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KÖSZÖNTŐ 
 

Kedves Kolléga, kedves Olvasó! 
 
Innováció és fejlődés – nem csak az orvostudományban, a kutatásban fontos 
fogalmak, de mindennapi életünk és munkánk során is. Mit jelent az 
innováció számunkra, könyvtárosok számára a mai tudásalapú 
társadalomban? Olyan odafigyelést, szakmai éberséget, mellyel 
naprakészen tarthatjuk tudásunkat, ismereteinket, nyitottan az új és 
előremutató dolgok felé. 
  
Szerencsére mindig van mód tanulni, fejlődni, szakmailag előrehaladni és 
ezáltal hatékonyabban ellátni feladatainkat. Erre adnak módot a pályázatok 
útján elnyerhető képzési támogatások és remek lehetőség a 
konferenciákon, könyvtárszakmai gyűléseken, workshopokon való 
részvétel is, hogy megoszthassuk egymással tapasztalatainkat, újonnan 
szerzett tudásunkat. Csak néhányat említve: ilyen alkalom volt a Magyar 
Kórházszövetség XXIV. Kongresszusa Egerben (2012. április 25-27) és ilyen 
lesz az Informatio Scientifica-Informatio Medicata konferencia Budapesten 
(2012. szeptember 26-28). Tanulás akár autodidakta módon, de sosem 
mellőzve a tapasztalatcserét és a professzionális forrásokat. Meglátogatni 
egymást, megismerni a másik a munkáját, együtt és egymás példájából 
tanulni – mindez nélkülözhetetlen a mi szakmánkban. 
 
Csak így, egymást és ezzel a szakmát támogatva haladhatunk előre. Ezúton 
buzdítok mindenkit, hogy a lehetőségeket megragadva, látogasson el a hazai 
szakmai összejövetelekre, így az őszi Informatio Scientifica-Informatio 
Medicata konferenciára, vegyen részt aktívan a könyvtáros közösségi 
életben, és tartsa frissen tudását, a lehető legjobban kiaknázva képességeit 
és élve minden adandó lehetőséggel. 
 

 

Dr. Vasas Lívia 
MOKSZ elnök 

lvasas@lib.sote.hu 
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HÍREK 
 

Magyar Kórházszövetség XXIV. Kongresszusa Egerben 
 

A Magyar Kórházszövetség ismét 

Egerben tartotta éves nagygyűlését, 

XXIV. Kongresszusát 2012. április 

25-27-én. A plenáris ülések az alábbi témák köré szerveződtek:  

-    Egészségpolitikai Fórum – meghívott egészségpolitikusokkal 

-    Innovatív technológiák az egészségügyi intézményekben 

-    Egyedi-eseti csudabogarak 

-    Kórházak átalakulóban 

A MOKSZ képviseletében a Szövetség vezetőségének néhány tagja volt jelen és 

Kührner Éva előadást tartott „Tulajdonos váltás hatása a kórházi könyvtárak 

életére” címmel a fent említett utolsó témakörben.  

A prezentáció szöveges kivonata 8-11. oldalon olvasható, a prezentáció pedig 

megtekinthető a MOKSZ honlapján: 

http://www.lib.sote.hu/moksz/files/MKSZ.pdf 

 

Sikeres NKA-pályázat 
 

A Magyar Orvosi Könyvtárak 

Szövetsége pályázatot nyújtott be a 

2012. szeptember 26-28-án 

megrendezésre kerülő Informatio 

Scientifica – Informatio Medicata 

konferencia helyszínének 

biztosítására a Nemzeti Kulturális 

Alaphoz. A pályázaton elnyert 

összegből a terembérlés költségeit 

finanszírozzuk majd.  
 

MEGHÍVÓ 
 

 

Ahogyan már előző számunkban is hirdettük, ebben az évben is megrendezzük 

az Informatio Scientifica – Informatio Medicata konferenciát az Egyetemi 
Könyvtárigazgatók Kollégiumával és a Semmelweis Egyetem Központi 
Könyvtárával közös szervezésben, 9. alkalommal, szeptember 26-28. 
között. Ebben az évben kiemelt téma lesz  
a hazai és nemzetközi innovációs és kutatásfejlesztési törekvések, 

http://www.lib.sote.hu/moksz/files/MKSZ.pdf
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valamint további fontos és aktuális könyvtárszakmai és népegészségügyi 
témák megvitatása. 
A konferencia weboldala (http://www.lib.sote.hu/nav/isim2012) folyamatos 

feltöltés alatt áll, ide 
helyezzük majd el az online 
regisztrációs jelentkezési 
lapot, ahol a szekciókra és az 
étkezésekre is lehetőség lesz 
regisztrálni, illetve térkép, 
részletes program és további 
hasznos információk lesznek 
elérhetőek.  

Ezúton szeretettel hívunk és várunk minden kedves MOKSZ tagot és 
nyugállományú kollegáinkat a 0. napi baráti találkozóra és welcome party-
ra, továbbá a Balassi Intézetben tartott szakmai előadásokra, tréningekre, a 
szakmai kiállításra és a csütörtök esti gálavacsorával és művészeti 
produkciókkal egybekötött társasági programokra is. A konferencia 
előzetes programterve 12-18. oldalon olvasható. 
 

MOKSZ KÖNYVTÁRAK 
 

MOKSZ Ellenőrző Bizottsági jelentés 2011. év 
 
Az Ellenőrző Bizottság a korábbi évekhez hasonlóan a 2011. évben is 
figyelemmel kísérte MOKSZ éves célkitűzéseinek végrehajtását és pénzügyi 
tranzakcióit. 

 
A szervezet 2011. évi tevékenységei: 

 A MOKSZ éves közgyűlését szeptember 23-án délután a Balassi Bálint 
intézetben tartotta. 

 A MOKSZ évente megrendezendő konferenciáját, az Információ 
Medicata-t a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtára 
szervezésében, a Balassi Bálint, Magyar Kulturális Intézetben tartotta 
szeptember 21-23-ig. Nemzetközi rendezvény lévén, mind a hazai 
mind a külföldi előadások nagyon színvonalasak voltak. Meglehetősen 
hangulatos programokban volt része a résztvevőknek. 

 A szervezet sikeresen pályázott a konferencia finanszírozása 
érdekében, az NKA Szakmai Kollégiuma egyszeri, vissza nem 
térítendő támogatást nyújtott. 

 Négy kollégánk részesült MOKSZ emlékérem díjban. 

http://www.lib.sote.hu/nav/isim2012
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 Tárgyi jutalomban részesült 44 - több évtizede orvosi könyvtárakban 
dolgozó - kollégánk. 

 A Magyar Kórházszövetség 2011. évi kongresszusán Egerben a 
MOKSZ vezetősége sikeres előadással vett részt. 

 A 2011. július 14-16 között megrendezett MKE 43. Vándorgyűlésen a 
Semmelweis Egyetem Központi Könyvtárából 3 nagy sikerű előadás 
hangzott el. 

 Ugyancsak sikeres előadás hangzott el a GYEMSZI két kolléganőjétől. 
 
Kapcsolatok: 

 A szervezet vezetősége minden lehetőséget megragad a kapcsolatok 
ápolására hazai és külföldi könyvtárakkal, szervezetekkel. 

 A tagkönyvtárai helyzetének javítása érdekében a vezetőség élt mind 
az írásos, mind szóbeli képviselet lehetőségével a minisztérium felé. 

 
Tagság, elnökség, ellenőrző bizottság 

 A szervezetnek a 2011. évben 47 tagkönyvtára volt, tagdíja 3000,-Ft. 
 2011-ben három alkalommal volt elnökségi ülés. 
 Az utazási nehézségek miatt az e-mail levelezés továbbra is komoly 

szerepet tölt be a kapcsolat tartásában. 
 Az ellenőrző bizottság 2011-ben is figyelemmel kísérte a szervezet és 

vezetőség munkáját. 
 
Adminisztratív tevékenység 

 A MOKSZ gazdasági tevékenységét és dokumentációját továbbra is 
Triebl Brigitta, 

 A könyvelést Fenyves Beáta könyvelő végezte. 
 Gazdasági elszámolás 2011-ben is elektronikus úton történt. 
 Az EB részéről pénzügyi ellenőrzés 2011. március 14-én és 

december 16-án történt. 
 
2011. év pénzügyi elszámolása a könyvelő által elszámolt formában: 
 
 
I. NYITÓ ÉS ZÁRÓ TÉTELEK 
 
NYITÓ TÉTELEK: 
 
2011.01.01. Bank nyitó egyenleg:   1.116.205,- Ft 
2011.01.01. Pénztár nyitó egyenleg:  118.015,- Ft 
2011.01.01. Lekötött betét    499.626,- Ft 
ZÁRÓ TÉTELEK: 
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2011.12.31. Bank záró egyenleg:   1.173.172,- Ft 
2011.12.31. Pénztár záró egyenleg:  172.714,- Ft 
 
II. BEVÉTELEK – KIADÁSOK 
 
BEVÉTELEK: 
 
1. 
 
Tagdíj bevétel:     172.000,-Ft 
Szponzor bevétel:     3.989.634,- Ft 
Pályázat:       785.000,-Ft 
Kamatbevétel:     13.379,- Ft 
 
 
ÖSSZES BEVÉTEL:     4.960.013,- Ft 
 
 
KIADÁSOK: 
 
IM költségek:      4.414.364,- Ft  
 
Utazási ktg.:      46.700,- Ft 
 
Posta ktg.:      14.435,- Ft 
 
Bank ktg.:      47.701,- Ft 
 
Könyvelés:      96.000,- Ft 
 
Egyéb ktg.:      726.664,- Ft 
 /Vezetőségi testületi ülés, dekoráció, nyomtatvány, virág stb. / 
 
ÖSSZES KIADÁS:     5.347.973,- Ft 
 
 
BEVÉTELEK:      4.960.013,- Ft 
KIADÁSOK:      5.347.973,- Ft 

387.960,- Ft 
 
 
III. PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS 
 
PÉNZKÉSZLET NÖVEKEDÉS (+) 
 
- 2011.01.01. Bank Nyitó:    1.116.205,- Ft 
- 2001.01.01. Pénztár Nyitó:   118.015,- Ft 
- 2011.01.01. Lekötött betét:   499.626,- Ft 
- Bevételek:      4.960.013,- Ft 
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Összesen:      6.693.859,- Ft 
  
PÉNZKÉSZLET CSÖKKENÉS (-) 
 
- Kiadások:      5.347.973,- Ft 
 
ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET 2011.12.31.   1.345.886,- 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, 2012.05.30. 
 
 
 

Erdeiné Törőcsik Katalin 
Ellenőrző Bizottság elnöke 

torocsik@kenezykorhaz.hu 
 

 

 

 

 

 

 

Kührner Éva, Beke Gabriella, Palotai Mária: Tulajdonos váltás hatása a 
kórházi könyvtárak életére 
 

Az egészségügyben a 2000 utáni évtized a folyamatos átszervezések, 
fenntartóváltozások időszaka, mely sok bizonytalanságot jelent a gyógyító 
munkában, de még többet a háttérszolgáltatásban. Az utóbbi évek 
történéseinek nagy vesztesei a kórházi szakkönyvtárak, hiszen nemcsak 
számuk csökkent jelentősen, hanem működési körülményeik is romlottak. 
Jelenleg a 2012-ben állami felügyelet alá került 44 kórház közül 32 
intézmény tart fent orvosi szakkönyvtárat 38 telephelyen. Helyzetüket 
kérdőíves felméréssel vizsgáltuk. Közülük két kórházi könyvtár (a szentesi 
és a budapesti Károlyi Sándor Kórház) nem szolgáltatott adatot. (1. 
táblázat) 
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földrajzi 
helyzete 

intézmény könyvtár könyvtáros 

főváros  8 12 16 

megyeszékhely 16 18 32 

kisváros 6 6 6 

összesen 30 36 54 

 
1. táblázat: Az adatot szolgáltató állami fenntartású kórházak 

könyvtárai és a könyvtárosai 
 

Az adatokat közlő 30 intézmény 36 szakkönyvtárának egyharmada 
fővárosi, fele megyei fenntartásban működik. A könyvtárak hatoda kis 
településen található. A kórházi könyvtárak 5 nyilvános könyvtár 
kivételével, korlátozottan nyilvánosak, de így is széles felhasználói réteget 
szolgálnak ki; az orvosok és szakdolgozók mellett menedzsereket, 
hallgatókat sőt laikusokat is. A megyei kórházak könyvtárai például az 
egész megyéjük területéről fogadnak érdeklődőket. A heti nyitva tartási idő 
átlagban több mint 31 óra, de 9 könyvtár 40 vagy annál több órában is 
nyitva tart. Szélsőséges eset a makói kórházé, ahol mindössze napi 2 órában 
van könyvtári szolgáltatás.  
Könyvtáranként átlag másfél munkatárs dolgozik; a megyei kórházak 
könyvtáraiban magasabb a létszám, megközelíti a két főt (1,77). A 
könyvtárosok nagy többségének munkaideje napi 8 óra, de több példa van 4 
és 6 órás foglalkoztatásra is.  Néhányan azonban munkaidejük egy részében 
más, nem könyvtárosi feladatokat is kénytelenek ellátni. A könyvtárosok 
munkájának sokrétűségét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az 
orvostudományi szakkönyvtár ma már nem csupán nyomtatott 
dokumentumok őrző, tároló és kölcsönző helye, hanem olyan ellenőrzött, 
hiteles orvos-egészségügyi információkat szolgáltató központ, melynek 
feladata az információ feldolgozása és értéknövelt hozzáférésének 
biztosítása. Az ott tevékenykedő könyvtáros pedig nem csupán kölcsönöz, 
hanem kézzelfoghatóan segíti naprakész, releváns információkkal a 
kórházban folyó munkát, a tanulást és tudományos tevékenységet sőt a 
felhasználók képzését is. E mellett a könyvtáros épít tudásportált, tart 
felhasználóképzéseket és esetenként közművelődési feladatokat is végez. 
Kliensei között pedig nem csak orvosokat, hanem szakdolgozókat, 
hallgatókat, sőt érdeklődő laikusok is találunk. A dolgozók részéről 
jelentkező időhiány pedig új szolgáltatásokat hívott életre; mindennapos 
lett a könyvtári portálok használata, a távszolgáltatások igénybevétele. 
Ehhez azonban megfelelő technikai feltételek szükségesek. (2. táblázat) 
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földrajzi 
helyzete 

számítógép 
(db) 

internet 
(ktár) 

másoló 
(ktár) 

szkenner 
(ktár) 

főváros 27 12 4 3 

megyeszékhely  86 18 14 14 

kisváros  13 3 1 1 

összesen  126 33 19 18 

 
2. táblázat: Az állami fenntartású kórházak könyvtárainak 

infrastruktúrája 
 
A könyvtárak infrastruktúrája megfelelőnek tűnik, közülük is a megyei 
kórházaké jobb. A számítógépek száma átlagosan 3,5; viszont van olyan 
könyvtár is, ahol egy sincs (Makó, Deszk). A gépek zömét 2004 táján e-
Magyarország pályázat útján szerezte be számos intézmény, így ezek már 
meglehetősen elavultak. Internetes összeköttetés Deszk, Makó és Visegrád 
kivételével mindenütt van, de nélküle már nem is tudna létezni egy orvosi 
szakkönyvtár. 16 könyvtár (közülük 13 vidéki)  jelen van az Interneten is, 
nagyon különböző minőségű honlapokkal. 
A reprográfiai munkát 5 helyen (14 %) multifunkciós másológép segíti, a 
könyvtárak negyedében (9 helyen) viszont nincs sem fénymásoló, sem 
szkenner. Két könyvtár jelezte, hogy kórházon belül ki tudja elégíteni 
másolási igényeit. 
 

földrajzi 
helyzete 

állomány 
(kötet) 

magyar 
folyóirat 
(ktár) 

külföldi 
folyóirat 
(ktár) 

adatbázis 
(ktár) 

főváros  110.376 8 7 2 

megyeszékhely  305.849 15 8 3 

kisváros  32.875 4 0 0 

összesen  449.100 27 15 5 

 
3. táblázat: Az állami fenntartású kórházi könyvtárak állománya 

 
Az orvosi szakkönyvtárak állománya összesen közel 450.000 kötet. A 
kisvárosi könyvtárakban kevesebb (5.479 kötet), a megyeszékhelyeken 
lévőkben ennél nagyobb (16.992 kötet) az átlagos állománynagyság. A 
gyűjtemény 12 helyen már elektronikus katalógusban feltárt, igaz, 6-féle 
szoftver van használatban. (3. táblázat) 
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A gyarapításra mindössze 11 könyvtárnak biztosítanak költségvetést. A 
csökkenő anyagi lehetőségek miatt nemcsak a dokumentum beszerzések 
minimálisak és fenntartói engedélykötelesek, hanem a könyvtárközi 
kölcsönzések is, ami nagyon lassíthatja az információhoz jutást. Különösen 
nagy a gond a külföldi irodalom beszerzése terén, legyen az papír vagy 
elektronikus formátumú. A könyvtárak 41,6 %-a tud csak előfizetni külföldi 
szaklapot, ezek többsége is a fővárosban van, ahol eleve könnyebb az 
irodalomhoz jutás más könyvtárakból is. Adatbázis mindössze 5 helyen 
található (EISZ, ProQuest, Cohrane). Sajnálatos, hogy az ország észak-keleti 
szegletében lévő 5 megyei kórházi könyvtár 2011-ben semmiféle formában 
nem tudott előfizetni külföldi szakirodalomra. Közülük olyan könyvtár is 
akad, ahova már magyar nyelvű lap sem jár. 
Úgy véljük, a társadalom elemi érdeke lenne, hogy az újjászervezett 
egészségügyi struktúrához igazodva a jövőben hatékony és működőképes 
szakkönyvtári hálózat segítse a gyógyító, oktató- és kutatómunkát, hiszen 
ezt kívánja a biztonságos betegellátás elve is. Ennek érdekében forrásokat 
kell biztosítani az informatikai infrastruktúra fejlesztéséhez, valamint 
központi forrásokból kell finanszírozni az alapvető hazai és vezető külföldi 
szaklapok elektronikus elérését a kórházak dolgozói számára. Forrást kell 
biztosítani az egyre költségesebb könyvtárközi kölcsönzésekhez, valamint 
lehetővé kell tenni a folyamatos felhasználóképzéseket az elektronikus 
források (PubMed, PLOS, BMC stb.) hatékony használata érdekében. 
 

dr. Kührner Éva 
könyvtárvezető 
Jósa András 
Oktatókórház 
Nonprofit Kft., 
Nyíregyháza 
Kállay Rudolf 

Orvostudományi 
Szakkönyvtár 

e.kurner@josa.hu 
 

Beke Gabriella 
könyvtárvezető 

Zala Megyei Kórház 
Egészségügyi 
Szakkönyvtár 

bega@zmkok.hu 

dr. Palotai Mária 
főosztályvezető 

GYEMSZI IRF Országos 
Egészségpolitikai 
Szakkönyvtár 

palotai.maria@gyemszi.hu 

 
 

 

 

 

mailto:e.kurner@josa.hu
mailto:bega@zmkok.hu
mailto:palotai.maria@gyemszi.hu


12 

 

 

 

Az INFORMATIO SCIENTIFICA – INFORMATIO MEDICATA 2012 
programtervezete 

 
 

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

1. nap 
2012. szeptember 27. csütörtök 

 

8.00-16.00   Folyamatos regisztráció (Helyszín: Aula)  

 

9.00-12.00 Nyitó plenáris ülés  

Ünnepélyes megnyitó – Moderátor: Vasas Lívia (főigazgató, 

Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár)  

Köszöntő: a Semmelweis Egyetem rektorhelyettese 

9.15-9.45 Bevezető beszéd: Szabó Gábor (a Szegedi Egyetem rektora, a 

Magyar Innovációs Szövetség elnöke) A lézerek orvosi alkalmazásai 

9.45-10.05 Balogh Attila 4D Anatomy: Anatómiai boncolások és szimulált 

műtéti beavatkozások interaktív térhatású megjelenítése 

10.05-10.25 Mészáros Judit (Semmelweis Egyetem Egészségtudományi 

Kar) /előadáscím később/ 

10.25-10.35 Kávészünet  
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10.35-12.00 Kiállítók bemutatkozói (Akadémiai Kiadó, Interacta, IQSYS, 

Monguz, MTMT, SpringMed, Elsevier, MedicalBooks, Minerva-EBSCO, Ovid, 

ProQuest, Suweco, Thieme, Thomson Reuters, Wiley-Blackwell, Wolters-

Kluwer UpToDate) 

 

12.00-13.00 Ebéd  

 

13.00-14.50 Szekció I.   

üléselnökök: Diana Cunningham, Mader Béla, Szellőné Fábián Mária 

13.00-13.25 Bevezető előadó: Schubert András (MTA) /előadáscím 

később/ 

13.25-14.40 Előadások 

Iulian Herciu (ProQuest) /előadáscím később/ 

Geges József (Ovidius Marketing Co., Ltd.) Innovatív orvosi és tudományos 

alkalmazások PDA és iPad környezetben 

Agata Jablonka (Elsevier) Elsevier’s commitment to Universal Access 

Marta Dyson (Wiley-Blackwell) /előadáscím később/ 

Małgorzata Heydel-Pobojewska (MedicalBooks) /előadáscím később/ 

14.40-14.50 Vita, fórum 

 

13.00-15.00 Ovid Technologies Workshop  

 

15.00-17.00 EKK-gyűlés  

Levezető elnök: Virágos Márta (a DEENK főigazgatója) 

 

14.50-15.00  Kávészünet  
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15.00-16.50 Szekció II.  

üléselnökök: Ládi László, Dippold Péter 

15.00-16.30 Előadások 

Diana Cunningham (New York Medical College, Health Sciences Library) 

/előadáscím később/ 

Uwe Stehle (Thieme) The Thieme medical online products 

Eniko Toth Szasz (Thomson Reuters) A tudományos kutatás 

lehetőségeinek kiszélesítése – tudományos könyvirodalom a WEB OF 

SCIENCESM-ben/ : Enhanced opportunities in scholarly research – scientific 

books available in the WEB OF SCIENCESM 

Otmar Mueller, Nagy Dezső (Wolters-Kluwer UpToDate) Impact of 

UpToDate and Country-wide Solutions 

Dudás Csaba (DE Egyetemi és Nemzeti Könyvtár) METISZ: elektronikus 

folyóirat portál 

Bencsik Péter (Akadémiai Kiadó) Az Akadémiai Kiadó szolgáltatásai a 

kutató és betegellátó orvosok számára 

 

 

 

 

17.00-20.00 Társasági program  

17.00- 19.00 kulturális-zenei előadás 

19.00 gálavacsora, közreműködő: Medvecukor Jazz Band 
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2. nap 
2012. szeptember 28. péntek 
 
9.00- 10.00 Plenáris ülés  

üléselnök: Virágos Márta 

9.00-9.10 Ünnepélyes nyitóbeszéd: Szitáné Kazai Ágnes (Semmelweis 

Pályázati és Innovációs Központ) Szeptember végén – a felsőoktatási 

pályázati tevékenység jelene és jövője 

9.10-9.25 Cséfalvay Zoltán (Nemzetgazdasági Minisztérium, államtitkár) 

/előadáscím később/ 

9.25-9.40 Kovács L. Gábor (Pécsi Tudományegyetem, tudományos- és 

innovációs ügyekért felelős rektorhelyettes) A Szentágothai kutatóközpont 

– innováció a Pécsi Tudományegyetemen 

9.40-9.55 Mátyus László (DE egyetemi tanár, a Tudás-és  Technológiai 

Traszfer Iroda vezetője) Innovációs stratégia és gyakorlat a Debreceni 

Egyetemen 

 

10.00-11.00. Szekció III.  

üléselnökök: Jehoda Imola, Léces Melinda 

10.00-11.00 Előadások 

Jan Luprich (Minerva-EBSCO) EBSCO e-könyvek: modern, 

felhasználóbarát, rugalmas (Minerva-EBSCO)/ EBSCO eBooks: Modern, 

User-Friendly, Flexibel. 

Vincent Maessen / Michael Fanning (Ovid Technologies) Lippincott 

Williams & Wilkins (LWW) a leading international publisher of professional 

health information 
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Zotterné Kótai Katalin (IQSYS) Virtuális konzílium és szövegintelligencia 

IQPortál alapon, orvosi informatikai rendszerek 

16.30-16.45 Vita, fo rum 

Simon András (Monguz Kft) Muzeális gyűjtemények kezelése Huntéka 

rendszerben 

 

10.00-11.30 Minerva-Ebsco Workshop  

 

11.00-11.10  Kávészünet  

 

11.10-12.00 Szekció IV.  

üléselnök: Fonyó Istvánné, Virágos Márta 

11.10-12.00 Előadások 

Makara Gábor /előadáscím később/ 

Holl András /előadáscím később/ 

Dudás Anikó /előadáscím később/ 

 

12.00-13.00 Ebéd  

 

13.10-13.30 A kiállítói kérdőívek, tesztek eredményhirdetése, 

elköszönés  

 

13.30-15.00 MOKSZ Közgyűlés  

 
 
  



17 

 

 

TOVÁBBI PROGRAMOK 
 
 

0. nap 
2012. szeptember 26. szerda 

Helyszín: Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár 
1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 5. 

 
 
 
 
 
    
14.30-16.00 ProQuest Workshop 

15.00-16.30 Elsevier workshop “Harnessing the power of Clinical 

Reference Information” 

15.00-17.00 Találkozás régi kollégákkal 

17.00-17.30 Welcome-drink/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: 
 
Szeptember 26. szerda (Helyszín: Semmelweis Egyetem Központi 

Könyvtár) 

14.30-16.00 ProQuest Workshop 

15.00-16.30 Elsevier workshop 

Szeptember 27. csütörtök (Helyszín: Balassi Intézet) 

13.00-15.00 Ovid Technologies Workshop (Helyszín: Különterem, II. 

emelet)  

Szeptember 28. péntek (Helyszín: Balassi Intézet) 

10.00-11.30 Minerva-Ebsco Workshop (Helyszín: Különterem, II. 

emelet)  

 

 

GYŰLÉSEK A KONFERENCIA IDEJE ALATT: 
 
Szeptember 27. csütörtök (Helyszín: Balassi Intézet) 

15.00-17.00 EKK-gyűlés (Helyszín: Különterem, II. emelet) Levezető 

elnök: Virágos Márta (a DEENK főigazgatója) 

Szeptember 28. péntek (Helyszín: Balassi Intézet) 

13.30-15.00 MOKSZ Közgyűlés (Helyszín: Könyvtárolvasó, földszint) 

 

 

 

A konferencia részletes programja valamint az elektronikus 

regisztrációs felület 2012. augusztusában a 

http://www.lib.sote.hu/nav/isim2012 oldalon lesz elérhető 

 

  

http://www.lib.sote.hu/nav/isim2012
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NÉVJEGY 
 

Skultéti Attila 
 
A Semmelweis Egyetem Központi Könyvtárához 2008 őszén 

kerültem. Végzettségemet tekintve informatikus vagyok, és 

informatikusi munkakörre is vettek fel. Mivel a könyvtárban 

csupán ketten végeztük ezt a feladatot, ezért szinte mindennel 

foglalkoznunk kell, ami az informatikával kapcsolatos, nem 

kizárólagosan csak egy szakterülettel. Így az általános 

rendszergazdai feladatok mellett (számítógépek telepítése, karbantartása) olyan 

érdekes feladatokkal is kapcsolatba kerültem, mint például a könyvtár 

szervereinek adminisztrálása, poszternyomtatás, a könyvtár portáljának 

fejlesztése, programozása, valamint a számítógépes hálózat karbantartása, 

ezáltal sok gyakorlati, hasznos tudásra, tapasztalatra tettem szert, amit eddig 

esetleg csak elméleti szinten tanultam. Valamint a könyvtár által szervezett 

könyvtári informatika kurzuson is tanítok, ez a feladat számomra teljesen új 

volt, nem gondoltam volna, hogy valaha ilyesmivel is fogok foglalkozni, de 

mindenképpen pozitív tapasztalataim voltak vele, önbizalmat adott. Ha épp nem 

számítógépekkel foglalkozom (gyakran azért otthon is ezt teszem), akkor 

szabadidőmben szeretek barátokkal, ismerősökkel összejárni, kirándulni, 

biciklizni, járni az országot, új helyeket megismerni. 

 
Szluka Zoltán 

 
A pályafutásomat a Semmelweis Egyetem Központi 

Könyvtár Informatikai osztályán 2007 augusztusában 

kezdtem meg. Egy év elteltével azonban a Budapesti Műszaki 

Egyetemen nappali tagozatos hallgatója lettem, és annak 

érdekében, hogy sikeresen vegyem tanulmányaim során elém 

táruló akadályokat, munkaviszonyomat 2008 őszén 

megszüntettem. Tanulmányaimnak lassan a végére érve 

tértem vissza a Központi Könyvtárba 2011 júliusában. Ismét 

az informatikai részlegre kerültem, és itt próbálom kamatoztatni a tanulmányaim 

során eddig megszerzett tudást. Az alapvető informatikai feladatok, mint például 

számítógépek telepítése és karbantartása, a könyvtár honlapjának szerkesztése, 

poszternyomtatás, telefonos informatikai segítségnyújtás stb. mellett egyéb, nem 

informatikai jellegű dolgokat, például olvasószolgálati feladatokat is elláttam. 

Továbbá a Központi Könyvtár által meghirdetett tantárgyak oktatásában is részt 

veszek, mint oktató és mint vizsgáztató is. Szabadidőmet szívesen töltöm a 

családommal, valamint a vízparton, a horgászbotom mellett. 
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Fabricius Guilhelmus Hildanus: Opera quae extant omnia… Francofurti ad Moenum (1646) címlapja 
(Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár, Győry Tibor különgyűjtemény) 
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