
 

 

ORVOSI KÖNYVTÁRAK 
 
 
 
 
 
 

A Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetségének hivatalos lapja 
 

2012. 9. évf. 4. szám 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

2 

 

Tartalom 
 

 

KÖSZÖNTŐ .............................................................................................................................. 3 

HÍREK ........................................................................................................................................ 4 

A könyvtári törvény változásáról ........................................................................................... 4 

Országos könyvtárügyi konferencia ....................................................................................... 5 

A „Magyar Tudomány Ünnepe” a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórházban ................................... 5 

Szentágothai emlékkonferencia .............................................................................................. 7 

SZAKKÖNYVTÁROSI FIGYELŐ ........................................................................................ 10 

Beszámoló a Frankfurti Könyvvásárról - Frankfurt, 2012. október 9-13. ........................... 10 

Úti beszámoló az IFLA World Information Congress „Libraries Now! - Inspiring, 

Surprising, Empowering” c. 2012. augusztusban Helsinkiben megrendezett kongresszusáról

 .............................................................................................................................................. 12 

MOKSZ KÖNYVTÁRAK – GYEMSZI IRF Országos Egészségpolitikai Szakkönyvtár ...... 16 

Könyvtári honlap-látogatottsági statisztika .......................................................................... 16 

Névjegy ................................................................................................................................ 23 

 

 

 

 

  



 

3 

 

KÖSZÖNTŐ 
 

Kedves Kolléga, kedves Olvasó! 

Az Országgyűlés 2012. október 8-án elfogadta 1997. évi CXL. törvény 

módosításáról szóló törvényjavaslatot. A nyilvános könyvtári feladatok sora 

újabb pontokkal bővült, melyek között ki kell emelnünk az elektronikus 

könyvtári dokumentumok elérhetőségének és az adatbázisokon keresztül 

történő információkeresés lehetőségének biztosítását. Így már törvény 

mondja ki, amit korábban is számos alkalommal hangsúlyoztunk. Ezt az 

irányt követjük már évek óta: kiszolgálva a mai könyvtárhasználók igényeit 

és alkalmazkodva az információforrások megváltozott, egyre nagyobb 

számban elektronikus, online formájához. Ez egyben oktatási feladatot is 

jelent - a könyvtáros köteles ezeknek az új információforrásoknak a 

használatával megismertetni a felhasználót, hogy az otthonosan, biztosan 

mozogjon az elektronikus információk rengetegében és hatékonyan, annak 

minden lehetőségét kiaknázva tudjon keresni. Az információhoz való 

hozzáférés jog és mondhatjuk, kötelesség is. 

A MOKSZ tagjaiként feladatunk nehéz gazdasági helyzetben is 

színvonalas szakkönyvtári szolgáltatásokat nyújtani, és egymást, a többi 

orvosi könyvtárat segíteni. Ennek módja többek közt a könyvtárközi 

kölcsönzések teljesítése, a szoros szakmai együttműködés. Könyvtáraink 

közt tartjuk számon a nagy egyetemek orvoscentrumainak (köztük a 

Semmelweis Egyetemnek) kiterjedt tanszéki könyvtárhálózatát, a 

szervezeti változások miatt átalakuló GYEMSZI alá tartozó könyvtárakat és 

egyéb (magán)kórházak, gyógyszergyárak könyvtárait. Így közösen, az 

orvostudomány valamennyi területét lefedve teljes körű szolgáltatásokat 

tudtunk/tudunk nyújtani.  

Mozgalmas évet tudhatunk magunk mögött. Ezúton is köszönöm 

valamennyi kollégám munkáját és a szakmai feladatokat kicsit félre téve 

kívánok békés ünnepeket és további sikereket az új évre!  

Dr. Vasas Lívia 

MOKSZ elnök 

lvasas@lib.sote.hu 
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HÍREK 

 

A könyvtári törvény változásáról 
 

 
A Magyar Közlöny 2012. évi 140. számában 
megjelent a kormány által elfogadott 2012. évi CLII. 
törvény, amely a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 
szóló 1997. évi CXL. törvény módosítása.  

A jogszabályban szereplő változások a 
könyvtárakra vonatkozóan számos paragrafust 
érintenek eltérő mértékben. Előfordul, hogy a 
törvény különböző részeinek címében történt kis 
mértékű változás, azonban ez  a lényeget nem 
befolyásolja.  

Az új jogszabályban több törvénycikkelyt 
tömörebb megfogalmazás jellemez. Azonban vannak 

olyan részek, amelyek jelentősen kiegészültek, vagy másként lettek 
megfogalmazva, s ennek következtében több ponttal bővültek.  

Fontos megemlíteni, hogy A nyilvános könyvtár alapfeladatai-nál 
hangsúlyos szerepet kapott az elektronikus könyvtári dokumentumok 
elérhetőségének biztosítása, a digitalizáció jelentősége, az adatbázisokban 
való keresés lehetőségének kiemelése; a kulturális, közösségi, 
közművelődési rendezvények és egyéb programok szervezése; a tudás-, 
információ- és kultúraközvetítő tevékenységével az életminőség 
javításához, az ország versenyképességének növeléséhez való hozzájárulás. 

A könyvtári dokumentumok lelőhely-nyilvántartására vonatkozóan 
az alábbi rendelkezés lépett életbe: A miniszter a nyilvános könyvtári ellátás 
érdekében országos dokumentumellátási rendszert alakít, amely magában 
foglalja  „b) a könyvtári dokumentumok lelőhely-nyilvántartását együttesen 
megvalósító Magyar Országos Közös Katalógus adatbázist és az erre épülő 
Országos Dokumentumellátási Rendszer (ODR) elektronikus szolgáltató 
központot…”.  

A nemzeti könyvtár alapfeladatai a Magyar Országos Közös Katalógus 
adatbázis működtetésével és fejlesztésével bővültek ki. Továbbá lényeges 
kiegészítés, hogy a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtára, 
azon túl, hogy nemzeti gyűjtőkörű könyvtár, egyben az ODR elektronikus 
szolgáltató központjává is vált. 

A megyei könyvtárak számára a megye egész területére vonatkozóan 
állami feladatok vannak meghatározva, s ebben kihangsúlyozásra kerülnek 
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a digitalizálással, a gyűjteményt feltáró elektronikus katalógus építésével 
kapcsolatos teendők. 

A törvény már hatályos, kivéve az 1-28. § és a 31-33. §-t, amelyek 
2013. január 1-jétől érvényesek. 

Taga Márta 

könyvtáros 

Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár 

mtaga@lib.sote.hu 

 

Országos könyvtárügyi konferencia 

 
Az MKE és az IKSZ szervezésében 2012. november 
22-23-án került sor az Országos könyvtárügyi 
konferenciára. A konferencia fő feladatának egy új 
könyvtári rendszer alapjainak lefektetését, a 
könyvtárügy aktuális kérdéseinek megvitatását, 
valamint ezzel összhangban egy új stratégiai terv 

előkészítését tekintette. A konferencián felszólalt többek közt: L. Simon 
László (kultúráért felelős államtitkár), Dr. Fodor Péter (elnök, 
Informatikai és Könyvtári Szövetség) és Dr. Virágos Márta 
(elnök, Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma). A 
konferenciát az érdeklődők webes közvetítésen keresztül 
kísérhették figyelemmel. További információk és részletes 
program az alábbi linken: 
 
http://mke.info.hu/blog/2012/10/orszagos-konyvtarugyi-konferencia-
2012-november-22-23/ 

 

A „Magyar Tudomány Ünnepe” a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórházban 
 

A 2003. e vi XCIII. to rve ny november 3-a t – azt a 

napot, amelyen 1825-ben Sze chenyi Istva n 

birtokainak 1 e vi jo vedelme t a Magyar Tudo s 

Ta rsasa g alapí ta sa nak ce lja ra felaja nlotta, e s 

ezzel leheto ve  tette a Magyar Tudoma nyos 

Akade mia megalapí ta sa t – a Magyar Tudoma ny Ü nnepe ve  nyilva ní totta. 

A Jahn Ferenc De l-pesti Ko rha z Tudoma nyos Bizottsa ga 2006-to l 

minden e vben csatlakozik novemberi tudoma nyos u le se vel a 

rendezve nysorozathoz.  

mailto:mtaga@lib.sote.hu
http://mke.info.hu/blog/2012/10/orszagos-konyvtarugyi-konferencia-2012-november-22-23/
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Nagy bu szkese ggel to lt el minket, hogy ide n a hazai ko rha zakat egyedu l mi 

ke pviseltu k.  

Az MTÜ  alkalma bo l rendezett ke pze seink ege sz napos 

interdiszciplina ris elo ada sok, amelyen az inte zet szinte minden oszta lya 

elo ada st tart. Mí g pl. 2011-ben a diabetes volt a te ma nk, addig ide n 

november 30-a n dr. Tenke Pe ter professzor, a Tudoma nyos Bizottsa g 

elno ke nek e s dr. Ralovich Zsolt fo igazgato  u rnak megnyito ja uta n az arte ria s 

betegse gekro l hallhattunk a neurolo gusok, sebe szek, szeme szek, 

urolo gusok, belgyo gya szok, radiolo gusok, no gyo gya szok, szemszo ge bo l.  

Képzésünket igen nagy érdeklődés övezte (orvosoknak 

akkreditáltattuk is), a mintegy 100 hallgató között sok volt a kórház 

beutalási területéhez tartozó háziorvos, de többen érkeztek a vidéki 

kórházakból is. 

Tala n meglepo , hogy erro l a rendezve nyro l a ko nyvta ros sza mol be, de 

Ko rha zunkban a Ko nyvta r a Tudoma nyos Bizottsa g re sze, e s mint ilyen, mi 

szervezzu k a SE A ltala nos Orvosi Kara hoz benyu jtott, a Szakmai 

Kolle giumok a ltal elfogadott e s az Ege szse gu gyi felso foku  Szakira nyu  

Szakke pze si e s Tova bbke pze si Bizottsa g a ltal tova bbke pze si pontokkal 

hitelesí tett tova bbke pze seket. Rendszeresen, a nya ri szu net kive tele vel 

minden ho napban tartunk tova bbke pze st, amelyeken neves egyetemi 

professzorok, a ko rha z fo orvosai e s szakorvosai tartanak elo ada sokat. 

Sokszor panaszkodunk mi, ko nyvta rosok, hogy lecsere lnek minket az 
olvaso k egy fiatalabb laptopra. Ha t tegyu nk ellene! Meg kell la tnunk e s 
tala lnunk a leheto se get, hogy u jra fontossa  va ljon az olvaso knak, hogy 
bemenjenek a ko nyvta rba – ne csak azt tudjuk, hogy mi az impact factor e s 
hogy lehet kisza molni a fu ggetlen ide zo k sza ma t, de tudjuk azt is, mikor e s 
hol lehet kreditpontot gyu jteni e s ha nincs hozza  megfelelo  ke pze s, akkor 
szervezzu nk egyet! 

A nagy igyekezetben aze rt ne feledkezzu nk el a legfontosabbro l, amit 
Eo tvo s Jo zsef í gy fogalmazott meg: 
A világon nem a tudomány, a szeretet művel csodákat. 
 
Budapest, 2012. december 
  

Bérczy Ildikó 

 könyvtárvezető 

 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet 

konyvtar@jahndelpest.hu 

mailto:konyvtar@jahndelpest.hu
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Szentágothai emlékkonferencia  
 
Magyar Tudományos Akadémia, 2012. október 31. (szerda) 10.00-12.00 

Program 

 

10.00-10.05 Zenés köszöntő 

10.05-10.15 Pálinkás József, elnök, Magyar Tudományos Akadémia 

10.15-10.25 Áder János köztársasági elnök 

10.25-10.35 Hámori József, neurobiológus, Semmelweis Egyetem 

10.35-10.45 Halász Béla, neuroendokrinológus, Semmelweis Egyetem 

10.45-10.55 Székely György, neurobiológus, Debreceni Egyetem 

10.55-11.05 Pasik Pedro és Tauba neurológusok, Amerikai Egyesült 
Államok 

11.05-11.15 Szél Ágoston, rektor, Semmelweis Egyetem 

11.15-11.25 Vizi E. Szilveszter, elnök, Tudományos Ismeretterjesztő 
Társulat 

11.25-11.35 Freund Tamás, igazgató, MTA Kísérleti Orvostudományi 
Kutatóintézet 

11.35-11.45 Réthelyi Miklós, elnök, ÜNESCO Magyar Nemzeti 
Bizottság 

 

A Szentágothai János születésének 100. évfordulója alkalmából a Magyar 
Tudományos Akadémia dísztermében megtartott emlékkonferencián a 
neves agykutatóról, a tanárról, barátról és közéleti személyről emlékeztek 
meg a felszólalók. Ünnepélyes nyitóbeszédében Pálinkás József, a Magyar 
Tudományos Akadémia, elnöke idézte nagy elődje emlékét. Áder János 
köztársasági elnök kiemelte, hogy Szentágothai azon emberek sorát 
gazdagítja, akik számára a megadatott tálentum nem nyűg, hanem feladat, 
kötelesség melynek eleget kell tenni – és így is tett, hiszen iskolájából sorra 
kerültek ki a kiváló agykutatók, tudósok. 

Hámori József Szentágothai pályafutásának pécsi időszakát idézte fel. 
Halász Béla az Istenhívő Szentágothai Jánosról emlékezett meg, akit 
lenyűgözött a teremtett világ csodája és bár sokakban felmerült a kérdés, 
hogyan volt képes összeegyeztetni keresztény hitét a tudományos élettel, 
mindkét területen tökéletes harmóniában, teljes odaadással felelt meg. A 
medikusoknak a vészterhes időkben Biblia-magyarázat órákat tartott. 
Tanítványai közül többen idézték Szentágothai saját szavait, elmés 
szófordulatait, így például a növendékeinek oly sokszor feltett élcelődő 
kérdését: „Mi kárt tettél a tudományban?”.  



 

8 

 

Székely György, akit 
Szentágothai indított el a 
neurobiológusi pályán, 
méltatta Szentágothai 
írásait, melyek jól 
átgondoltak, saját, szilárd 
tudományos alapokon 
nyugvó következtetéseit 
tartalmazzák. Dicsérte a 
mindmáig használt, 
csaknem 100 kiadást 
megélt és 12 nyelvre 
lefordított anatómia 
tankönyvét. A professzor egyben felidézte közös mecseki kirándulásaikat, 
és Szentágothai a kirándulások során készített, a természetet jó érzékkel 
megörökítő akvarelljeit.  

Pedro Pasik, aki a kora ’60-as években találkozott a neves anatómus 
professzorral közös levélváltásukból idézett. Az említett levelekből kitűnik 
Szentágothai aktív közéleti tevékenysége, gyakran filozófiai mélységű 
eszmefuttatása, egyben a köztük lévő szoros barátságról tesznek 
tanúbizonyságot. 

Szél Ágoston, a Semmelweis Egyetem rektora, Szentágothai János 
népművelő törekvéseiről beszélt. Szentágothai szorgalmazta ugyanis, hogy 
a tudósok a tömegtájékoztatás terén is legyenek kezdeményezőek, amiben ő 
maga is élen járt bravúros előadásmódjával, felejthetetlen bemutatóival. A 
Semmelweis Egyetem bőséges levéltári anyaggal és a professzorról 
elnevezett, 2010-ben a Központi Könyvtárban megnyílt emlékszobával 
adózik Szentágothai emlékének. 2004-től a Semmelweis Egyetem 
Idegtudományi Doktori Iskolája is felvette nevét. 

Hasonlóan Szél Ágostonhoz, Szentágothai közérthető 
ismeretterjesztés iránti elhivatottságot emelte ki Vizi E. Szilveszter is. 
Szentágothai – jó tanárhoz méltón – úgy tartotta, hogy a tudást megszerezni 
kötelesség, megosztani pedig a legfontosabb feladat. 

Az Agy-díjas Freund Tamás beszédében arra hívta fel a figyelmet, 
miként segíti a mai kutatásokat Szentágothai öröksége és milyen hatással 
van a mai modern idegtudományokra. Vitathatatlan érdeme, hogy 
rávilágított a struktúra és a funkció közti kapcsolatra, otthonosan mozgott a 
sejttípusok arzenáljában és így segítette az agykéreg működésének 
megértését. A struktúrában azonnal látta, észrevette a funkciót, hogy melyik 
sejttípus melyikhez kapcsolódik. Leírta a gátlósejtek munkamegosztását 
térben, melyet nem sokkal később Somogyi Tamás kiegészített munkájuk 
időbeli megosztásával. Mindezen kutatások vezettek egy, a szorongásos 
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betegségek kialakulásában központi szerepet játszó sejt definiálásához, ami 
egészen új gyógyászati stratégiát eredményezhet, amennyiben a 
gyógyszercél ezáltal egy adott sejttípus, nem pedig maga a molekula lenne.  

Művészi látásmódját méltatta Réthelyi Miklós is, aki szerint ez a 
látásmód segítette a tudományban is Szentágothait, aki kicsit pályát vesztett 
művésznek érzete magát. 

Szentágothai születésének centenáriuma alkalmából országszerte és a 
határon túl is egymást követik a megemlékezések. Sok mai törekvés 
előfutáraként, öröksége mindmáig élő és aktuális. Ennek okát méltán 
magyarázza hitvallása, melyet az Ulyssesként az agy körül c. önéletírásában 
fogalmazott meg: „Életem fő célkitűzése és törekvése csak az volt, jó 
agykutatónak, a XX. század végi értelemben kultúrembernek és a történelmi 
körülmények között tisztességesnek, de mindenekfelett kereszténynek 
maradni.” 
 
A konferencia programja és további információk az alábbi linkeken: 
 
http://mta.hu/mta_hirei/kulturava-avatta-a-tudast-emlekkonferencia-az-
akademian-szentagothai-janos-tiszteletere-130791/ 
 
http://semmelweis-egyetem.hu/hirek/2012/10/31/akademiai-
emlekkonferencia-szentagothai-janos-szuletesenek-100-evfordulojan/ 
 
 

Margittai Zsuzsa 
PR vezető 

Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár 
zsmargittai@lib.sote.hu 

 
  

http://mta.hu/mta_hirei/kulturava-avatta-a-tudast-emlekkonferencia-az-akademian-szentagothai-janos-tiszteletere-130791/
http://mta.hu/mta_hirei/kulturava-avatta-a-tudast-emlekkonferencia-az-akademian-szentagothai-janos-tiszteletere-130791/
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SZAKKÖNYVTÁROSI FIGYELŐ 
 
 

Beszámoló a Frankfurti Könyvvásárról - Frankfurt, 2012. október 9-13. 
 
 
Az utazás célja: szakmai részvétel a Frankfurti Könyvvásáron, megbeszélés 
adatbázis-szolgáltatókkal, szakmai látogatás a Frankfurti Goethe Egyetem 
Orvostudományi Főkönyvtárába 
 
 
Résztvevők:  
Dr. Vasas Lívia főigazgató 
Triebl Brigitta gazdasági vezető 
Magyar Andrea gazdasági vezető helyettes 
Kiss Annamária beszerzési és feldolgozási osztályvezető 
Áncsán Gizella módszertani munkatárs 
Mátyás Melinda feldolgozó könyvtáros 
 
 
2012. október 10. és 13. között a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtára 
képviseletében azzal a céllal vettünk részt a 63. éve megrendezett 
Frankfurti Könyvvásáron, hogy tapasztalatot szerezzünk Európa 
legnagyobb nemzetközi könyvvásárról, annak felépítéséről, 
szervezettségéről, lehetőségünk volt többek között személyesen találkozni 
a Könyvtárban előfizetett adatbázisok és elektronikus folyóiratok, 
tankönyvek szolgáltatóival, kiadóival, megismerni a legújabb vagy tervezett 
szolgáltatásaikat, fejlesztéseiket. Október 9-én érkeztünk Frankfurtba, és 
másnap reggel indultunk a könyvvásár helyszínére.  

A kiállítás első napján végiglátogattuk a tudományos könyvkiadók és 
adatbázis szolgáltatók standjait és a felsőoktatási standokat az erre 
kialakított szinten. Megtekintettük a legnagyobbnak számító tudományos 
kiadók képviselőinek standjait, úgy, mint a Thomson Reuters, Ovid SP, 
EBSCO, Springer. Mivel a kiállítótér nagysága miatt egyszerre nem lehetett 
részletesebben végignézni az összes részét, a 4 nap alatt minden nap 
visszatértünk erre a szintre és újabb kiadókkal, kiállítókkal ismerkedtünk 
meg részletesebben. A 4 nap során tájékozódásképpen a többi ún. Hall-t is 
bejártuk, legérdekesebbnek a nemzetközi könyvkiadók szintje bizonyult, 
ahol országonként képviseltették magukat a különböző kiadók. 
Meglátogattuk a magyar standot is, ahol a Kossuth Kiadó és a Librotrade 
Kft. mutatta be az ország irodalmából jellegzetesnek tartott, főleg kortárs 
alkotásokat. Az utóbbi cég képviselőivel, mint a Könyvtárral kapcsolatban 
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álló vállalattal röviden 
beszélgettünk is. Igen 
látványos volt a régi könyvek 
szintje is, ahol láttunk 
néhány régi orvosi művet is, 
valamint ötleteket 
gyűjtöttünk a régi könyvek 
kiállításának módjáról.  

Szintén az első napon 
az EBSCO szolgáltató 
standjához voltunk 
hivatalosak, ahol egy rövid 
megbeszélés keretében 

lehetőségünk volt a cég által szolgáltatott termékekkel kapcsolatos 
tapasztalatok, észrevételek, javaslatok, jövőbeli lehetőségek megvitatására. 
Az EBSCO képviselőin kívül röviden beszéltünk a magyarországi részről, az 
Akadémiai Kiadó képviseletében ott levő Papp Zoltánnal is, megtekintettük 
a Kiadó standját, ahol többek között az Orvosi Hetilap néhány száma is ki 
volt téve. Itt tudtuk meg a kiadótól, hogy a Web of Science 2013-tól indexeli 
az Orvosi Hetilapot. A European Patent Office szabadalmi adatbázis 
szolgáltató kiállítási helyénél a szolgáltatásukat bemutatók meglepődéssel 
és örömmel tapasztalták, hogy a Könyvtár MTMT-t ellenőrző munkatársai 
ismerik és használják az ingyenes adatbázisukat, ennek kapcsán 
megbeszéltünk egy-két technikai problémát az adatbázissal kapcsolatban. 

A második napon részt vettünk a Thomson Reuters által rendezett 
álló fogadáson egy igen patinás szállodában, ahol kötetlenebb beszélgetést 
folytathattunk a cég képviselőivel és a cég partnereiként megjelent 
különböző országokból származó kiadók, könyvtárak képviselőivel.  

A harmadik napon a könyvkiállításon kívül meghívottként 
meglátogattuk a Frankfurti Goethe Egyetem Orvostudományi Főkönyvtárát 
az egyetem klinikai épületei között, ahol Hiltraud Krüger főkönyvtáros 
asszony vezetésével megismerhettük a klinikai könyvtár főbb jellemzőit, 
működését, szolgáltatásaikat, megtekinthettük, hogy hogyan alakították ki 
az olvasói és a számítógépes tereket. A Klinika épületei közül a főépületet is 
bejártuk, melynek földszintjén egy hatalmas térben kialakított recepció 
kapott helyet a modern épületben.  

Szintén ezen a napon meghallgattuk a Thomson Reuters előadását az 
ún. Hot Spot stand-résznél a könyvkiállításon, mely az újonnan bevezetendő 
Data Citation Index szolgáltatásukról szólt. 

Összességében igen sok és hasznos tapasztalatot, információt 
szereztünk a Frankfurti Könyvvásáron, megállapítottuk, hogy a könyvek 
illetve folyóiratok kiállításán kívül a kiadók egyre inkább elektronikus 
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platformokon is megjelenítik magukat, mint e-könyvek bemutatásra szánt 
táblagépek, nagyképernyős monitorok az online módon elérhető 
információk reprezentálásához. Megfigyelhető volt a könyvvásáron, hogy 
sok e-könyv olvasó készüléket is bemutattak, mind e-tinta, mind LCD-
kijelzős formájút. A szolgáltatók, kiadók képviselőivel történt eszmecserék 
is hasznosnak bizonyultak, mivel nem minden nap van lehetőségünk 
személyesen információkat szerezni a szolgáltatásaikról, újdonságaikról.  
 

Mátyás Melinda 
könyvtáros 

Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár 
mmatyas@lib.sote.hu 

 
 
 

Úti beszámoló az IFLA World Information Congress „Libraries Now! - 
Inspiring, Surprising, Empowering” c. 2012. augusztusban Helsinkiben 
megrendezett kongresszusáról 
 
 
Ez évben augusztusban Finnország fővárosában rendezték meg az IFLA, 
International Federation of Library Associations and Institutions, a 
Könyvtári Egyesületek és Intézmények Nemzetközi Szövetsége éves 
kongresszusát. A rendezvény címe - Könyvtárak most! Lelkesítés, 
Meglepetés és Esélyerősítés - elég tág teret adott ahhoz, hogy doktori 
dolgozatom témájával, az LMBT - leszbikus meleg, biszexuális és 
transznemű - olvasókkal, mint könyvtári kisebbséggel foglalkozzam az 
egyenlő esélyek és az információhoz való korlátlan hozzáférés jegyében. A 
hét éve megjelent magyar könyvtáros etikai kódex megjelenése ugyanakkor 
felszólítás arra, hogy a könyvtárosok időben felkészülhetnek a nem 
„mainstream” olvasók fogadására és könyvtári információval való ellátására 
is. 

A Magatartástudományi Intézetben folyó országos epidemiológiai 
egészségfelmérések, életminőség kutatások és a leszakadó rétegek 
egészségi állapotának felzárkóztatására tett kísérletek ráirányították 
figyelmemet a fő kutatási irányok célcsoportjaiból kimaradó nem-
heteroszexuális személyek változó társadalmi megítélésére és egészségi 
állapotára. Az e körben megkezdett irodalomkutatások, az intézetünk 
kezdeményezésére újra alakuló Szuicidprevenciós Fórum és a nem 
heteroszexuális csoport könyvtárhasználati szokásainak feltáratlan területe 
megerősítettek abban, hogy ebben az irányban további kutatások 
szükségesek. Röviden ismertetném az IFLÁ-n bemutatott poszterem ábráit. 

mailto:mmatyas@lib.sote.hu
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Mint az Dr. Kovács József: A modern orvosi etika alapjai c. könyvének 
2. kiadásában is olvasható, a homoszexualitás, mint betegség a különböző 
korokban eltérő és így fokozatosan egyre enyhébb megítélés alá esett. Míg a 
középkorban egyre szigorúbb büntetésre számíthattak a saját nemükhöz 
vonzódó személyek, addig a XX. század folyamán bűnnek, később 
betegségnek tekintették ezt a fajta vonzalmat, míg aztán 1973-ban az 
Amerikai Pszichiátriai Társaság a civil mozgalmak nyomására törölte a 
betegség-kategóriákból az azonos neműek vonzalmát, mint betegséget.  

A változó társadalmi és teológiai megítélés 2011-ben abban 
csúcsosodott ki, hogy 143 német, osztrák és svájci katolikus teológus közös 
nyilatkozatot írt alá, melyben reformokat sürgettek a meleg személyek 
hátrányos megkülönböztetését és a cölibátust illetően. Mint azt Gerhard 
Kruip, mainzi teológus hangsúlyozta, nagyobb lelkiismereti szabadságnak 
kell teret engedni erkölcsi kérdésekben. „Ha homoszexuális partnerek 
egymás iránt felelősséggel viseltetnek és szeretetben élnek, nem lehet 
semmilyen racionális erkölcsi alapja, hogy őket bűnösnek tekintsük és 
kirekesszük.” A Süddeutsche Zeitung szerint minden harmadik teológus 
aláírta a felhívást - erre már 20 éve nem volt példa a katolikus egyházban. 

Vizsgálódásaimat azzal kezdtem, hogy vajon a teljes népesség 
nagyjából 5-8 százalékát jelentő 500-800 ezer fő - akiknek potenciálisan 20 
százaléka lehet könyvtári olvasó - rendelkezésére vajon mekkora könyv, 
folyóirat és film állomány áll a különböző nyilvános és szakkönyvtárakban, 
hogy életvezetési, jogi, egészségügyi és kisebbségvédelmi szempontból 
információt, segítséget kaphassanak. A kutatás nem terjedt ki a 
szépirodalmi művek homoerotikus hőseinek és tartalmának vizsgálatára. A 
hazai könyvtárakban folytatott keresésekből arra a következtetésre 
jutottam, hogy úgy, mint más európai országokban a közművelődési 
nyilvános könyvtárak nem tekintik feladatuknak a nem-hetero lakosság 
könyvtári szolgálatát. Erre külön meleg archívumok és könyvtárak jönnek 
létre, mint például az IHLIA, a Nemzetközi Homo/Leszbikus Információs 
Centrum és Archívum Amszterdamban, vagy például hazánkban a Háttér 
Társaság a Melegekért „Archívum és Könyvtár”, mely állami dotáció nélkül 
végzi munkáját és építi katalógusát és könyvtárát. A katalógus csak 
jelszóval kereshető és a könyvtár is csak bennfenteseknek látogatható. 

Hogy mi a kapcsolat a nyilvános közművelődési, iskolai és orvosi 
könyvtárak és a meleg olvasók között, annak feltárására a Serving LGBTIQ 
Library and Archives Users. Essays on Outreach, Service, Collections and 
Access című (2011.) kötet szolgált. Az egyik fejezet rávilágít, hogy 
serdülőkorúak és fiatal felnőttek, akik bizonytalanok saját szexuális 
irányultságuk felől, sokszor nem a szüleikhez, barátaikhoz, tanáraikhoz 
fordulnak ebben a sérülékeny életszakaszban, hanem a személytelenebb 
környezetet biztosító könyvtárakat, könyvtárosokat és könyvtári 
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katalógusokat használják, hogy adekvát információt kapjanak a felmerülő 
társas, személyes, mentális és életvezetési dilemmáikra.  

Ebben a veszélyeztetett életszakaszban, mely arról is szól, hogyan 
tartsák meg szüleikkel, családjukkal és tágabb környezetükkel a jó 
kapcsolatot, és mégis magukra találjanak az identitáskeresés útvesztőjében, 
a serdülők körében a szakirodalom szerint az öngyilkossági gondolatok, 
kísérletek és befejezett öngyilkosságok aránya 3–7-szerese a másik nemhez 
vonzódó, hasonló korú csoporthoz viszonyítva.  Tehát a könyvtárak és 
benne a könyvtárosok konkrét, sőt életmentő szolgálata, hogy a fiatalok 
kezébe megfelelő számú és minőségű, adekvát és kontrollált információt 
nyújtó irodalmat és honlapot, közösségi oldalt tudjon kínálni. 

A további életlehetőségek szempontjából, ha felnőtt meleg párok 
gyermeknevelési esélyeit vizsgáljuk, Judith Stacey és Timothy Biblarz 2001-
ben közzétett tanulmánya az American Sociological Review folyóiratban, 
(How) Does the Sexual Orientation of the Parents Matter? címmel arról 
számol be vizsgálataik alapján, hogy a meleg párok családjában felnövő 
gyermekek hasonlóan jól fejlődnek a hagyományos családok gyermekeihez 
képest, sőt, tolerancia és a másság elfogadása szempontjából a jellemző 
mutatóik még jobbak is társaikénál.  

A konferencia augusztus 11. szombattól következő héten péntekig 
tartott. Színhelye a Helsinki Konferencia Központ, mely két, több ezer 
személyes konferencia teremből, és számos kisebb előadóteremből, 
tárgyalóból, valamint egy hatalmas előcsarnokból áll. Kiállításában nem 
annyira a szépségre, mint a praktikusságra törekedtek az ezer személyes 
előadók kivitelezésében. A regisztrációt a kihelyezett termináloknál lehetett 
intézni, az előzetesen elküldött és kinyomtatott vonalkód segítségével. 
Mindössze a képernyőhöz kellett érinteni a vonalkódot, és a nyomtató már 
nyomtatta is a névjegykártyánkat. Ezzel mehettünk át a regisztrációs 
pultokhoz, ahol sorban állás nélkül megkaptuk a konferenciatáskát, 
programfüzetet és szóróanyagokat. A bejáratnál mind a 4000 résztvevő 
neve, munkahelye és email-címe olvasható volt. Ez úton értesülhettek a 
résztvevők, hogy országukból még hányan jöttek el. Magyarországról 8 fő 
vett részt a konferencián, (Dr. Sajó Andrea, az OSzK főigazgatója, Dr. Nemes 
Erzsébet a KSH Könyvtár igazgatója, Bakos Klára, az MKE leköszönő elnöke, 
Barátné Dr. Hajdú Ágnes, a Szegedi Egyetem Könyvtártudományi 
Tanszékének professzora, Filó Krisztina, a Debreceni Egyetem 
Könyvtárának munkatársa, az open access egyetemi használatáról készített 
poszterével, két kolléganő az Országgyűlési Könyvtárból és jómagam). A 
konferencia résztvevői között nem csak könyvtárosok, hanem orvosok, 
újságírók, az Európa Tanács alkalmazottja, Emberi Jogi Intézetek 
munkatársai, egyetem tanulmányi koordinátora is részt vett. Az első két 
napon szokásosan az IFLA szekciók képviselői, bizottságai üléseztek. A 



 

15 

 

megnyitó hétfőn délelőtt kezdődött. Érdekességként említem, hogy 
Helsinkiben az egyetemen (Helsinki Üniversity) szintén van 
Magatartástudományi Intézet és  Könyvtár, és a konferencia megnyitójának 
egyik ’keynote speaker’-e éppen az a professzor Yrjö Engeström, aki a 
Helsinki Magatartástudományi Intézet Tanuláskutató Központjának 
igazgatója, és aki egyébként számos könyvtári kutatási és fejlesztési 
projektben is részt vett. Továbbiakban a megnyitón Helena Ranta, 
igazságügyi fogorvos szakértő Koszovóban végzett szakértői munkájáról, 
továbbá Peter van Bagh filmtörténész és Siva Vaidhyanathan 
kultúrtörténész és médiakutató, a Virginiai Egyetem professzora tartott 
előadást. A kiállítók között az OCLC, De Gruyter Saur, Gale Cengage 
Learning, LM Information Delivery voltak többek közt a számunkra 
ismerősebbek. A konferencia szervezésével egyébként az IFLA kongresszus 
szervezői egy német konferencia-szervező céget bíztak meg, ami 
várakozásainkkal ellentétben gördülékennyé tette a regisztrációs és 
részvételi adminisztrációval kapcsolatos folyamatot. A konferencia 
részvételt a Semmelweis Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya által 
biztosított Erasmus pályázat kerete biztosította, igénybevételének 
lehetőségét szíves figyelmetekbe ajánlom. 
 
Budapest 2012. november 9. 
 

Somorjai Noémi 
könyvtáros 

Semmelweis Egyetem 
Magatartástudományi Intézet 
Harkai Schiller Pál Könyvtár 

somnoe@net.sote.hu 
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MOKSZ KÖNYVTÁRAK – GYEMSZI IRF Országos Egészségpolitikai 
Szakkönyvtár 
 

 

Könyvtári honlap-látogatottsági statisztika 
 

 

2012 októberében a Magyar Könyvtárosok Egyesület Műszaki Könyvtáros 
Szekciót szakmai napon láttuk vendégül, aminek keretében bemutattam a 
honlapunk használtsági vizsgálatának eredményét. Ezt az előadást 
egészítettem ki most.  
 
Könyvtárunk (GYEMSZI IRF Országos Egészségpolitikai Szakkönyvtár) 
éves tevékenységéről szóló statisztikáját az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma Kulturális statisztikai rendszere keretében szolgáltatjuk 
minden évben.  
 
A könyvtárhasználaton belül a személyes használat mellett a 
távhasználatot is figyeljük. A forgalmi statisztikánkból kitűnik, hogy az 
elmúlt években változott az olvasók könyvtárhoz, könyvtári 
szolgáltatásokhoz való viszonya. 
 
Személyesen elsősorban a külsős olvasók veszik igénybe a könyvtárunkat, 
a távhasználatot pedig a minisztérium és az intézetünk dolgozói választják. 
A vidéki könyvtáros kollegák, hallgatók is amit lehet, azt az interneten 
keresztül szeretn(én)ek elérni. Ezt az igényt próbáljuk kielégíteni azzal, 
hogy évek óta fejlesztjük a honlapunkat, minél több információt elérhetővé 
téve rajta. 
 
Könyvtárunk nyitó oldalán szereplő valamennyi ugrópont egy-egy aloldalt 
nyit meg. Ezek látogatottságát is fölhasználjuk forgalmunk mérésére.  

http://www.eski.hu/new3/konyvtar/konyvtar.php
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Két webstatisztikát készítő szoftvert használ az Informatikai és 
Rendszerelemzési Főigazgatóságunk (IRF), melyek a weboldalakat a 
szerverekre való telepítésük szerint figyelik. A Webalizer a Főigazgatóság 
oldalain belül csak a könyvtári oldalakat, a GoogleAnalytics pedig ezeken 
kívül egy másik szerveren működő Magyar Orvosi Bibliográfiát (MOB) és a 
Lelőhelyjegyzéket is vizsgálja.  
 
OPAC Katalógusunk látogatottságát a szolgáltató programjával tudjuk 
figyelni.  
 
Amikor a havi forgalmi statisztikát készítem, mind a három programot 
igénybe veszem, hogy honlapunk használtságáról teljes képet kapjak.  
 
A következőkben röviden összefoglalom a weboldalaink 
látogatottságát 2012. január 1. és szeptember 30. közötti időszakban.  
 
A két program által nyert adatokat összehasonlítva azt tapasztaltam, hogy 
nem fedik teljesen egymást. A Webalizer a kereső motorok találatait 
vizsgálja és arról kapunk információt, hogy egy-egy keresésnél 
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hányszor jön föl találatként a könyvtár oldala(i), a Google analizátor a 
tényleges látogatottságot méri.  
 
A Webalizer által figyelt Főigazgatósági oldalak közül a 100 
legkeresettebb oldal havi statisztikáját szoktam felhasználni a mi 
forgalmi statisztikánk elkészítéséhez. Átlagban 15 könyvtári aloldal 
szerepel ebben. Közülük is a könyvtárba járó kurrens folyóiratokra történő 
keresések oldala a leglátogatottabb. Második leggyakrabban keresett a 
könyvtár nyitó oldala,  illetve a Kábítószerügyi külön-gyűjteményünk témával 
kapcsolatos cikkek aloldala. A WHO (World Health Organization) és az 
Európai Üniós külön-gyűjteményünk aloldalai mellett még gyakran szerepelt 
előkelő helyen a könyvtárba járó kurrens folyóiratok angol nyelvű aloldala. 
Ez mutatja, hogy külföldről is keresik könyvtárunkat és érdemes lenne más 
oldalak angol nyelvű változatát is létrehozni.  
 
Az elektronikus forrásaink közül az Adatbázisok weboldalra „klikkeltek” 
legtöbbször. A gyarapodási jegyzékek oldalára is gyakran rátalálnak a 
látogatók egy-egy könyvcím keresésekor. Végül is elmondható, hogy 
honlapunk szinte valamennyi aloldala gyakran látogatott. 
 
A másik webstatisztikát készítő programhoz a Google fiókon keresztül 
tudok hozzáférni. A GoogleAnalytics kezdőlapjára történő bejelentkezés 
után, két különböző szerveren tárolt honlapok vizsgálatát lehet 
kezdeményezni. Jelenleg az alábbi oldalakat figyeli a Google: 
Lelőhelyjegyzék és MOB, a Főigazgatóságunk, a Könyvtár oldalai és a Külön-
gyűjtemények aloldalai.  
 
A program segítségével attól függően, hogy milyen szempontok szerint 
vizsgáljuk az oldalakat, különböző „jelentéseket” lehet létrehozni. Itt is az 
idei januártól szeptember végéig tartó időszak alatt az oldalainkat 
meglátogatók számát és viselkedését, a felkeresett oldalakat vizsgáltam. A 
Főigazgatóságunk oldalai látogatottságának adataiba beletartoznak a 
könyvtári oldalak adatai, ebből meg tudom állapítani, hogy mekkora a 
Főigazgatósági oldalakon belül a könyvtári oldalak látogatottsága.  
 
Egy-két adatra szeretném felhívni a figyelmet a továbbiakban: 
A Főigazgatóság oldalaira látogatók (60.093 személy) mintegy 11%-a (7621 
személy) a könyvtár oldalaira kíváncsi. Nagyon magas (38.437 személy) a 
MOB oldalait látogatók száma. A megtekintett oldalak számát vizsgálva azt 
látjuk, hogy a MOB oldalai közül majdnem annyit tekintettek meg (242.361 
db), mint az IRF összes többi oldala (267.702).  
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A könyvtári oldalak megtekintésének aránya, hasonlóan a Webalizer 
adataihoz, több mint 10%-os (29.439).  
 
Az új látogatások százalékos aránya a Lelőhely oldalainál a legalacsonyabb 
(14,94%) és a MOB oldalainál a legmagasabb (71,55%). Átlagosan 
leghosszabb ideig a Lelőhely oldalain tartózkodtak a látogatók (7,32 perc), 
a MOB-n körülbelül ugyanannyit, mint az IRF oldalain (2,48 perc) és közel 
fél perccel kevesebbet pedig a könyvtár oldalain.  
 
Egy webhely látogatás során átlagban 7,63 oldalt tekintettek meg a 
Lelőhely, 4,69 oldalt a MOB, 2,46 oldalt az IRF és 2,32 oldalt a Könyvtári 
oldalakból.  
 
A Lelőhely és a MOB oldalmegtekintéseinek és az ott eltöltött percek magas 
számának az az oka, hogy a használók több lépésben, több oldal 
meglátogatásával jutnak el a keresett információhoz. A Lelőhely oldalairól 
a legkisebb a visszafordulók aránya, tehát megtalálták azt az 
információt, amit kerestek. Ezt az oldalt a könyvtárosok rendszeresen 
használják, ezért itt a legkisebb az új látogatók aránya.  
 
Az adatok értékelésénél tudni kell, hogy ezekben a látogatásokban benne 
vannak azok is, amelyeket munkánk során, feldolgozáskor, kereséskor 
használtunk, valamint azok is, melyeket az olvasói gépekről indítottak. 
 
Érdekességként megemlítem, hogy a teljes látogatások 2,34%-át 
kezdeményezték mobil eszközzel.  
 

Oldalmegtekintések

Intézet oldalai

Könyvtár

Lelőhely

MOB
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A honlapunkra történő látogatások vizsgálata mellett az oldalak 
webhelytartalmát is elemezni kell: hányan látogatják meg az adott oldalt, 
melyiket tekintik meg leggyakrabban, mennyi időt töltenek el rajta, 
hányszor léptek be az adott oldalra, hány százalékuk hagyja el a belépési 
oldalt, és honnan hagyják el a webhelyet. Hasonlóan a Webalizer 
programnál, itt is az első 10 oldal adatait használtam. 
 
Könyvtárunk nyitóoldalát tekintették meg a legtöbbször, ezt követte a 
könyvtárunkba járó kurrens folyóiratok, az E-források és a könyvtárunkba 
járó magyar folyóiratok linkgyűjteménye, a MOB tárgyszókészletének oldala, 
a könyvtárunkban elérhető adatbázisok oldala, a könyvtárunk bemutatkozó, 
a WHO külön-gyűjtemény nyitóoldala, a magyar orvosi folyóiratok hivatalos 
címrövidítései és a könyvajánló oldalunk. 

 
 
A könyvtár webhelyére legtöbbször a könyvtár nyitóoldaláról és a magyar 
folyóiratok linkgyűjteménye oldaláról léptek be a látogatóink. Az utóbbin 
töltötték el a legtöbb időt a vizsgált oldalak közül, de sok időt töltöttek el a 
MOB tárgyszókészletének és a magyar orvosi folyóiratok hivatalos 
címrövidítéseinek oldalán is. A tárgyszókészlet oldalát a MOB-ban való 
keresés alatt általában nyitva hagyják az olvasóink. 
 
A MOB oldalainak webhelytartalmát vizsgálva azt állapítottam meg, 
hogy kiugróan magas a nyitó oldalként szereplő egyszerű keresési 
oldalmegtekintésének száma. Ezt követi az összetett keresési, majd a 
böngésző oldal. A keresések eredményét tároló kosár funkció nem régen 
működik, de egyre többen használják. A súgó oldalt a konkrét keresések 

Oldalmegtekintések (összesen 29 439 db megtekintés)

Nyitó

Kurrens fitok listája

E-források

Mfitok linkjei

MOB tárgyszó

Adatbázisok

Magunkról

WHO nyitó

Firat rövidítések

Könyvajánló
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találati oldalai követik. Az összetett keresési oldalnál volt az új 
látogatások százalékos aránya a legkisebb és innen fordultak vissza 
legkevesebben.  

 
 
A Lelőhely oldalai közül a folyóiratra való keresést, majd a lelőhelyre 
történő keresési oldalt tekintették meg legtöbben. Erről az oldalról léptek be 
a legtöbben a Lelőhelyre. A lelőhely keresési oldalát a folyóiratok böngésző 
oldala követi. A használati útmutatót már konkrét keresések találati oldalai 
követik az oldalnézettségben. Valamennyi oldalra jellemző, hogy sok 
időt töltenek el rajta a látogatók és alacsony a visszafordulók 
százalékos aránya. 
 
Könyvtárunk a Szikla könyvtári integrált rendszer OPAC-ját használja a 
könyvek katalógusának. Segédprogrammal tudom a használtságát mérni. 
A megfigyelt időszakban 5081 látogatás történt, havonta átlagban 564,5 
oldalt nyitottak meg az olvasóink. Katalógusunk kezdő oldala az összetett 
keresési oldal, döntően ezt az oldalt keresték fel használóink. Jó lenne ezt 
az oldalt is felvetetni a Google által figyelt oldalak közé, hogy azt is 
lássuk, mennyire könnyen tudnak navigálni az olvasók az aloldalai 
között, hány lépésben jutnak el a keresett műhöz. 
 
Honlapunk látogatottságának vizsgálata megerősített bennünket 
abban, hogy olvasóink egyre inkább használják oldalainkat. A 
könyvtárunk nyitó oldalát, a kurrens folyóirataink listáját és a MOB 
oldalait látogatják a legtöbben és leggyakrabban.  
 

MOB oldalmegtekintések 

Egyszerű keresés 

Összetett keresés 

Böngésző keresés 

Kosár 

Használati útmutató 

Keresési eredmény megjelenítése 

Találati lista 
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A GoogleAnalytics ingyenesen egyszerre csak 5 oldalt figyel, ezért ezt az 5 
oldalt nagyon gondosan kell kiválasztanunk, időnként cserélgetve. 
Mélyebben meg kell ismerkedni a programmal, hogy a benne rejlő 
lehetőségeket ki tudjuk használni.  
 
Szeretnénk kérdőíves felmérést készíteni látogatóink körében azért, 
hogy megtudjuk, hogyan vélekednek az oldalainkról és 
használhatóságukról.  
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Névjegy 
 

 

Szöllősyné Bodnár Ágnes 
GYEMSZI IRF Országos Egészségpolitikai Szakkönyvtár 
szollosyne.bodnar.agnes@gyemszi.hu 
 
 

A könyves szakma iránti érdeklődésem a 
gyermekkoromra nyúlik vissza. Nagymamám 
szerettette meg velem, aki Törökszentmiklós város, 
akkoriban egyetlen könyvesboltjának a vezetője volt. 
Szünidei nyaralásaim idején, a legtöbb időt az üzletben 
töltöttem el vele. Nagy örömmel töltött el, hogy én 
olvashattam először a frissen megjelent és beérkezett 

ifjúsági irodalmat. 
Egyetemi tanulmányaimat 1974-ben kezdtem el, az ELTE 

Bölcsészettudományi Karának könyvtár-orosz szakán. Az egyetem 
befejezése után 1979-ben, az első munkahelyem az Érdi Városi Könyvtár 
volt. Itt a könyvtári munka valamennyi szakterületével 
megismerkedhettem. Közművelődési könyvtárosként részt vettem az 
általános- és középiskolák, valamint a város munkahelyeinek szabadidős- 
és kulturális rendezvényeinek megszervezésében is. 

1984-ben az Országos Orvostudományi Információs Intézet és 
Könyvtár (MEDINFO) Szakkönyvtárban helyezkedtem el mint orvosi 
könyvtáros. Jelenleg is az Intézet és utódintézményeinél dolgozom. A 
többszöri profilváltást az évek során könyvtárunk megsínylette, de 
próbálunk a változásokhoz a lehető legjobban alkalmazkodni. 
Feladatom az állomány gyarapítása, tartalmi- és formai feltárása, valamint 
az ezzel kapcsolatos adminisztratív ügyek intézése. 

Szabadidőmben előnyben részesítem az olvasást, valamint 
családommal együtt szívesen járjuk az országot, nagyon szeretünk utazni. 
Két felnőtt fiam van. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:szollosyne.bodnar.agnes@gyemszi.hu


 

24 

 

Demeter Judit 
GYEMSZI IRF Országos Egészségpolitikai Szakkönyvtár 
demeter.judit@gyemszi.hu 
 
 

1990-től dolgozom könyvtárosként. A nyírbátori 
közművelődési könyvtárban kezdtem majd 1996-tól 
Budapesten, a Budai Gyermekkórházban folytattam, onnan 
a Medinfo-ba (jelenleg GYEMSZI IRF Országos 
Egészségpolitikai Szakkönyvtár a neve) kerültem át, ahol 
olvasószolgálatos voltam majd a lelőhelyjegyzék 
elkészítését, később az Európai Üniós különgyűjtemény 

gondozását-építését kaptam meg feladatként. A munkámhoz tartozik még a 
papírkiadású folyóiratok megrendelése, érkeztetése, állományba vételezése, 
az esetleges reklamációk bonyolítása.  

Munkám során sok emberrel kell kapcsolatot tartanom a 
lelőhelyjegyzék készítése és a folyóirat megrendelések kapcsán. 

Szabadidőmben is nagy könyvmoly vagyok és rajongok a festészetért 
és a kutyákért. 
 
 

Hergovics Erika 
GYEMSZI IRF Országos Egészségpolitikai Szakkönyvtár 
hergovics.erika@gyemszi.hu 
 
 

 
1994 óta dolgozom a GYEMSZI IRF Szakkönyvtárában, 
mint könyvtáros. 2001-ben végeztem az ELTE TFK 
könyvtár-informatika szakán, ezt követően pedig az ELTE 
ETK szakon kétéves, posztgraduális európai uniós 
képzésen vettem részt. Kezdetben a Magyar Orvosi 
Bibliográfia adatbázisát építettem, majd két 
gyermekemmel otthon voltam 2011-ig. A gyesről való 
visszatérésemet követően a raktáron lévő könyvek 

retrospektív feldolgozását kezdtem el, amelyet a mai napig is végzek. 
Szabadidőmben - ha gyermekeim is engedik - tinédzser korom óta nagyon 
szívesen olvasok, olvasásélményeimről a http://erika-
sorolvaso.blogspot.hu/ blogoldalon pár szóban írok is. A legtöbb időt 
viszont családommal töltöm, két eleven kisfiammal, férjemmel együtt 
gyakran kirándulunk. 
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Kiss János 
GYEMSZI IRF Országos Egészségpolitikai Szakkönyvtár 
kiss.janos@gyemszi.hu 
 
 
 

Az Országos Orvostudományi Információs Intézet 
és Könyvtárban (1088. Bp. Szentkirályi u. 21.) 
kezdtem el dolgozni 1986-ban. 

1996-ig az intézmény Fordítási Osztályán 
dolgoztam, mint ügyintéző, majd 1996-ban 
kerültem a Könyvtár Feldolgozási Osztályára. Az 
1997 - 2001. közötti időszakban szereztem meg a 

feladatok elvégzéséhez és a munkakör betöltéséhez szükséges könyvtárosi 
diplomát az ELTE Tanárképző Főiskolán.  

Az Intézet és a Könyvtár a 2005. évben beköltözött az Egészségügyi 
Minisztérium Arany János utcai épületébe, ahol az időközben átalakult 
Könyvtár, mint a 2011-ben létrejött GYEMSZI egyik főosztálya, azóta is 
üzemel. Itt a szokásos dokumentum feldolgozási munkák mellett, 
rendszeresen az olvasószolgálati feladatok ellátásában is részt veszek. 

Szabadidőmben kedvelem a kirándulást, természetjárást, fotózást, 
valamint előnyben részesítek, minden a kulturális rendezvényekkel 
kapcsolatos eseményt, legyen az múzeumi kiállítás, vagy alkalmi, ünnepi 
rendezvényeken való részvétel.  
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