegát arra biztatunk, 
keresse a lehetőséget, hogy hogyan tudja a könyvtárra, a könyvtárosokra irányítani 
intézete vezetésének és az ott dolgozóknak figyelmét. 
 

 Bérczy Ildikó 
 Könyvtárvezető 

 
 

Orvosi könyvtárak új szerepben - közreműködés népszámlálásban 
 
Bizonyára értesültek már arról az orvosi szakkönyvtárosok is, hogy az MKE 43. 
Vándorgyűlésén egy különleges együttműködési megállapodás köttetett. A 
különlegesség nem az együttműködő partnerekben, sokkal inkább a megállapodás 
tárgyában van. A Központi Statisztikai Hivatal, illetve az MKE, és az IKSZ a 
2011. évi népszámlálásban való részvételre szövetkezett. Talán szokatlan az 
elképzelés, de magyarázata egyszerű.  
 
A KSH alelnöke, hangsúlyozta, hogy a népszámlálás, 
mely békeidőben a társadalom legnagyobb 
megmozdulása, nem lehet csupán állami aktus, hanem 
közös társadalmi ügynek kell tekinteni. Olyan ügynek, 
amelynek civil együttműködésen kell alapulnia. Fontos 
szerep juthat lebonyolításában az informatikai háttérrel 
rendelkező könyvtáraknak is, hiszen az idén először 
lesz mód október 1-15. között az elektronikus alapú 
önkitöltéses adatfelvételre. Ehhez nyújthatnak lehetőséget a könyvtárak, ahol 
rendelkezésre állnak számítógépek és segítőkész könyvtáros munkatársak. 
 
Szerencsés egybeesés, hogy a 2011-es népszámlálás október hónapban kezdődik, 
amikor is a „Könyvtárak összefogása a társadalomért” című program is zajlik a 
hazai könyvtárakban. Ez idő tájt a közfigyelem jobban ráirányul a bibliotékákra, 
megnő a látogatottságuk. Ez a figyelem eddig elsősorban a települési könyvtárak 
irányába volt élénk. Miért ne használnánk ki a könyvtárak felé irányuló fokozott 
érdeklődést mi, egészségügyi könyvtárak is? Felmerülhet a kérdés úgy is, hogy 
milyen szerepe lehet egy szakkönyvtárnak a népszámlálásban?  
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Úgy vélem, hogy az orvosi szakkönyvtárak ezen a területen igenis megmutathatják 
társadalmi hasznosságukat. A kórház az a hely, ahol a betegek a világtól elzárva 
tartózkodnak hosszabb-rövidebb ideig, vagy itt töltik napjaik nagy részét a több 
műszakba járó, munkával bőven ellátott egészségügyi dolgozók, a lakóhelyüktől 
távol élő medikusok is. Számukra is lehetővé tehetjük az orvosi 
szakkönyvtárakban, hogy éljenek jogaikkal és kitöltsék a népszámlálási adatlapot. 
A szakkönyvtáraknak ugyanis vannak számítógépeik, amit a számítógéppel nem 
bíró betegek és dolgozók rendelkezésére bocsájthatnak. Sok kórházi könyvtár e-
Magyarország pont, és mint ilyen, a kollégák jártasak az e-közigazgatás 
bonyolításában, tehát segítséget tudnak adni a művelet technikai lebonyolításában 
is. 
 
Nem elhanyagolható az orvosi könyvtárak információs szerepe sem, a 
népszámlálással kapcsolatban. Különböző információs csatornákon (intranet, 
hírlevél, faliújság stb.) felhívhatjuk a betegek és dolgozók figyelmét a 
népszámlálás fontosságára és a könyvtár által ajánlott lehetőségre; vagyis, hogy 
könnyen gyorsan, igény szerint segítséggel részt vehetnek az elektronikus 
népszámlálási adatfelvételben.  
 
A dolgozóknak, hallgatóknak, rezidenseknek hangsúlyozhatjuk, hogy az 
egészségügyben oly gyakran használt számszerű adatokat a népszámlálás 
adatfelvételei alapján lehet csak szolgáltatni. Szinte nincs olyan tanulmány, 
szakdolgozat, tudományos előadás, amelyhez ne kérnének, és ne használnának a 
szerzők statisztikai adatokat, tehát fontos, hogy együttműködjenek az adatgyűjtés 
során. 
 
Természetesen célszerű keresni az együttműködést a megyei könyvtárakkal, 
melyek koordináló szerepet töltenek be a KSH és partner könyvtárak között. 
 
Annak érdekében azonban, hogy jól képviseljük az ügyet, tisztában kell lennünk 
néhány alapinformációval a népszámlálásról: 

• A népszámlálás olyan periodikus adatgyűjtés, amely egy adott országban a 
népesség létszámának megállapítását, és bizonyos, a népesség egyedeire 
vonatkozó, adatok gyűjtését jelenti. Egy nemzeti közösség önismeretét 
szolgálja. 

• Magyarországon az első népszámlálást II. József rendeletére, 1784-1787 
között hajtották végre. A hivatalos magyar népszámlálások sorozata 1869-
ben indult, azóta nagyjából 10 évenként tartanak Magyarországon 
népszámlálást. A 2011-es a magyar történelem 15. népszámlálása. 
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• A teljes körű megkérdezésen alapuló népszámlálást 2011. október 1-
november 30. között tartják. Az összegyűjtött adatok csak statisztikai célra 
használhatók fel, a gyűjtés során személyi dokumentumokat nem szabad 
elkérni. 

• A népszámlálás adatait a KSH különböző hagyományos kiadványokban és 
elektronikus formában is publikálja. 
 
Válogatás elektronikusan hozzáférhető statisztikai adatgyűjteményekből: 
http://adatbank.transindex.ro/cedula.php?kod=466 
http://www.nepszamlalas.hu/hun/kotetek/kotetek.html 
http://www.archive.org/details/Educationalinequalitiesanddenominationsdata
baseforTransdanubia1910 
http://npt2000.homeip.net/nepszamlalas1930/nepszamlalas1930.htm 
 
 
 
 

Kührner Éva 
Kállay Rudolf Orvostudományi Szakkönyvtár 

Orvosi kitekintő 
 

A versíró szívsebész 
 
Száz éve 1911-ben Rozsnyón született dr. Eisert Árpád, aki Zoltán László 
idegsebész szerint új lapot írt a magyar sebészet történetében. 
 
A prágai nagy múltú Károly Egyetemen avatták doktorrá 1936-ban. A katonai 
szolgálata után Késmárkon, Kassán, Trencsénben majd Eperjesen dolgozott. 
Végül, mivel magyar származása miatt már sehol sem kapott állást, 1947. 
áprilisában papírok nélkül átmenekült Magyarországra; előbb Sátoraljaújhelyre, 
majd 1947. május 20-án a nyíregyházi kórházba került. A nyíregyházi sebészeti 
osztály akkori vezetője, Körmendy-Ékes György hamarosan alorvosként 
alkalmazta az udvari munkás státuszba felvett orvost. Már másnap komoly 
operációval, choledochoduodenostomiával mutatkozott be. Azután is nagyműtétek 
sorát végezte; Coffey műtét, gastrectomia, pancreatoduodenectomia, cardia 
resectio és helyi érzéstelenítésben operált meg egy súlyos szívsérültet sternotomiás 
behatolásból. Mindez a negyvenes évék végén történt, egy nem túl jól felszerelt 

http://adatbank.transindex.ro/cedula.php?kod=466�
http://www.nepszamlalas.hu/hun/kotetek/kotetek.html�
http://www.archive.org/details/EducationalinequalitiesanddenominationsdatabaseforTransdanubia1910�
http://www.archive.org/details/EducationalinequalitiesanddenominationsdatabaseforTransdanubia1910�
http://npt2000.homeip.net/nepszamlalas1930/nepszamlalas1930.htm�
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vidéki kórházban, ahol egy régi altatógép és néhány lelkes munkatárs jelentette a 
támogatást! 
 

A rendkívüli sebészi kvalitású Eisert úttörő szerepet 
játszott az újszerű sebészeti beavatkozások 
alkalmazásában. 1950. augusztus 21-én sikeres 
coarctatio aortae műtétet, 1951. január 21-én sikeres 
mitralis commisurotomiát végzett a nyíregyházi 
Megyei Kórház falai között. Az utóbbi nemcsak 
hazánkban és Közép-Európában volt az első elektív 
szívműtét, hanem világviszonylatban sem sokan 
végeztek még ilyet!!! 
 
„Azon a verőfényes januári délelőttön nagy volt a 
sürgés-forgás. Bizonyára kevesen tudták átérezni 
azt a felelősséget, amit a sebész akkor vállalt. De 
mindannyian – kicsik és nagyok – tudtuk, hogy 
akkor ott volt Magyarország, és – mondjuk ki az 
igazat – Európa közepe! És a Gondviselés is velünk 
volt. Jól működött az öreg altatógép, amit egy fiatal 

– igaz, nagyszerű műtősnő kezelt.” – írta visszaemlékezésében 1996-ban a 
„Látlelet”-ben dr. Dohanics Sándor nyugalmazott sebész főorvos, aki akkor 
medikusként asszisztált az eseménynél.  
 
A történelmi jelentőségű műtét kivitelezését a sebészet 3-4 orvosán és egy 
medikuson kívül segítette a kórház modern gondolkodású belgyógyász főorvosa 
dr. Sarvay Tivadar. Ő amellett, hogy bátorította barátját, felkészítette a 36 éves 
nőbeteget a beavatkozásra. Másik támasza dr. Gerlei Ferenc patológus főorvos 
volt, aki lehetővé tette az operatőrök számára 
a kórbonctani gyakorlatokat, mely során 
begyakorolhatták a műtét minden mozzanatát.  
A műtét nem kapott országos visszhangot, 
sokkal inkább elhallgatást. Eisert történelmi 
tettét a szakmai féltékenység a feledés 
homályába süllyesztette. Részt vehetett ugyan 
később a pécsi és debreceni szívsebészet 
életre hívásában, mely tevékenységekért 
címzetes egyetemi docensi címet is kapott, de 
1954 júliusától haláláig, 1974 szeptemberéig, 
a nyíregyházi kórház osztályvezető 
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főorvosaként a cardia-, epe- és hasnyálmirigy sebészettel foglalkozott inkább. 
 
Eisert Árpád nagy műveltségű ember volt. 
Iskolái révén jól beszélt németül és csehül. Apja 
mellett, aki klasszikafilológus volt, megtanulta 
az ókori klasszikus nyelveket, eredetiben 
olvasott Horatiust, Sophoklest. A magyar 
irodalmat sem kevésbé ismerte. A legenda 
szerint kívülről tudta az Ember tragédiáját; 
bármilyen sorát olvasták fel neki, hibátlanul 
tudta folytatni. Vonzódása az irodalomhoz, 
kifejeződött versírási szenvedélyében is. 
Kollégái tudták ezt a szokását, de költészetét 
közelebbről nem igen ismerték. Születésének 
100. évfordulójára fia, Eisert László okleveles 
mérnők egy verseskötetet jelentetett meg a 
hagyatékból előkerült versekből.  
 
A kötetet dr. Karádi Zsolt irodalomtörténész, 
főiskolai tanár mutatta be 2011. május 30-án a Kállay Rudolf Orvostudományi 
Könyvtárban. A nagy sikerű rendezvény közönségét a volt kollégák, a város 
története iránt érdeklődők, és a kórház jelenlegi munkatársai adták. Az évforduló 
tiszteletére Eisert Árpád életéről kiállítás is nyílt a Kállay Könyvtárban, mely 2011. 
szeptember végéig tekinthető meg. 
 
 

Kührner Éva 
Kállay Rudolf Orvostudományi Szakkönyvtár 
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Ízelítőül álljon itt egy vers a kötetből! 
 
 
 
 
 

 
Múlt, jelen, jövő. 

 
 

A múlt; régen lezárt szemek, 
falevél, amely rég lehullt, 

szürke köd a kék hegyeken, 
egy elsírt bánat: a múlt. 

 
A jelen: zokogó percek 
könnytől keserű bora, 

és húsig hasít lágy testünkbe  
a sors kegyetlen ostora. 

 
 

A jövő: mintha idegen úton, 
furcsa, idegen világban járnék, -  

a jövő egy kimondatlan nagy szó, 
egy halálos, fekete árnyék. 

 
Eisert Árpád 
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Az INFORMATIO SCIENTIFICA – INFORMATIO SCIENTIFICA 2011 

programtervezete 
 
 

(Helyszín: Balassi Intézet, 1016 Budapest, Somlói út 51.) 
 

 
 

1. nap 
2011. szeptember 22. csütörtök 

 

8.00-16.00   Folyamatos regisztráció 

9.00-9.10     Ünnepélyes megnyitó – Moderátor: Vasas Lívia  (Helyszín: színházterem) 

9.10-9.30   Köszöntő: Kellermayer Miklós, oktatási és nemzetközi kapcsolatokért felelős 

rektorhelyettes, Semmelweis Egyetem 

9.30-10.00 Ünnepélyes megnyitó beszéd: Fábián István (a Debreceni Egyetem rektora) 

"Öntsünk tiszta vizet a pohárba" - az információk valóságtartalma 

10.00-10.20 Schubert András Hatékonyság a tudományos kutatás információs hálózataiban – 

fogalmak és mértékek 

 
10.20-11.50 Kiállítók bemutatkozói  
 
11.50-13.00 Ebéd 
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13.00-14.50 Előadások I.  (Helyszín: könyvtárolvasó)  

Üléselnökök: Máder Béla, Szellőné Fábián Mária 

13.00-13.25 Bevezető előadó: Klebovich Imre (Semmelweis Egyetem) Gyógyszer-étel és 
gyógyszer-alkohol interakciók és klinikai vonatkozásaik 
 
13.25-13.40  Burmeister Erzsébet (Miskolci Egyetem, Könyvtár, Levéltár, Múzeum) 

A MATARKA három konzorciumi szerződése 2004-2007-2011 években 
 
13.40-13.55  Geges József (Ovidius Marketing Co., Ltd.) A Google Scholar bemutatása és 
idézettségi háttere 
 
13.55-14.10  Tracy James (Oxford University Press) Oxford University Press : Online Medical 
Resources 
 
14.10-14.25 Papp Zoltán (Akadémiai Kiadó) /előadáscím későb/ 
 
14.25-14.40 David Horky (Thomson Reuters) Tools for research evaluation and management 

from Thomson Reuters 

 

14.40-14.50 Vita, fórum 

 
 
14.50-15.00  Szünet 
 
 
 
15.00-16.50 Előadások II. (Helyszín: könyvtárolvasó) 

Üléselnökök: Kiszl Péter, Hajnal-Ward Judit 

15.00-15.15 Lukács Eszter (Minerva-EBSCO) EBSCO – Az orvostudományi könyvtárak 
konzorciumának tökéletes partnere 
  
15.15- 15.30  Uwe Stehle (Thieme) Thieme’s new online products in medicine and chemistry  
 
15.30-15.45  Iulian Herciu (Proquest) Simplicity, the ultimate sophistication  
 
15.45-16.00 Elwin Gardeur (Springer) The Springer Medical products Portfolio: e-Journals, e-
Books, Protocols and Images databases 
 
16.00-16.15 Michael Fanning (Ovid Technologies) OvidMD Backed by trusted, peer-reviewed 
content from Ovid and UpToDate®, presented in a single, easy-to-use interface 
 
16.15-16.30  Endre Béky (Elsevier) Embracing the eBook to Accelerate Science 
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16.30-16.45 Vita, fórum 

 

 
17.00- 19.00 TÁRSASÁGI PROGRAM 

 

Helyszín: Aula, Színházterem 

Sebő Együttes 

 

19.00 GÁLAVACSORA 

A vacsora alatt zenél a Medvecukor Jazz Band 

 
 

 
2. nap 

2011. szeptember 23. péntek 
 

9.00- 10.00 Megnyitó (Helyszín: színházterem) 

9.00-9.10 Ünnepélyes nyitóbeszéd: Réthelyi Miklós, Nemzeti Erőforrás Minisztérium, 

miniszter 

9.10-9.20 Vasas Lívia – a TÁMOP 3.2.4-09/1/KMR-2010-0023 “Semmelweis Tudáshálózat” 
pályázat zárása, beszámoló 
 
9.20-9.50 A Semmelweis Tudáshálózat rendezvénysorozatában közreműködő előadók 
köszöntése, oklevelek átadása 
 
 

 
10.00-11.00. Előadások I. (Helyszín: könyvtárolvasó) 

Üléselnökök: Jehoda Imola, Léces Melinda 

10.00-10.15 Hajnal-Ward Judit (Rutgers University, USA, Center of Alcohol Studies, 
Director of Information Services) Képzelt riport: Az amerikai és magyar könyvtárosi munka 
különbségei 

 
10.15-10.30 Marta Dyson (Wiley-Blackwell) - Using Cochrane Systematic Reviews in 
everyday Healthcare 
 
10.30-10.45 Kührner Éva (Kállay Rudolf Orvostudományi Szakkönyvtár) A TÁMOP 
keretében megvalósuló Szakkönyvtári Tudástár 
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10.45-11.00 Otmar Mueller (UpToDate) - Are You UpToDate?  (Manage Your own medical 
knowledge! “Better care = better cure”) 
  
 
 

 

11.00 Előadások II. Kerekasztal-beszélgetés: MTMT szekció 
 
Üléselnökök: Fonyó Istvánné, Virágos Márta 

 
11.00-11.15 Makara B. Gábor, az MTMT Felügyelő Testületének elnöke 
 
11.15-11.30 Holl András,  az Információ-Technológiai szakbizottság elnöke 
 
11.30-11.45 Berhidi Anna (Semmelweis Egyetem Központi Könyvtára) 
 
11.45-12.00 Vita, fórum 
 
12.00-13.00 Ebéd 

13.10-13.30 Teszt-eredményhirdetések, elköszönés 

 

 

 
TOVÁBBI PROGRAMOK 

 
 

2011. szeptember 21. szerda 
 

Helyszín: 
Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár 

1088 Mikszáth tér 5. Budapest 

 

14.30-16.30 ProQuest Workshop  

15.00 – 16.30 Elsevier workshop 

15.00-17.00 Találkozás régi kollégákkal  

17.00-17.30 Welcome fogadás a Mikszáth téri könyvtár épületében 

17.30-18.00 Campus látogatása – koncert a Semmelweis Szalonban 
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Workshopok a konferencia ideje alatt: 
 
 

2011. szeptember 22. csütörtök 
 

Helyszín: 
Balassi Intézet 

1016 Somlói út 51. Budapest 
 
 
 
14.00 - 15.30 Ovid Workshop – Különterem, II. emelet 
 
15.00 – 16.50 EKK-gyűlés, Különterem, I. emelet 
 
 
 

 
2011. szeptember 23. péntek 

 
Helyszín: 

Balassi Intézet 
1016 Somlói út 51. Budapest 

 
 
10.00-11.30 EBSCO Workshop - Különterem, II. emelet 
 
 
13.30-15.00 MOKSZ Közgyűlés – Könyvtárolvasó, földszint 
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További kísérőprogramok: 
 
 
Szépség-sarok a Harangvölgyi Szépségszalon jóvoltából 
 
‘Egészségmegőrző ékszerek’ kiállítása és vására 
 
Könyvtárosok másképp – kézműves kiállítás 
 
Tüdőszűrő vizsgálat  
 
Vércukor- és koleszterinszint-mérés 
 
Kirándulás a Kiskunsági Nemzeti Parkba, bográcsos ebéd a Szomor Ökofarmon 
 
 
 
 
A konferencián való részvétel ingyenes, de a szeptember 24-i szombati kiránduláson 

5000 Ft/fő személyi hozzájárulással lehet részt venni. 
 

Szeretettel látunk minden kedves érdeklődőt a rendezvényen! 

 
A konferencia részletes programja,az elektronikus regisztrációs lehetőség és minden 

további tudnivaló 2011. augusztus 17-étől   
a http://www.lib.sote.hu/nav/isim2011 oldalon lesz elérhető. 

 
 
 

  

  

http://www.lib.sote.hu/nav/isim2011�
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