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KÖSZÖNTŐ 
 

Kedves Kolléga, kedves Olvasó! 

 

Ismét eredményesen zárult az orvosi és felsőoktatási könyvtáros szakma 
már hagyományosan évről-évre megrendezett rangos hazai eseménye, az 
Informatio Scientifica – Informatio Medicata konferencia. 

Számos előadás és workshop alkalmával került előtérbe a különböző 
adatbázisokban, adattárakban való keresés és az Open Access elérés egyre 
aktuálisabb kérdése. Ezeknek az elektronikus forrásoknak a használata 
elengedhetetlen, különösen az orvos- és élettudományok területén.  

Ma már a hírek és információk könnyebb, gyorsabb úton jutnak el hozzánk; 
nem ismerjük azokat a térbeli és időbeli gátakat, melyek egykor annyira 
megnehezítették munkánkat. Számos, sokáig papír alapon megszokott 
tartalom most már olyan csatornákon terjed, melyek pár évtizede még 
ismeretlenek voltak. Egyben olyan információk váltak gyorsan és könnyen 
hozzáférhetővé, melyekre azelőtt csak nehézkes utánajárással és sok idő 
árán tudtunk szert tenni. Ez a változás oly szembetűnő, hogy nem lehet 
elégszer hangoztatni, sem pedig szemet hunyni felette. 

Nevében még könyvtár – lényegét tekintve már információs központ. 

A változásokra, az egyre inkább teret hódító digitális világra igent kell 
mondanunk - és örömmel mondhatunk is, hiszen a tartalomszolgáltatók, 
adatbázisok egyre frissülő, naprakész adatokkal és újabb és újabb a 
felhasználókat segítő opciókkal, fejlesztésekkel segítik munkánkat. 

Ha ez a változás sok helyen még nehézkes is, a problémát lehetőséggé kell 
változtatnunk, a másféle hírcsatornák adta opciókat ki kell használnunk, 
hogy az információs társadalom követelményeinek meg tudjunk felelni – és 
ehhez szerencsére napról-napra jobb apparátus áll rendelkezésünkre.  

 
Dr. Vasas Lívia 

MOKSZ elnök 
lvasas@lib.sote.hu 
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HÍREK 
 

MOKSZ elnökség leköszönő tagjai 
 

Dr. Kührner Éva és Szikszai Márta 2012. szeptember 28-án leköszönt 
elnökségi tagságáról. Sok éves, fáradságos munkájukkal, szakértelmükkel és 
elhivatottságukkal segítették a MOKSZ munkáját és támogatták az orvosi 
könyvtárak ügyét.  

Ezúton is köszönjük munkájukat és valamennyi MOKSZ tag nevében 
kívánunk további eredményekben és sikerekben gazdag életutat mind a 
szakmai, mind a magánéletben! 

Orvosi-élettani Nobel-díj 2012 
 

Az idei orvosi-élettani Nobel-díjat John B. Gurdon és Shinya Yamanaka 
kapták - tette közzé a Svéd Királyi Tudományos Akadémia 2012. október 8-
án, hétfőn. Felfedezésük, hogy az érett, már szakosodott sejtek 
visszaalakíthatók pluripotens sejtekké. Ennek a visszaprogramozásának 
köszönhetően a szervezet csaknem minden sejttípusa létrehozható, így a 
felfedezéstől számos betegség gyógyítását remélik, egyben a kutatási 
lehetőségek spektrumát is kiszélesíti. Úttörő felfedezésük nyomán 
tankönyveket írtak át, eredményeikre új kutatási területek épülnek. 

Sir John B. Gurdon 1933-ban született Nagy-Britanniában, tanulmányait 
Oxfordban, majd Kaliforniában végezte. Visszatérve szülőhazájába a 
Cambridge Egyetem professzora lett és számos kutatást végzett a klónozás 
területén. Jelenleg a cambridge-i Gurdon Intézetben dolgozik. Már 1962-
ben felfedezte, hogy a sejtek specializálódása visszafordítható, elméletét 
békák sejtjeinek módosításával igazolta. 

Shinya Yamanaka John B. Gurdon első nagy felfedezésének évében, 1962-
ben született Oszakában, tanulmányait a Kobe Egyetemen és az Oszaka 
Egyetemen végezte. Az iPS Cell Research and Application igazgatója, az 
International Society for Stem Cell Research elnöke (mindkét intézmény az 
őssejtkutatásban elkötelezett), a Kalifornia Egyetem és a Kiotói Egyetem 
professzora. 

Kutatásaik tudományos jelentőségét a 2009-ben mindkét kutatónak 
odaítélt Albert Lasker-díj is igazolja. 

További információk: 
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2012/press.
html 
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Kitüntetések augusztus 20-án 

 

Áder János köztársasági elnök, Orbán Viktor miniszterelnök és Kövér 
László, az Országgyűlés elnöke 2012. augusztus 20-án a Parlamentben a 
Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozatát adta át  

 Náray-Szabó Gábor kémikusnak (MTA rendes tagja, MTA 
könyvtárának főigazgatója)  

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere Magyarország köztársasági 
elnöke megbízásából a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést adott 
át: 

 Bakos Klárának (Nemzeti Közszolgálati Egyetem könyvtárigazgatója, 
a Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöke) 

 dr. Hermann Istvánnak (a pápai Jókai Mór Városi Könyvtár 
igazgatója) 

 dr. Löffler Erzsébetnek (az egri Érseki Vagyonkezelő Központ 
Könyvtár, Levéltár és Múzeum igazgatója) 

Trefort Ágoston-díjat adott át: 

 Vajda Albertnénak (ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar kari 
könyvtárigazgatója) 

Széchényi Ferenc-díjjal tüntették ki a következő közgyűjteményi 
szakembereket: 

 Barátné dr. Hajdu Ágnes (főiskolai tanár, Szegedi Tudományegyetem 
Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Felnőttképzési Intézet Könyvtár- 
és múzeumpedagógiai szakcsoport) 

 Dr. Skaliczki Judit (nyugalmazott főosztályvezető-helyettes, Oktatási 
és Kulturális Minisztérium) 

A könyvtárosi munka legmagasabb rangú elismerésében, Szinnyei József-
díjban részesültek a következő szakemberek: 

 Balla Mária (nyugdíjas főkönyvtáros, főiskolai adjunktus, Kaposvári 
Egyetem) 

 Biczák Péter (nyugalmazott megyei könyvtárigazgató, Pest Megyei 
Könyvtár) 
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 Erdeiné Törőcsik Katalin (könyvtárvezető, Kenézy Kórház 
Debrecen, Orvosi Könyvtár) 

 Takács Anna (tájékoztató könyvtáros, József Attila Megyei Könyvtár, 
Tatabánya) 

 Takáts Béla (megbízott igazgató, Verseghy Ferenc Könyvtár és 
Művelődési Intézet, Szolnok) 

 Villám Judit (gyűjteményvezető, Országgyűlési Könyvtár) 

 

Gratulálunk a kitüntetetteknek! 

 

Beszámoló az EAHIL (European Association for Health Information and 
Libraries) „Health information without frontiers” címmel július 4-6. között 
Brüsszelben megrendezett konferenciájáról 

 
Az EAHIL szervezet évente más-más városban, konferenciát illetve 

workshopot rendez. Az idei konferencia helyszíne Brüsszel volt. 
Intézetünkből ketten utaztunk: Dr. Palotai Mária könyvtárvezető, és Vízvári 
Dóra könyvtáros. Mindketten tagjai vagyunk a szervezetnek. 

A rendezvényre posztert is vittünk, melyben a MATARKA-t mutattuk 
be, illetve az adatbázison belül az orvosi szakterület jelenlétét. A poszterünk 
címe: MATARKA: Cross-country development in the searchable Hungarian 
periodicals Table of Contents (TOC) database. A poszterről egy hosszabb, 
1000 szavas absztraktot is el kellett készítenünk, amely megtekinthető a 
szervezet 2012-es konferenciájának honlapján (www.eahil2012.be), illetve 
megjelent a konferencia hivatalos kiadványában.  

Az EAHIL rendezvényére 34 országából érkeztek a résztvevők. 
Magyarországot mi, illetve a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi 
Karának könyvtárából érkezett kolleganő (Orbán Éva) képviselte. A legtöbb 
résztvevő Svédországból, Belgiumból és Hollandiából érkezett. Bár az 
EAHIL európai szervezet ennek ellenére más földrészeket is képviseltek 

http://www.eahil2012.be/
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könyvtáros kollegák (Kanada, 
Amerikai Egyesült Államok, 
Ausztrália és Dél-Afrika).  

A konferenciát a leuwen-i 
katolikus egyetem (Université 
Catholique de Louvain, UCL) 
orvoskarának campusán 
rendezték, amely Brüsszel 
külvárosában található (UCL- 
Brussels Woluwe Campus). Az 5 
napos rendezvény első két napján 
tutoriálokat, vezetőségi 
megbeszéléseket tartottak, a 

tényleges konferencia a 3. napon kezdődött. Mi csak ez utóbbin vettünk 
részt. 

A szervezet idén ünnepli megalapításának 25. évfordulóját, ezért a 
konferencia ünnepélyes megnyitása után a nyitó plenáris ülés az EAHIL 
történetével foglalkozott. A történeti előadást Elisabeth Husem tartotta, aki 
aktív résztvevője volt a szervezet rendezvényeinek, s 1994-1998-as 
években az elnöki posztot is betöltötte. Előadását elsősorban személyes 
élményeire építette, a prezentációban a korábbi rendezvényekről egy-egy 
kedvenc képét is megmutatta. A fotók között láthattuk a budapesti esemény 
(1997) gálavacsoráján készült képet is, a magyar népviseletbe öltözött 
táncosokat.  

A nyitó nap további részében párhuzamos szekciók előadásait lehetett 
meghallgatni, illetve ezen a napon volt a poszter szekció is. Összesen 40 
posztert állítottak ki a konferencia alatt.  

Idén is lehetőséget biztosítottak a szervezők a szponzorok 
bemutatkozására. Szponzor szekció keretében a Springer és az Ovid új 
szolgáltatásaival ismerkedhettünk meg.  

A rendezvény ideje alatt az orvos/egészségügyi kiadók (a támogatók: 
Springer, OVID, Science, EBSCO, Swets, BioMed Central, Cabi, Maney 
Plublishing, Oxford University Press, Elsevier, Sage. Továbbá a kiállítók, 
többek között: BMJ Publishing Group, Nature, Burgundy, ProQuest, Thieme 
stb.) standokon állították ki a termékeiket. 

A nyitó napot állófogadás zárta, melyet a Bozar-ban tartottak. A Bozar 
egy művészetekkel foglalkozó rendezvény- és kiállító hely, a budapesti 
MÜPA brüsszeli megfelelője. Az állófogadás során mini adagokban 
felszolgált, de nagyon különleges falatkákat lehetett megkóstolni. 
Előfordult, hogy maguk a pincérek sem tudták elmagyarázni az 
összetevőket. 

A Brüsszeli Királyi Könyvtár 
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Brüsszel maga is tartogatott meglepetést számunkra. Minden évben 
július elején tartják az Ommegang elnevezésű középkori fesztivált. A 
fesztivál a város főterén (Grand’ Place), V. Károly német-római császár 
tiszteletére kerül megrendezésre. A felvonuláson korhű ruhákban nemesek, 
polgárok, katonák és megannyi színes figura jelenik meg. Másnapi 
híradásokból tudtuk meg, hogy a rendezvényen 1400 embert mozgattak 
meg. Igen látványos esemény volt.  

A rendezvény második napján tovább folytatódtak a szekció előadások.  
A szekcióülések előadói az alábbi témákat járták körbe: új 

technológiák, könyvtármenedzsment, információs műveltség, könyvtárosok 
új szerepben, szakember képzés, felhasználóképzés, digitális könyvtárak, 
stb. 

A délután társasági program keretében a Királyi könyvtárba és más 
brüsszeli könyvtárakba való látogatási lehetőség volt. Este pedig 
gálavacsorán lehetett részt venni, melyet Louvain-la-Neuve-ben, az egyetem 
központi campusának városában rendeztek meg.  

A záró napon több érdekes plenáris programot hallgattunk végig:  
A reggeli előadásokat egy project bemutatása, az ehhez kapcsolódó 

portál hivatalos és ünnepélyes átadása vezette be. A project célja az orvosi 
könyvtárosok oktatásának, továbbképzésének segítése volt. Mindennek 
eszközéül szánva adták át a „23 things for EAHIL” honlapját. A portálon 
nagyon sok hasznos, web2.0-es alkalmazás, közösségi hálózati- és egyéb 
információtechnológiai eszköz találtható meg. Ezek alkalmazási 
lehetőségeit, megvalósításuk technikai segítségét lehet egy helyre 
összegyűjtve elérni. A project nemzetközi; a létrehozók felajánlották 
segítségüket az oldal nemzeti nyelvekre való lefordítására is. Az oldal 
elérhetősége: http://p23eahil.wordpress.com/ 

„1 Minute Madness” elnevezésű program szintén érdekes, színes része 
volt a záró napnak. Az „előadásra” jelentkezők csupán 1 percet kaptak 
témájuk bemutatására. Nagyon pörgő, szórakoztató felszólalásokat lehetett 
végighallgatni. A felszólalók eleinte kissé bizonytalanok voltak, különösen, 
akkor, amikor az egy perce végét jelző csengő egy mondat közepén 
szakította félbe a mondanivalót. Az első előadók után egyre többen kaptak 
kedvet a megszólaláshoz. 28 előadást sikerült a másfél óra alatt 
lebonyolítani. 

Az utolsó konferencia program egy igen érdekes előadás volt, melyet 
Martin Valcke, a genti egyetem oktatási tanszékének tanára tartott. Az 
egyetem oktatójaként azt mutatta be, hogy a genti egyetemen hogyan 
vezetik rá a hallgatókat a kutatásra, a tudományosságra, mindezt a könyvtár 
és az információs rendszerek segítségével, a kutatás alapú oktatásra 
helyezve a hangsúlyt. 
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Az előadásokon túl részt vettünk az EAHIL Közgyűlésén. Az elnöki 
beszámoló után a tavalyi konferencián megfogalmazott ajánlásokat a 
közgyűlés egyhangúlag megszavazta. A záró közgyűlésen osztották ki a fő 
szponzorok, és az egyesület díjait. Az EAHIL jelenlegi elnökének (Peter 
Morgan) a megbízatása idén lejár, az elektronikus szavazás eredményeként 
megtudtuk, hogy 2013-14-es években Hotta Haglund (Svédország) lesz az 
új elnök. 

Végül megnézhettük a következő két EAHIL rendezvény (workshop 
illetve konferencia) színhelyeinek bemutatkozását: 2013-ban EAHIL 
workshopjának helyszíne Stockholm lesz, a 2014-es konferenciát Frederico 
Fellini kisfilmje vezette be: 2014, Róma. 

 
Budapest, 2012. július 11. 

Vízvári Dóra 
könyvtáros 

GYEMSZI IRF 
Országos Egészségpolitikai Szakkönyvtár 

vizvari.dora@gyemszi.hu 
 

Gyászhír 
 

Elhunyt Krencseyné Győri Erzsébet (1936-2012), a Könyvtártudományi és 
Módszertani Központ -- a mai Könyvtári Intézet elődje -- nyugalmazott mb. 
igazgatója. 

Könyvtárosi pályafutását 1954-ben kezdte és közkönyvtárak 
valamennyi típusában, számos munkakörben dolgozott. Vezetése alatt 
alakult ki a miskolci közkönyvtári hálózat.  

1976-ban költözött Budapestre, dolgozott a Művelődési Minisztérium 
Könyvtári Osztályán. A Könyvtárellátó Vállalatnál helyezkedett el, majd 
1985-től nyugalomba vonulásáig a Könyvtártudományi és Módszertani 
Központban volt a Gyűjteményfejlesztési Osztály vezetője, jó ideig mint az 
intézmény mb. igazgatója. Munkásságát számos elismeréssel jutalmazták, 
így 1996-ban Szinnyei József-díjat, 2001-ben Széchényi Ferenc Emlékérmet 
kapott. 

Mindeközben szerkesztője, valamint 2011-ig szerkesztő bizottsági 
tagja volt a Könyv, Könyvtár, Könyvtárosnak. 

Búcsúztatása október 3-án a Fiumei úti sírkertben volt. Szeretettel 
emlékezünk rá. 
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INFORMATIO SCIENTIFICA – INFORMATIO MEDICATA 2012 
 

Beszámoló a konferenciáról 
 

 
Idén 9. alkalommal került megrendezésre az 
Informatio Scientifica – Informatio Medicata 
konferencia, az Egyetemi Könyvtárigazgatók 
Kollégiuma, a Semmelweis Egyetem Központi 
Könyvtára és a Magyar Orvosi Könyvtárak 

Szövetsége szervezésében. Az idei konferencia fő témája az innováció és 
kutatás-fejlesztés volt, elsősorban az orvosi információszolgáltatásban. 
Az összes hazai orvosegyetem képviselte magát a konferencián: a nyitó 
plenáris ülésen Szél Ágoston, a Semmelweis Egyetem rektora mondott 
ünnepi köszöntőt, majd Szabó Gábor a Szegedi Tudományegyetem rektora 
számolt be kutatási területéről, a lézerek orvosi alkalmazásairól. Pénteken 
Kovács L. Gábor, a Pécsi Tudományegyetem rektorhelyettese és Mátyus 
László a Debreceni Egyetem innovációs rektori biztosa tartott előadást, 
továbbá Nikodémus Antal, a Nemzetgazdasági Minisztérium témában 
illetékes főosztályvezetője. Előadóink között külföldi szakemberek és 
kiállítók is megszólaltak. Meghallgathattuk Diana Cunningham előadását a 
New York-i Health Sciences Library képviseletében, így a hazai fejlesztések 
és innovációk mellett a külföldi trendekbe is bepillantást nyerhettünk. 
 
 
Szakmai program 
 

A konferencia 3 napja során a látogatók 
workshopokon, tudományos előadásokon és 2 
napig tartó szakmai kiállításon vehettek részt. A 
nagy érdeklődésre való tekintettel a 
konferenciának már visszatérő tematikus 

szekciója az MTMT Kerekasztal, mely során a könyvtárosok napi munkáját 
érintő fontos és aktuális kérdésekről hallhattunk. Külföldi és magyar 
előadóink összesen négy szekcióülésen és két plenáris ülésen szólaltak meg, 
ezen kívül négy workshopon vehettek részt a látogatók (Elsevier, Minerva-
EBSCO, Ovid, ProQuest), egyúttal sor került az EKK és MOKSZ közgyűlésre 
is. A konferencia helyszíne szeptember 27-28-án ezúttal is a Balassi Intézet 
(1016 Budapest, Somlói út 51.), melyet a MOKSZ által megpályázott és 
elnyert NKA támogatás segítségével tudtunk finanszírozni. 
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Kiállítók 
 
A két napos szakmai kiállítás minden évben fontos és igen frekventált része 
a konferenciának. Évről-évre visszatérő és új kiállítók képviselik magukat: 
idén 10 külföldi és 6 magyar könyvkiadó, illetve tartalomszolgáltató vett 
részt a konferencián. A csütörtöki nyitó plenáris ülésén minden kiállító 
lehetőséget kap egy rövid bemutatkozó prezentációra, melyben egyúttal 
invitálják a résztvevőket a kiállítói standhoz is, ahol részletesebb, személyre 
szabott információval, tanácsadással várják a látogatókat. Valamint a két 
nap során többen is tartottak hosszabb előadást, illetve workshopokat. 
2012-ben az alábbi kiállítók mutatkoztak be a konferencián: Akadémiai 
Kiadó, Interaca Kft., T-Systems – az IQSYS Zrt. jogutódja, Magyar 
Tudományos Művek Tára (MTMT), Monguz Kft., SpringMed Kiadó, Elsevier, 
Medicalbooks.hu, Minerva-EBSCO, Ovid & Lippincott Williams and Wilkins, 
ProQuest, Suweco, Thieme, Thomson Reuters, Wiley-Blackwell, Wolters 
Kluwer Health / UpToDate. 
 
 
Kísérőprogramok 
 
A konferencia 0. napján került során már hagyományosan a nyugállományú 
kollégák találkozójára, melyet egy welcome fogadás, majd egy hangulatos 
csembaló koncert követett a Semmelweis Szalonban. A koncertet a 
Semmelweis Egyetem két hallgatója, a Kerpel-Fronius Ödön 
Tehetséggondozó Programban is résztvevő Tóth-Vajna Gergely és Tóth-
Vajna Zsombor előadásában hallhattuk. A csütörtöki szakmai szekciókat a 
Mydros Görög Zenekar zenés-táncos műsora zárta. Ahogy minden évben, 
úgy most is külön figyelmet fordítottunk a szakmai program mellett az 
egészségmegőrzésre: idén a Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és 
Bőronkológiai Klinika munkatársai jóvoltából ingyenes bőrdaganat 
szűrésen vehettek részt a látogatók. Az egészség mellett a szépség sem 
maradt el: kozmetikai standnál frissülhetek fel és szépülhettek az oda 
látogatók.  
 
 
Nyilvánosság 
 
A konferencia szakmai és tudományos programjáról nyomtatott 
konferenciafüzet készült, mely elektronikus formában a konferencia 
weboldaláról letölthető. A füzetben részletes információ található a 
programokról, valamint az előadások absztraktja és a kiállítók rövid 
szöveges ismertetése olvasható. A Semmelweis Egyetem honlapján a 
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konferencia előtt és után is megjelent az Informatio Scientifica – Informatio 
Medicata konferenciát bemutató hír. Az érdeklődők könyvtárszakmai 
levelezőlisták, személyes meghívók, illetve könyvtári és egyetemi 
nyomtatott és elektronikus sajtó révén értesültek az eseményről 
(Semmelweis Egyetem honlapja, KIT hírlevél, Könyvtári Levelező/Lap). A 
konferencia honlapja (http://www.lib.sote.hu/nav/isim2012) 
folyamatosan frissülő hírekkel, részleteses szakmai programmal és további 
hasznos információkkal (előadások anyagai, fotógaléria) szolgál az 
érdeklődők számára.  
 
 
Összegzés 
 
Kiállítóink évről-évre gyarapodó száma, a látogatók pozitív visszajelzései és 
a meghívásunkat elfogadó neves szakemberek jelenléte igazolja az 
Informatio Scientifica – Informatio Medicata konferencia magas szakmai 
színvonalát, témáinak aktualitását és a szakmai közönség érdeklődését. 
Ezeknek az elvárásoknak a szervezők elkötelezettek évről-évre eleget tenni 
– ennek jegyében kezdünk bele a következő évi, jubileumi 10. Informatio 
Scientifica - Informatio Medicata konferencia szervezési munkáiba. 
 
 

Margittai Zsuzsa 
PR vezető 

Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár 
zsmargittai@lib.sote.hu 

 
 

Workshopok a konferencián 
 
 
Elsevier workshop 
 

A konferencia nulladik napján tartotta előadását Maja 
Ravnikar és Michael Krupa az Elsevier legújabb termékéről, 
a ClinicalKey-ről. Az előadás egy rövid cégtörténettel 
kezdődött, majd diavetítés keretében megismerkedhettek a 
jelenlévők az új adatbázissal. 
A ClinicalKey három alapkövetelménynek kíván megfelelni: 
széleskörűség, megbízhatóság, gyors válaszadás. Ezt 

széleskörű forrás választékkal – több mint 1000 e-könyvet, és 500 online 
folyóiratot tartalmaz - és egy új, úgynevezett EMMeT (Elsevier Merged 

http://www.lib.sote.hu/nav/isim2012
mailto:zsmargittai@lib.sote.hu
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Medical Taxonomy) taxonómiával biztosítja. Ez a hieratikus 
tárgyszórendszer több, már ismert szókészletből áll (pl. MeSH), melyeket 
egy, az ULMS-hez (Unified Medical Language System) igen hasonló, 
rendszer fog össze. 
Az adatbázis megjelenése a lehető legegyszerűbb, de keresni nem csak 
egyszerű kereséssel lehet. Van lehetőség dokumentum típus szerint keresni, 
illetve megtalálható még az orvosi irányelvek, betegoktató anyagok és 
gyógyszerek tára is. Az adatbázis multimédiás anyagokat is tartalmaz, 
melyek a vonatkozó cikkeknél, könyvfejezeteknél automatikusan, jobb 
oldalt megjelennek. Gondolva az orvostanhallgatók igényeire is, külön 
exportáló funkció segíti elő ezeknek prezentációkban való legális 
felhasználását. 
Az előadás végén minden résztvevőnek lehetősége volt az adatbázist 
kipróbálni, illetve kérdezni az előadóktól. 
 

Ruttkay Szilvia 
online-folyóirat feldolgozó 

Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár 
szruttkay@lib.sote.hu 

 
 
Minerva-Ebsco workshop 
 

A konferencia második napján egy 
workshop keretében két előadás is 
szerepelt: az elsőt Marta Dyson és 
Lukács Eszter tartotta „Wiley 

konzorciumi ajánlat bemutatása a Minerva–EBSCO-tól” címmel, ezután 
pedig Jan Luprich „EBSCO Discovery Service és EBSCO ekönyvek” című 
bemutatója következett. 
Az első előadás a Wiley ez évi féléves felhasználási statisztikájával 
kezdődött, majd következett a konzorciumi ajánlat ismertetése. Ennek 
lényege, a kedvezőbb az árképzés, az Enhanced Access Licence, és hogy az 
EBSCO a Smart Link + keretében az Academic Search által indexelt közel 
700 Wiley folyóirathoz fulltext-es elérést biztosít. Fontos még, hogy a 
csoport tagjai között megosztva 2013-ra 5%-nyi cím lemondási lehetőséget 
is biztosít. 
A második előadáson az EBSCO e-könyvek és annak konzorciumi ajánlata 
került ismertetése. Az ajánlat fő eleme, hogy minden tag maga határozhatja 
meg az egyidejű felhasználók számát és, hogy mely könyvekre fizet elő. 
Újdonság az olvasó központú beszerzési lehetőség, az ún. Short-Term 
Release, ami lehetővé teszi egy könyv pár napos „kölcsönözését” is. A 
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kölcsönzési időt a könyvtár határozza meg, de ennek címenkénti beállításra 
még nincs lehetőség. A kölcsönzött e-könyvek, az Adobe Digital Editions 
programmal megnyithatók, sőt áttölthetők iPad-re is. Az előadás után a 
résztvevők élő demonstráció keretében is megismerkedhettek a felülettel. 
 

 
Ruttkay Szilvia 

online-folyóirat feldolgozó 
Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár 

szruttkay@lib.sote.hu 

 
 
Ovid workshop 
 

A konferencia első napján az Ovid 
technológia, adatbázisok iránt 
érdeklődők találkozhattak az 

Ovid Technologies cég nemzetközi tréner menedzserével Michael 
Fanninggel. A workshop központi témája a MeSH tárgyszavas keresés 
lépései, alkalmazhatósága és fontossága, valamint - a talán kevésbé ismert 
és alkalmazott - Basic Search algoritmusának működése, eredménye. 
Szemléletes, jól érthető példákkal segítette a tréner az elmondottak 
megértését és feledhetetlen előadói stílusával szinte szórakoztatva avatott 
be bennünk a keresési stratégiák bonyolult világába. A Basic Search 
kereséshez kapcsolódik az Ovid új szolgáltatása is. A keresés során kapott 
találati lista Open Access találati listát is felkínál, ahol többek között a 
PubMed Central, a MedKnown open access folyóirataihoz szolgáltat 
linkeket. A remek hangulatban telt előadás végén hasznos értéknövelt 
szolgáltatásokat mutatott be Michael Fanning a felhasználók számára. A 
workshop minden igényt kielégítően alkalmat biztosított a már ismert és 
alkalmazott technikák felelevenítésére és a tapasztalataink megbeszélésére, 
valamint sok újdonságot is hallhatunk, amelyet eredményesen 
alkalmazhatunk jövőbeli munkánk során. 
 

Csajbók Edit 
tudományos titkár 

Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár 
ecsajbok@lib.sote.hu 
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ProQuest workshop 
 

A konferencia tudományos programja a ProQuest 
workshopjával kezdődött. Sophie Panagi a cég 
képviselője egy jól felépített, főként a gyakorlatra 
koncentráló érdekes előadással várta az 

érdeklődőket. Bemutatásra kerültek a ProQuest platformon elérhető 
adatbázisok. Megtudhattuk, hogy a ProQuest a hivatalos repozitóriuma a 
legtöbb amerikai és kanadai egyetemnek, ezen egyetemekről kikerülő 
szakdolgozatok és PhD disszertációk is megtalálhatóak a Dissertations & 
Thesis adatbázisukban. Gyakorlati bemutató következett, amely során 
felelevenítettük a keresési technikákat, a szűkítési lehetőségeket. Sophie 
Panagi felhívta a figyelmünket a mély indexelésre, amelynek segítségével 
közvetlenül kereshetünk képekre, grafikonokra vagy táblázatokra. 
Kérdésünkre elmondta, hogy a ProQuest adatbázisán belül is van lehetőség 
tagek írására és meg is oszthatjuk, így kereshetővé tehetjük más felhasználó 
számára is. A workshop végén gyakorlati feladatok kerültek kiosztásra és az 
érdeklődők letesztelhették, hogy mennyire sikerült elsajátítani az 
előadáson elhangzottakat.  
 

Csajbók Edit 
tudományos titkár 

Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár 
ecsajbok@lib.sote.hu 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

mailto:ecsajbok@lib.sote.hu
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Fényképek a konferenciáról 

(Fotó: Kiss Balázs) 
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MOKSZ KÖNYVTÁRAK 

Jegyzőkönyv a MOKSZ közgyűlésről 

 

Jegyzőkönyv a Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége (MOKSZ) 2012. 
szeptember 28-i közgyűléséről.  

Program: 

1. Köszöntés, létszám tájékoztató 

2. Az elnök éves beszámolója, vita, elfogadás 

3. Az Ellenőrző Bizottság beszámolója, vita, elfogadás 

4. A MOKSZ elnökség tervei, a vezetőség tagjaiban beállott változások 
megbeszélése, szavazással való jóváhagyása. 

5. GYEMSZI könyvtárak 

6. MOKSZ kitüntettek, évfordulósok köszöntése 

 

1. Köszöntés, létszám tájékoztató 

Dr. Vasas Lívia megnyitotta a MOKSZ közgyűlését. Felkérte dr. Palotai 
Máriát a jegyzőkönyv vezetésére, melyet a közgyűlés egyhangúan 
megszavazott. A jelenléti ív tanúsága szerint 14 regisztrált MOKSZ tag vett 
részt a közgyűlésen. 
 

2. Az elnök éves beszámolója, vita, elfogadás 

Az éves jelentés megjelent az Orvosi Könyvtárakban, ezért csak néhány 
gondolatot emelt ki dr. Vasas Lívia elnök asszony az elnöki beszámolóból, 
melyet a tagság egyhangúan elfogadott. 

 

3. Az Ellenőrző Bizottság beszámolója, vita, elfogadás 

Erdeiné Törőcsik Katalin, az Ellenőrző Bizottság elnöke szóban 
kiegészítette az Orvosi Könyvtárakban megjelent jelentését. Kiemelte, hogy 
az Ellenőrző Bizottság rendszeresen részt vesz a vezetőségi üléseken, az évi 
kétszeri ellenőrzés megtörtént és Triebl Brigitta kifogástalanul vezeti a 
könyvelést. A jelentést a közgyűlés egyhangúan elfogadta. 
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4. A MOKSZ elnökség tervei, a vezetőség tagjaiban beállott változások 
megbeszélése, szavazással való jóváhagyása.  

Két vezetőségi tag jelentette be, hogy lemond a tisztségéről: Szikszai Márta 
a megváltozott munka- és családi körülményei miatt, dr. Kührner Éva pedig 
azért, mert új területen, a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 
könyvtárigazgatójaként folytatja pályafutását. A vezetőség tagjai közül 
Hován Lászlóné a vezetőségben a fiatalítás szükségességére hívta fel a 
figyelmet, Deák Valéria hisz a könyvtárosi szakmában, át kell adni a tudást a 
fiataloknak. Nyíri Éva szerint tapasztalatokkal, tanáccsal kell segíteni a 
fiatalokat. Beke Gabriella a Nyugat-Dunántúli régió felelőseként tartotta a 
régió könyvtáraival a kapcsolatot, javasolja a MOKSZ honlap tartalmi 
fejlesztését. 

 

5. A GYEMSZI könyvtárak 

Dr. Palotai Mária a GYEMSZI IRF könyvtárvezetője beszámolt a GYEMSZI 
felügyelete alá került kórházak 65 könyvtárában végzett felmérés 
eredményéről, a sok helyen tapasztalt gondokról (több könyvtárba még 
magyar nyelvű folyóirat sem jár, régi, elavult számítógépeket használnak, 
stb.) és a GYEMSZI terveiről. 

 

6. MOKSZ kitüntettek, évfordulósok köszöntése 

Kozma Zoltánné (Terike) néhány gondolatát olvasta fel az 50 éve kezdett 
könyvtárosi pályájával kapcsolatban. Ezután került sor a jubiláló 
könyvtárosok jutalmazására. Az 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 évet a 
könyvtárosi pályán eltöltött kollegáknak gratuláltunk. A tavalyi év 
kitüntetettjei javaslatára az idén is 4 fő részesült MOKSZ Emlékérem díjban: 
Papp Istvánné (Sári), Nyíri Éva, Veressné Dékány Mária és Bodnár Ilona. A 
rövid laudációt Dr. Kührner Éva olvasta fel.  
 

Dr. Vasas Lívia bezárta a közgyűlést. 

Dr. Palotai Mária  
könyvtárvezető  

GYEMSZI IRF 
Országos Egészségpolitikai Szakkönyvtár 

palotai.maria@eski.hu 
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Tisztelet az olvasónak! 
(MOKSZ közgyűlésen elhangzott beszéd kivonata) 
 
 
Hadd osszak meg néhány gondolatot veletek, annak örömére, hogy 50 éve 
elmúlt, hogy betettem a lábam a Kaposvári Megyei Könyvtárba – persze 
dolgozóként… Elszaladt az idő, mint egy pillanat… 
 
Én úgy szerettem bele a könyvekbe, hogy Mama esténként felolvasott 
nekünk és a kis szobában, az olvasólámpa fénykörében kitárult a világ a 
könyvekből (…) megelevenedtek korszakok, tájak (…) emberi sorsok, és ez 
az élmény sóvárgást ébresztett a szívemben: a többet ismerni, befogadni és 
birtokolni - érzése, élménye ott kezdődött, mikor Édesanyám meséket, 
történeteket olvasott: Mórát, Jack Londont, Fekete Istvánt (…) és én azt 
kívántam, hogy mások is ismerjék meg ezt a csodálatos érzést! (…) Így aztán 
a családi könyvtárból „kölcsön adtam” boldog-boldogtalannak ezeket a 
könyveket, hogy örömöt szerezzek velük (…) és szépen meg is fogyatkoztak 
könyveink (…) 
 
Személyes sorsom igazolja, hogy gyermekkorban eldől – mi lesz a 
gyerekből! 
 
Ezután következett a szakképzés, a főiskola és a sok egymásra rakódott 
tapasztalat: mert ahogy a szakma ismeretére eljutottam, megértettem 
valamit:  
 
TALÁLJA MEG A KÖNYV AZ OLVASÓJÁT találjanak egymásra! 
Mert mi a célunk a napi munkában? Hogy maximálisan elégedett legyen az 
olvasó (….) és mikor elégedett? Ha megvannak a forrásokban a feltett 
kérdéseire a válaszok! (…) 
 
Ha jól kérdezünk, ha igazán jól „kifaggatjuk” a tárgykörben kereső embert, 
már könnyedén megy minden! (…) Minél biztosabb, hogy értjük egymást, 
annál biztosabb, hogy kimerítő válasz-dokumentumokat fogunk felkutatni 
(…) 
 
Ezek a kincses ládák ott lehetnek a polcokon a témát átfogó 
kézikönyvekben, a monográfiákban, könyvrészletekben, a folyóirat 
cikkekben (…) vagy más könyvtárak polcaira nyúlunk át, ez a könyvtárközi. 
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És hadd mondjam most is el: NAGYON HÁLÁS VAGYOK ÉRTETEK, a napi 
segítségért! a könyvtáraitokért, és mindazokért az intézményvezetőkért, 
akik lehetővé teszik, hogy a könyvtáraink gyarapodjanak (…) És hadd 
mondjam: az Internet technikáért, a világhálóért, az adatbázisokért, 
mindazokért, akik létrehozták, építik és akik forgalmazzák – azon 
dolgoznak, hogy azok eljussanak az olvasóhoz.  
 
Tehát keresünk, kutatunk, mert együtt gondolkodunk és azután ott van a 
munkánk a sikerekben: 

- ha elhangzik az előadás, 
- ha elkészül a szakdolgozat, 
- ha a PhD-t megvédte a doktor kolléga, 
- ha megjelent a szaklapban (itthon, vagy külhonban), 
- ha a lapszerkesztésben, 
- ha a könyvszerkesztésben sikerrel járt… 
- ha elkészült a könyve…  

ott vagyunk mi is benne, benne vagyunk a háttér munkánkkal és ez jó, ez 
nekünk öröm, ettől tudunk boldogok lenni (…) attól, ha a magunk részét 
megtettük, amire elhivattunk, mert ez hivatás! – erre készültünk, ezt 
szeretjük, és ezért ÉRDEMES KÖNYVTÁROSNAK LENNI. 
 
Tisztelet ezért az OLVASÓNAK! 
 
Soroljunk fel neveket? Orvoskollégák először bekopogtatnak medikusként, 
aztán jönnek hozzánk általános orvosként, szakorvos, osztályvezető netalán 
kórházigazgató lesz belőlük, vagy éppen egészségügyi miniszter?! Hosszú 
lenne a lista… 
 
Soroljunk könyvcímeket, folyóiratcímeket, amely munkáiban 
bábáskodtunk? Ha évente ti is számba veszitek a kórházatok, 
intézményetek munkatársainak tudományos munkáit, tudjátok miről 
beszélek! (S lám itt van - mint hallottuk – az MTMT, A Magyar Tudományos 
Művek Tára, amely 2009. óta működik, felvállalva a hazai tudományos 
kutatás eredményeinek hiteles nyilvántartását.) 
 
Büszkék lehetünk azokra a nagyszerű orvosokra, professzorokra, és 
szakdolgozókra, akiknek munkái ott vannak a könyvtárakban, hiszen ezek 
olyan szellemi produktumok, amiből a kortárs, vagy a következő nemzedék 
tanulni fog! Hiszen „a könyvtár hagyaték az utódoknak, akik most kezdik az 
életet”. 
 
Tisztelet az OLVASÓNAK! 
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Legyen tisztelet az Olvasónak, nagybetűvel, akiért mi dolgozunk! 
Emlékezzünk meg róluk tisztelettel és szeretettel, azokról, akik szeretik a 
szakmát, szeretik a gyógyító munkát, szeretik az embert, az elesettet, a 
fájdalommal küszködőt (…) 
 
Hogy milyen hatékony és gyümölcsöző életpályák vannak! Egy példát 
mondanék csak a Pest Megyei Flór Ferenc Kórház kardiológus angiológus 
professzor asszonyát, aki több mint 70 évesen ma is gyógyít, oktatja a fiatal 
nemzedéket, kézikönyveket szerkeszt, pl. Belgyógyászati angiológia, 
Vascularis Medicina címmel – dr. Meskó Éva főorvosnő egy új könyve éppen 
nyomdában van, remélhetőleg hamarosan megjelenik a Gyemszi 
gondozásában, melynek címe: ANGIOLÓGIA (Élettani, klinikai ismeretek a 
kardiológiai és angiológiai szakasszisztens képzés kézikönyve.) A 
szakképzésben résztvevők már sürgetik!  Hiánypótló, ott a helye a 
könyvtárainkban! 
 
És … nem jöttem üres kézzel, hoztam kollégáim idén megjelent munkájából 
egy kis könyvet, ami könyvesboltban nem kapható: Simonyi Gábor-
Medvegy Mihály, Bedros J.Róbert OBEZITOLÓGIA a praxisban szakmai 
protokollal. A Phrama Medica adta ki, de közvetítésemmel most néhány 
példánnyal megajándékoz benneteket. 
 
Végezetül hadd idézzem bíztatásul Szent-Györgyi Albert professzor imáját: 
 

„Uram! Hadd dicsérjelek Téged azzal,  
Hogy Teremtésed rám bízott parányi részét  

Szebbé teszem,  
Elárasztom e földi létet fénnyel,  

Melegséggel, jóakarattal és boldogsággal.” 
 
 

Kozma Zoltán Jánosné 
orvosi könyvtárvezető 

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház 
orvosikonyvtar@florhosp.hu 
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MOKSZ kitüntettek 
 

MOKSZ kitüntetést 2012-ben négy könyvtáros kapott: 
 

Papp Istvánné  
Nyíri Éva  

Veressné Dékány Mária  
Bodnár Ilona  

 
Gratulálunk a kitüntetteknek! 

 

Jubiláló könyvtárosok 
 
Ahogy az eddigi években, úgy idén is köszöntöttük a jubiláló MOKSZ 
könyvtárosokat az Informatio Scientifica – Informatio Medicata 
konferencián szeptember 28-án megtartott közgyűlésen. Az alábbiakban 
közöljük a jubiláló könyvtárosok névsorát. 
 
 
 
5 éves  
  
Szaszákné Papp Márta                                                   Réthy Pál Kórház Orvosi Könyvtára 
  
Batiz Judit SE Központi Könyvtár 
  
Nyitrai Nóra DEENK Kenézy Élettudományi  

Könyvtár 
  
Dr. Najbauerné Bacsics Zsuzsanna Pécsi Tudományegyetem Pekár Mihály 

Orvosi és Élettudományi Szakkönyvtár 
  
  
  
  
10 éves  
  
Vízvári Dóra GYEMSZI  Könyvtár 
  
Gyergyák Edina Honvéd Kórház –Tud. Könyvtár 
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Gulyásné Szekeres Judit Mozgássérültek Pető András  
Nevelőképző és Nevelőintézete, Hári 
Mária Könyvtár és Forrásközpont                               

  
Hamza-Vecsei Tímea DEENK Kenézy Élettudományi 

Könyvtár  
  
Kulcsár Kornélia DEENK Kenézy Élettudományi 

Könyvtár  
  
Petro Leonard DEENK Kenézy Élettudományi 

Könyvtár  
  
Deák Ágnes Pécsi Tudományegyetem Pekár 

Mihály Orvosi és Élettudományi 
Szakkönyvtár  

  
  
  
15 éves  
  
Horváth Edina Szegedi Tudományegyetem 

Klebelsberg Könyvtár 
  
Tóthné Németi Tünde Szegedi Tudományegyetem 

Klebelsberg Könyvtár 
  
Horváth Csaba DEENK Kenézy Élettudományi 

Könyvtár  
  
Hergovics Erika GYEMSZI  Könyvtár 
  
  
  
20 éves  
  
Németh Sándor Bethesda Gyermekkórház 
  
Triebl Brigitta SE Központi Könyvtár 
  
Dr.Csehné Kiss Judit SE ETK  Könyvtár 
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Herpainé Farkas Mária Szegedi Tudományegyetem 
Klebelsberg Könyvtár 

  
Wenner Gabriella Szegedi Tudományegyetem 

Klebelsberg Könyvtár 
  
  
  
  
25 éves  
  
Szabó Kinga SE TF Könyvtár 
  
Somoskövi Istvánné Pécsi Tudományegyetem Pekár 

Mihály Orvosi és Élettudományi 
Szakkönyvtár 

  
  
  
  
30 éves  
  
Dombiné Zs.Tóth Rita Bajcsy-Zsilinszky Kórház Orvosi 

Könyvtára 
  
Buksáné Kalacsi Zsuzsanna  Szent János Kórház és Észak-budai 

Egyesített Kórházak Orvosi 
Könyvtára 

  
Somorjai Noémi SE Magatartástudományi Intézet 

Könyvtár 
  
Bodnár Ilona SE TF Könyvtár 
  
Ribinszky István SE TF Könyvtár 
  
Dr. Nemcsókné Horváth Judit Szegedi Tudományegyetem 

Klebelsberg Könyvtár 
  
Pappné Czappán Marianna DEENK Kenézy Élettudományi 

Könyvtár  
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Gracza Tünde Pécsi Tudományegyetem Pekár 
Mihály Orvosi és Élettudományi 
Szakkönyvtár 

  
  
  
35 éves  
  
Bérczy Ildikó Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc 

Dél-Pesti Kórház Könyvtára 
  
Bujdosó László Fővárosi Szent István és Szent 

László Kórház Könyvtára 
  
  
  
40 éves  
  
Papp Andrásné GYEMSZI  Könyvtára 
  
Nyíri Éva Honvéd Kórház –Tud. Könyvtár 
  
Dobosné Benzsay Paula Országos Onkológiai Intézet 

Könyvtár 
  
Tálos Miklósné Csolnoky Ferenc Kórház Orvosi 

Könyvtára, Veszprém 
  
Mészáros Béláné PTE Egészségtudományi Kar 

Szombathelyi Képzési Központ 
Könyvtár 

  
  
50 éves  
  
Kozma Zoltánné Pest M. Flór Ferenc Kórház Könyvtár 
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