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KÖSZÖNTŐ 

 
 
 
Kedves Kolléga, kedves Olvasó! 
 
 
 
Sokat munkálkodunk azon, hogy folyóiratunk megfeleljen a magyar 
sajtótermékek kívánalmainak és a szakma fontos fórumává váljon. Ehhez 
mind tartalmi, mind formai megújulásra, változtatásra van szükség. 

Ennek a megújulásnak, fejlődésnek a jegyében készítettük el az Orvosi 
Könyvtárak szerzői útmutatóját (ld. 11. oldalon), amit ezúttal ajánlok 
valamennyi leendő szerzőnk figyelmébe. 2013. júniusától az Orvosi 
Könyvtárak párhuzamos angol nyelvű címmel jelenik meg a Semmelweis 
Egyetem Központi Könyvtárának gondozásában. A folyóiratban megjelenő 
eredeti közlemények elbírálása peer-review szerint történik. 
Természetesen a változás nem érint minden területet; korábbi rovataink 
ezután is megmaradnak, de nyitunk egy új, tudományos rovatot, ahova 
várjuk egyetemi hallgatók és szakmaibeliek írásait, szakcikkeit. Szeretnénk 
lehetőséget biztosítani a leendő könyvtárosok számára, hogy kutatási 
területükről, szakmai eredményeikről már az egyetemi évek alatt hírt 
adjanak és hasonlóképpen várunk beszámolókat PhD konferenciákról, 
felsőoktatási-könyvtárosi szakmai eseményekről. 

Így szeretnénk biztosítani, hogy - a megelőző MOKSZ hírlevéllel 
együtt - lassan egy évtizedes múltra visszatekintő lapunk bekerüljön a 
szakma véráramába és méltó fóruma lehessen a jelenlegi és jövőbeni 
könyvtáros kollégáknak. 
 
 
 
 
 

Dr. Vasas Lívia 
MOKSZ elnök 

lvasas@lib.sote.hu 
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HÍREK 

 
 

Meghívó  
 
2013. szeptember 25-27-én 10. 
alkalommal invitáljuk olvasóinkat 
az orvosi, felsőoktatási 
könyvtárosok jeles szakmai 
fórumára az Informatio Scientifica 
– Informatio Medicata 
konferenciára. A konferencia az 

elmúlt egy évtizedben igazolta helyét és fontosságát a hazai és nemzetközi 
tudományos események közt és mára az orvosi-könyvtárosi szakma 
jelentős fórumává nőtte ki magát. A 2013. évi konferenciáról részletes 
információk az alábbi, folyamatosan frissülő weboldalon: 
http://www.lib.sote.hu/nav/isim2013 Az online regisztrációs felület 
várhatóan 2013. augusztusától lesz elérhető. A jubileumi rendezvény 
előzetes programtervezete a 18-22. oldalon olvasható. Szeretettel várjuk az 
érdeklődőket és nagy szeretettel hívjuk a nyugállományú kollégákat is mind 
a 0. napon megrendezett már hagyományos találkozóra, mind a 
tudományos előadásokra, workshopokra! 
 
 
 
 
Figyelem! Az Informatio Scientifica – Informatio Medicata – a korábbi évek 
gyakorlatától eltérően - kizárólag az előzetes regisztráció során megjelöltek 
(programok, catering) alapján látogatható. A konferencián való részvétel a 
nyugállományú vagy aktív könyvtárosok számára térítésmentes, amely 
feltétel meglétét a jelentkezési lap arra kijelölt helyén igazolni kell. A 
szigorúbb regisztrációt az illetéktelen látogatók kiszűrése teszi szükségessé. 
Az online regisztrációra 2013. augusztusától lesz lehetőség az alábbi linken: 
http://www.lib.sote.hu/index.php?app=infmed   
 
 
 
 
 
 

http://www.lib.sote.hu/nav/isim2013
http://www.lib.sote.hu/index.php?app=infmed
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NKA pályázat 
 

Idén is megpályáztuk és 
elnyertük az Informatio 
Scientifica – Informatio Medicata 
helyszínének terembérleti 
költségét az NKA-nál, így a 10. 
konferencia méltó helyszínen a 

Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet falai közt várja majd a látogatókat 
2013. szeptemberében. 
 
 

Magyar Kórházszövetség XXV. Kongresszus, Siófok 2013. április 17-19. 
 
A Magyar Kórházszövetség 25. kongresszusát 2013. áprilisában tartotta 
Siófokon. Tudományos ülései az alábbi problémák köré szerveződtek:  

 Ellátásszervezés  
 Emberi erőforrás, minőségügy, betegjogok  
 Technológia, gazdaságosság  
 Informatika  

Bővebb információk elérhetőek az alábbi honlapon: 
http://www.mkszkongresszus.hu/ 
 
 

Orvosi Hetilap Markusovszky emlékülés 

 
2013. május 8-án a Markusovszky emlékülésen 
munkásságának elismeréseként átadták a „Markusovszky 
Lajos-emlékérem" díjat Fülesdi Béla egyetemi tanárnak. Az 
ünnepségen 4 fő részesült „Dr. Fehér János Emlékérem 
Alapítvány-díjban”, valamint átadták az „Orvosi Hetilap 
Markusovszky Lajos-díjakat" az Orvosi Hetilapban 2012-
ben megjelent publikációk számára; a kitüntettek közt 
szerepelt a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár 

munkatársai által írt tanulmány is (a cikk teljes szöveggel olvasható online: 
http://www.akademiai.com/content/q164t71664030t81/?genre=article&i
d=doi%3a10.1556%2fOH.2012.29499). 
Bővebb információ az alábbi linken: 
http://www.napivizit.hu/web/guest/markusovszky-emlekules2013 
 
 

http://www.mkszkongresszus.hu/
http://www.napivizit.hu/web/guest/markusovszky-emlekules2013
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Könyvtárbarátok köre 2013. áprilisi ülés 
 
2013. április 10-én a 
Könyvtárbarátok köre 
megbeszélésén dr. Schmidt 
Béla osztályvezető főorvos 
tartott tájékoztatót az 
intézmény Tudományos 
Bizottsága és a szakkönyvtár 

együttműködésének 
lehetőségeiről. Beszámolóját 
részben a Tudományos 
Bizottság tagjai közt történt 
előzetes igényfelmérésre, 

részben pedig más kórházi szakkönyvtárak szolgáltatásairól szerzett 
ismereteire alapozta. Ezt követően Beke Gabriella könyvtárvezető a Magyar 
Tudományos Művek Tára (MTMT) kapcsán szólt annak a MTA könyvtára 
által történő működtetéséről. Kiemelte annak jelentőségét, hogy a kórház �- 
elsősorban vezető munkatársainak - tudományos munkássága elérhető 
legyen ebben az adatbázisban, hiszen egyre inkább az itt lévő, hiteles 
mutatószámok az elfogadottak e téren.  
 

Beke Gabriella 
Zala Megyei Kórház Egészségügyi Szakkönyvtár 

bega@zmkok.hu 
 

Gyászhír 
 

Sajnálattal tájékoztatunk mindenkit, hogy Hercsel Imréné Dr. 
Szepespataky Jolán 2013. március 13-án türelemmel viselt, 
hosszan tartó, súlyos betegség után elhunyt.  
Jolika 1929-ben született Budapesten. Vegyészmérnöki oklevelet 
1951-ben, gyógyszerész technológus szakmérnöki oklevelet 

1972-ben, műszaki tudományok doktora címet 1977-ben szerzett. Számos 
publikáció, szabadalom szerzője, a Magyar Kémikusok Egyesületének tagja. 
Dolgozott a gyógyszeralapanyag-kutatásban, fejlesztő- és 
kutatómérnökként, 1994-től nyugdíjba vonulásáig szakreferens a 
Semmelweis Egyetem Központi Könyvtárában. 
Szeretettel őrizzük emlékét! 

mailto:bega@zmkok.hu
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MOKSZ KÖNYVTÁRAK 
 

MOKSZ Ellenőrző Bizottsági jelentés 2012. év 
 
 
A MOKSZ éves célkitűzéseinek végrehajtását, pénzügyi tranzakcióit az előző 
évek gyakorlatához hasonlóan az Ellenőrző Bizottság a 2012. évben is 
figyelemmel kísérte, az ellenőrzéseket végrehajtotta. 
Az országos egészségügyi rendszer szervezeti átalakulása a könyvtárakat is 
érintette. 114 intézményből 52 tagkönyvtára volt a Szövetségnek. 

 
 
Tevékenységek: 
 
 

 Legnagyobb MOKSZ rendezvényünk az Informatio Scientifica – 
Informatio Medicata, melynek ismételten a Balassi Intézet adott 
helyet szeptember 27-28-án. A nemzetközi konferencia a 
Semmelweis Egyetem Központi Könyvtára és az Egyetemi 
Könyvtárigazgatók Kollégiuma társszervezésében valósult meg. A 
hazai és külföldi előadók színvonalas előadásai mellett hangulatos 
társasági programok is várták a résztvevőket.  

 A rendezvény utolsó napján, szeptember 28-án, került sor a MOKSZ 
éves közgyűlésére. 

 A közgyűlésen munkájuk elismeréseként négy kollégánk MOKSZ 
emlékérem díjban részesült. 

 Tárgyi jutalomban részesült 38 évfordulós (5-50 éves) kollégánk, akik 
közül többen már évtizedek óta orvosi könyvtárakban dolgoznak. 50 
munkában eltöltött évéhez Kozma Teréz kolléganőnknek ezúton is 
gratulálunk. 

 Augusztus 20-án Erdeiné Törőcsik Katalin Szinnyei József díjat kapott 
munkája elismeréseként. 

 A Magyar Kórházszövetség 2012. évi kongresszusán Egerben a 
MOKSZ vezetősége sikeres előadással vett részt. 

 Az EAHIL rendezvényén Brüsszelben Palotai Mária és Vízvári Dóra 
poszterrel vett részt. 

 A Frankfurti Könyvvásáron 6 személy vett részt a Semmelweis 
Egyetem Központi Könyvtárából. 
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Kapcsolatok: 
 
 

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

 Tagkönyvtárai helyzetének javítása érdekében felvette a kapcsolatot 
Surján Lászlóval. A megbeszélés tárgya volt a könyvtárak számára 
szakirodalmi adatbázisok online elérhetőségének lehetősége. 

 A vezetőség élt mind az írásos, mind szóbeli képviselet lehetőségével 
a minisztérium felé. 

 
 
Tagság, elnökség, ellenőrző bizottság 
 
 

 A szervezetnek a 2012. évben 52 tagkönyvtára volt, tagdíja 3000,-Ft. 
 Az év folyamán kettő alkalommal volt elnökségi ülés. A közgyűlésen 

az elnökségből ketten lemondtak, dr. Kührner Éva és Szikszai Márta, 
így az elnökség 5 fővel dolgozik tovább. 

 Az ellenőrző bizottság 2012-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 2012-ben is elektronikus úton történt. 
 Az EB részéről pénzügyi ellenőrzés 2012. április 22-én történt. 

 
 
2012. év pénzügyi elszámolása: 
 
 
I. NYITÓ ÉS ZÁRÓ TÉTELEK 
 
NYITÓ TÉTELEK: 
 
2012.01.01. Bank nyitó egyenleg:     1.173.172,- Ft 
2012.01.01. Pénztár nyitó egyenleg:    172.714,- Ft 
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ZÁRÓ TÉTELEK: 
 
2012.12.31. Bank záró egyenleg:     373.486- Ft 
2012.12.31. Pénztár záró egyenleg:     392.169,- Ft 
 
 
 
II. BEVÉTELEK – KIADÁSOK 
 
BEVÉTELEK: 
 
Tagdíj bevétel:        166.000,-Ft 
Szponzor bevétel:       3.620.470,- Ft 
Pályázat:          701.000,-Ft 
Kamatbevétel:        1.122,- Ft 
 
ÖSSZES BEVÉTEL:       4.488.592,- Ft 
 
KIADÁSOK: 
 
IM költségek:        4.728.016,- Ft 
 
Utazási ktg.:        27.962,- Ft 
 
Posta ktg.:         11.020,- Ft 
 
Egyéb igénybevett szolgáltatás:   97.180,- Ft (pl. könyvelés) 
 
Egyéb ktg.:        204.645,- Ft 
(Vezetőségi testületi ülés, dekoráció, nyomtatvány, virág, bank ktg. illeték 
stb.) 
 
ÖSSZES KIADÁS:       5.068.823,- Ft 
 
BEVÉTELEK:       4.488.592,- Ft 
KIADÁSOK:        5.068.823,- Ft 

580.231,- Ft 
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III. PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS 
 
PÉNZKÉSZLET NÖVEKEDÉS (+) 
 
- 2012.01.01. Bank Nyitó:     1.173.172,- Ft 
- 2002.01.01. Pénztár Nyitó:     172.714,- Ft 
- Bevételek:        4.488.592,- Ft 
 
Összesen:        5.834.478,- Ft 
  
PÉNZKÉSZLET CSÖKKENÉS (-) 
 
- Kiadások:        5.068.823,- Ft 
 
ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET 2012.12.31.    765.655,- Ft 
 
 
Minden pénzügyi tranzakció számlákkal igazolva, időrendbe rendezve és 
számítógéppel szabályosan könyvelve állt rendelkezésünkre. 
A KSH részére az adatszolgáltatás megtörtént. 
 
Debrecen, 2013.04.22. 
 

Erdeiné Törőcsik Katalin 
Ellenőrző Bizottság elnöke 

torocsik.katalin@gmail.com 
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Adományozó ünnepség  
 

 2013. április 18-án, a 
Semmelweis Egyetem 
Központi Könyvtára 
ünnepség keretében 
köszöntötte adományozóit, 
akik értékes ajándékaikkal, 
nagylelkű felajánlásaikkal 
gazdagították a könyvtár 
állományát és ritkaságainak 
gyűjteményét. Felajánlásaik 
révén unikális könyvek 
(köztük Semmelweis Ignác 
munkásságáról szóló 

’elfeledett’ kiadványok), régi orvosi műszerek, nagy orvos elődök diplomái 
és kitüntetései kerültek a Központi Könyvtár falai közé. Az adományok közt 
szerepelt az egyetem német nyelvű hallgatói érdekképviseletének 
(Deutschsprachige Studentenvertrenung Semmelweis) példaértékű 
támogatása – felajánlásuk révén a Könyvtár hasznos, idegen nyelvű 
tankönyvek legfrissebb kiadásait tudja a hallgatók rendelkezésére 
bocsájtani. Az ünnepséget egyetemünk rektora, Prof. Dr. Szél Ágoston 
nyitotta. Köszöntő beszédében kiemelte annak, a könyvtárak közt 
egyedülálló hagyománynak fontosságát, melyet intézményünkben az 
Adományozó ünnepség képvisel. Ezt követően Dr. Vasas Lívia főigazgató 
asszony mutatta be az elmúlt közel 2 évben érkezett adományokat – 
eközben az adományozó oklevelet Rektor Úr adta át a meghívottaknak. 
Bővebb információ az alábbi linkeken érhető el:  
https://www.lib.sote.hu/app/content&id=256 
http://semmelweis-egyetem.hu/hirek/2013/04/22/adomanyozo-
unnepseg-a-kozponti-konyvtarban-2/ 
 
 

Margittai Zsuzsa 
PR vezető 

Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár 
zsmargittai@lib.sote.hu 

 
 
 
 

https://www.lib.sote.hu/app/content&id=256
http://semmelweis-egyetem.hu/hirek/2013/04/22/adomanyozo-unnepseg-a-kozponti-konyvtarban-2/
http://semmelweis-egyetem.hu/hirek/2013/04/22/adomanyozo-unnepseg-a-kozponti-konyvtarban-2/
mailto:zsmargittai@lib.sote.hu
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SZAKKÖNYVTÁROSI FIGYELŐ 
 

Konferencia az ókori Róma falai között 

 
2013. június 4-7. között 
rendezték immár 5. 
alkalommal a Qualitative and 
Quantitative Methods in 
Libraries (továbbiakban: 
QQML2013) nemzetközi 
konferenciát Rómában (http: 
//www.isast.org./qqml2013.
html), ahol előadással 
vettünk részt. A konferencia 
helyszínét a „La Sapienzia” 
római egyetem gazdasági 
kara biztosította. 
Június 3-án délután 
érkeztünk Rómába. Másnap 
korán reggel nyitott a 
konferencia, a nyitó 
ünnepség előtt a résztvevők 
hosszú sorban, türelmesen 
vártak a regisztrációra. A 
konferencia táskával – benne 

többek között a vaskos absztrakt kötet, névkártya, az ebédre, 
kávészünetekre jogosító lapocskák – felszerelkezve elfoglaltuk a helyünket 
az egyes számú teremben, amire egy nagy előadó szolgált. Azt rögtön 
tapasztaltuk, hogy az egyetemi élet nem állt meg, a konferenciával 
párhuzamosan zajlott az oktatás a kar hallgatói számára. 
A QQML2013 résztvevői a világ minden tájáról érkeztek, többen afrikai 
országokból látogattak az örök városba. Magyarországot az előadások 
alapján két intézmény képviselte, a Semmelweis Egyetem Központi 
Könyvtár mellett a Debreceni Egyetem Informatikai Kar 
Könyvtárinformatika Tanszéke. 

A konferencia főszervezőinek rövid köszöntője után Lynne Marie 
Rudasill (University Library of Illinois, USA) tartotta meg nyitó előadását 
három témára fókuszálva: interdiszciplináris tanulmányok, 
problémamegoldás, nagy adat (’Big Data’). 

Ezután több szekcióra elosztva folytak a kb. 15 perces előadások 
különböző témakörök szerint csoportosítva. 

http://www.isast.org./qqml2013.html
http://www.isast.org./qqml2013.html
http://www.isast.org./qqml2013.html
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A kezdőnap az 
információs írástudás, a 
könyvtári szolgáltatások, 
bibliometriai kutatás, 
különféle alkalmazások, 
menedzsment és 
statisztika téma köré 
épült. A sok előadásból 
nehezen lehetett 
választani. Munkánk 
révén a külföldi 
könyvtárak, könyvtárosok 
bibliometriai 
tapasztalatai érdekeltek 
minket. Ebben a szekcióban amerikai, svéd, szlovén, brazil és thaiföldi 
példákat hallgattunk meg. Bár különböző tudományterületekről érkeztek az 
előadók, érdekes volt összevetni, hogy vajon a különbözőségek ellenére 
milyen hasonlóságok figyelhetők meg bibliometriai szempontból. Az 
amerikai James Parks a jogi könyvtárak publikációs szokásait vizsgálta, a 
svéd Fredrik Åström a svéd egyetemi könyvtárak bibliometriai 
tevékenységeinek miértjére, hogyanjára tért ki, a szintén svéd Camille 
Lindelöw a svéd egyetemek kutatási együttműködéseit elemezte 
előadásában, a szlovén Petruša Miholič a Slovenian Journal of Public Health 
és a European Journal of Public Health bibliometriai összevetését mutatta 
be, a brazil Janete S. Bach Estevão az Innovation témájú, az utóbbi 30 év 
portugál nyelvű publikációinak bibliometriai tanulságairól beszélt, míg a 
thaiföldi Songphan Choemprayong a Délkelet-ázsiai Nemzetek 
Szövetségéhez (ASEAN) tartozó ázsiai országok tudományos 
együttműködésére világított rá bilaterális bibliometriai tanulmányában. 

A konferencia második napja rövid nap volt, lévén a szervezők e nap 
délutánjára kínáltak társasági programot, azaz idegenvezetést a Vatikáni 
Múzeumba és Sixtus-kápolnába vagy a Tiziano Vecellio kiállításra. E nap 
előadásai az információs írástudás, webes technológiák és kutatási 
módszerek köré csoportosultak. 

A konferencia harmadik napjának különlegessége az előadásokkal 
párhuzamosan, több témában zajló workshopok. Érdekes előadást 
hallgathattunk meg az e-learning LIS mester program bevezetéséről 
Bulgáriában. 

A bibliometriai témakör a pénteki zárónapon jelent meg ismét, ahol a 
bibliometriai indikátorok legújabb eszközét, a használati mérőszámokat 
mutatta be előadásában Juan Gorraiz, aki a Bécsi Egyetem bibliometriai 
osztályának professzora. 
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A zárónapon azonban nemcsak a bibliometriai témakörben hangzott 
el ilyen témájú előadás. A visszakereshetőség és elérés szekcióban 
többségében a repozitóriumok kialakításáról, digitális gyűjteményekről volt 
szó. Ebbe a szekcióba osztották be viszont – a témától kissé eltérő – 
előadásunkat is, amelyben válogatott orvosi témájú, magyar, olasz és open 
access folyóiratok idézettségét vizsgáltuk 2007 és 2011 között különféle 
adatbázisokra támaszkodva (Edit Csajbók, Anna Berhidi, Lívia Vasas: 
Citation analysis of some Hungarian medical journals compared with Italian 
and international Open Access medical journals between 2007-2011 - Based 
on Web of Science, SciVerse Scopus databases and different bibliometrics 
indicators and tools). 

Az említett pénteki bibliometriai szekció előadásai révén 
betekinthettünk egy új módszer kialakításának folyamatába, amelynek 
segítségével integrált többnyelvű hozzáféréssel különböző japán művészeti 
és kulturális múzeumokat, archívumokat és digitális könyvtárakat lehet 
elérni és lekeresni.  

Péntek délelőtt hallgathatták meg a konferencia résztvevői Tóth 
Erzsébet és Kovács Lóránt Béla tanulmányát, amelyben elméleti síkon 
közelítették meg a teljes szövegű adatbázisban lefuttatott kulcsszavas 
keresés hatékonyságának, pontosságának mérését. 

A nap és egyben a konferencia lezárásaként a szervezők és az évek óta 
visszajáró előadók megosztották tapasztalataikat, véleményeiket az idei 
konferenciáról. Az érdekes előadások mellett a résztvevők nemzetközi 
sokszínűsége is meghatározta a konferencia hangulatát. 

 
 
 
 

Berhidi Anna 
módszertani könyvtáros  

Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár  
aberhidi@lib.sote.hu 

 
Csajbók Edit 

módszertani könyvtáros  
Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár  

ecsajbok@lib.sote.hu

mailto:aberhidi@lib.sote.hu
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Tavaszi továbbképzések a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtárában  
 

 
Web of Science 
 
 

 
2013. március 20-án Haladó 
eszközök a Web of Science-
ben címmel Tóth-Szász Enikő 
tartott tréninget a 

Semmelweis Egyetem dolgozói számára. A tréning – címéből adódóan is – a 
gyakorlott keresési technikákat hivatott bemutatni. Az advanced search 
által kínált lehetőségek és a keresési operátorok szakszerű használata 
mellett bemutatásra kerültek a következő témák: lemmatization (brit és 
angol írásváltozatok, egyes és többes számú alakok, eltérő igeidők 
keresése), a timespan és az organization-enhanced, vagyis az 
intézménynevek egységesítésének ismertetése (pl. egyetemek eltérő 
névváltozatai az adatbázisban); a Research Area és a Web of Science 
Category közötti különbség körvonalazása a tudományágak és a témakör 
szerinti keresés megkönnyítéséhez, illetve ezek használata a haladó keresés 
során a field tag segítségével. A résztvevők megismerték a korábbi 
keresések kombinálásának, szerkesztésének és módosításának menetét, 
valamint a Cited reference search opció használatát lépésről lépésre. Az 
oktatás végén minta-kereséseken ellenőrizhették tudásukat és 
gyakorolhatták a frissen elhangzott ismereteket. A tréning anyaga az alábbi 
linken elérhető: https://www.lib.sote.hu/app/content&id=247 
 
 
Scopus 
 
 
 Május 23-án Katarzyna Gaca, az Elsevier trénere tartott 2 
továbbképzést a Semmelweis Egyetem munkatársainak. A Reaxys kémiai 

adatbázis bemutatását követően a Scopus 
különböző keresési lehetőségeit ismertette, úgy 
mint a publikálás előtti döntéshozatalt segítő 
journal analyzer funkciót, az affiliation search alatti 
intézményre-, valamint az author search alatti 
szerzőnévre keresés lehetőségeit (különböző 

https://www.lib.sote.hu/app/content&id=247
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névváltozatok szűrése, H-index számításának eltérő módjai etc.). További 
információk a következő linken: 
http://www.lib.sote.hu/app/content&id=271 
 
 
EndNote, Researcher ID, Data Citation Index 

 
 
Május 28-án 3 tréningen vehettek részt az egyetem dolgozói. A 

Bevezető az EndNote X6-ba workshop a szoftver megfelelő használatának 
gyakorlatába vezetett be a felhasználói felület személyre szabásától a 
különböző adatbázisokból és katalógusokból való áttöltés lehetőségéig. 
Ezen kívül a tréner, Tóth Szász Enikő, bemutatta a bibliográfiai tételek 
szerkesztéséhez rendelkezésre álló különböző stílusokat, valamint a tételek 
teljes szöveggel történő ellátásnak metódusát. A résztvevők 
megismerhettek az adatok rendszerezését könnyítő funkciókat, ilyenek a 
My group alatti lehetőségek vagy a duplikátumok szűrése. A ResearcherID 
bemutatása című workshopon a résztvevők lépésről-lépésre ismerhették 
meg az azonosító létrehozásához szükséges regisztráció, valamint ezt 
követően, a publikációk szerzőnévhez történő rendelésének menetét. A 
Tudományos adatok keresése, avagy a Data Citation Index bemutatása című 
workshop a kutatási adatokat lefedő adatbázis sajátosságait mutatta be, úgy 
mint a speciális dokumentumtípusokat, illetve a Web of Knowledge 
platformon elérhető további adatbázisokkal való hasonlóságokat vagy 
éppen az azoktól való eltérést. A május 28-ai tréningek anyaga elérhető az 
alábbi linken hozzáférhető: http://www.lib.sote.hu/app/content&id=272 

 
 

Margittai Zsuzsa 
PR vezető 

Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár 
zsmargittai@lib.sote.hu 

 
  

http://www.lib.sote.hu/app/content&id=272
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AZ INFORMATIO SCIENTIFICA – INFORMATIO MEDICATA 2013 PROGRAMTERVEZETE 
 

 
 

1. nap 
2013. szeptember 26. csütörtök 

Helyszín: Balassi Intézet 
 
8.00-16.00 Folyamatos regisztráció  
 
9.00-12.00 Nyitó plenáris ülés  
Ünnepélyes megnyitó – Moderátor: Vasas Lívia főigazgató SE-KK  
Köszöntő: Szél Ágoston, a Semmelweis Egyetem rektora 
9.30-10.00 Bevezető előadás: Péceli Gábor (Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem rektora) Beágyazott informatika 
10.00-10.30 Falus András (Semmelweis Egyetem Genetikai, Sejt- és 
Immunbiológiai Intézet, egyetemi tanár) From genomics to bibliomics; the 
universe of systems medicine 
10.30-10.40 Kávészünet  
10.40-12.00 Kiállítók bemutatkozói (Akadémiai Kiadó, Interacta, Monguz, 
MTMT, SpringMed, Elsevier, Minerva-EBSCO, Ovid, ProQuest, Scientific 
Knowledge Services, Suweco, Thieme, Thomson Reuters) 
 
12.00-13.00 Ebéd  
 
13.00-14.50 I. szekció  
üléselnökök: Mader Béla, Szellőné Fábián Mária 
13.00-13.25 Bevezető előadás: Ádány Róza (Debreceni Egyetem, 
Népegészségügyi Kar) A magyarországi cigány lakosság 
egészségmagatartása és egészségi állapota 
13.25-14.40 Előadások 
Makara Gábor A tudományos közlés Open Access megoldásai 2000 - 2020 
között 
Geges József Szükség van-e paradigma váltásra az információ-keresés 
területén? 
Schubert András  



 

18 
 

Jan Luprich (EBSCO) Új keresési élmény felfedezése avagy hogyan 

hasznosítsa forrásait a legjobban? 

 
14.40-14.50 Vita, fórum 
 
13.00-14.30 Ovid Technologies Workshop  
 
15.00-17.00 EKK-gyűlés  
Levezető elnök: Virágos Márta (a DE-ENK főigazgatója) 
 
14.50-15.00 Kávészünet  
 
15.00-16.50 II. szekció 
üléselnökök: Bakos Klára, Dippold Péter  
15.00-16.30 Előadások 
Maciej Urbowicz (Elsevier) Beyond Conventional - ClinicalKey - Designed to 
Meet the Needs of Medical Library 
Uwe Stehle (Thieme) New medical resources from Thieme 
Michael Fanning (Ovid Technologies) 
Tiberius Ignat (Scientific Knowledge Services) Academic Libraries: A Culture 
of Assessment and Selection 
16.30-16.45 Vita, fórum 
 
17.00-20.00 Társasági program és Gálavacsora 
közreműködő: Medvecukor Jazz Band 
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2. nap 

2013. szeptember 27. péntek 
Helyszín: Balassi Intézet 

 
9.00- 10.00 Plenáris ülés - MTMT kerekasztal 
üléselnökök: Fonyó Istvánné, Karácsony Gyöngyi 
Vitaindító hozzászólások:  
Burmesiter Erzsébet (Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár, Múzeum),  
Keveházi Katalin (SZTE Klebelsberg Könyvtár) 
Kiss Gábor (Kaposvári Egyetem Egyetemi Könyvtár)  
Liszkay Béla (BME-OMIKK) 
Nagy Zsuzsanna (Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtár) 
 
8.30-10.00 Elsevier workshop  
Management, Evaluation and Promotion of Research Performance. 
Implementationof Research Performance Systems utilizing EU Structural 
Funds 
 
10.00-10.15 Kávészünet  
 
10.15-12.00. III. szekció  
üléselnökök: Sarkady Sándor, Virágos Márta 
10.15-11.45 Előadások 
Erik-Jan van Kleef The future of the information industry;new trends for 
librarians and end users 
Papp Zoltán (Akadémiai Kiadó) Orvosi döntéstámogatás betegágy mellett, 
szakirodalmi segítséggel 
 
11.45-12.00 Vita, fórum 
 
10.30-12.00 Minerva-Ebsco Workshop  
Discovery Service & eBooks: User and Library Administrator 
Experience/EBSCO Discovery Service és EBSCO e-könyvek az olvasó és a 
könyvtáros szempontjából 
 
12.00-13.00 Ebéd  
 
13.10-13.30 A kiállítói kérdőívek, tesztek eredményhirdetése, elköszönés  
 
13.30-15.00 MOKSZ Közgyűlés  
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TOVÁBBI PROGRAMOK 
 

0. nap 
2013. szeptember 25. szerda 

Helyszín: Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár 
 
 
 
 
 
    
15.15-16.45 ProQuest Workshop Getting the best out of ProQuest 

Hospital Collection and ProQuest Dissertations & Thesis, a 
hands on session 

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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Szerzői útmutató 
 
A folyóirat célja: Az Orvosi Könyvtárak folyóirat célja aktuális orvosi 
könyvtárosi, könyvtárszakmai és egészségügyi témájú információk közlése. 
Ezen belül megjelentet eredeti és összefoglaló közleményeket, 
beszámolókat, híradást ad szakmai képzési lehetőségekről, úti jelentéseket, 
MOKSZ tagkönyvtárakat érintő híreket közöl, valamint az orvos és 
könyvtáros szakma képző intézményeinek hallgatói számára publikálási 
lehetőséget biztosít, közli a hallgatók írásait, illetve azok kivonatát. A 
kéziratok elbírálásának, illetve elfogadásának joga a szerkesztőséget illeti. 
Az eredeti közlemények elbírálása peer-review rendszerben történik.  

Kéziratok beküldése: a kéziratokat a szerkesztőség a 
titkarsag@lib.sote.hu e-mail címen fogadja. Az eredeti közlemények Orvosi 
Könyvtárakban való publikálásának feltétele, hogy a cikk korábban még 
nem jelent meg és az Orvosi Könyvtárakhoz való benyújtással egy időben 
máshova még nem került beadásra, valamint a kézirat benyújtását 
valamennyi szerző jóváhagyta és a közlemény a Helsinki deklaráció (1975, 
revízió 2008) előírásainak megfelel. 

Az eredeti közlemények szerkezete: címoldalon magyar és angol 
nyelvű cím, szerző(k) neve és munkahelye(i) (a szerző neve mellett felső 
indexszel jelölve); magyar és angol nyelvű összefoglaló max. 80-80 szó 
terjedelemben, megfogalmazásában a közlemény lényegét megragadó és 
annak szerkezetét követő; magyar és angol nyelvű kulcsszavak (max. 4-4); 
rövidítések jegyzéke (angol nyelvű rövidítések lehetőség szerinti 
lefordításával); szöveg (bevezetés, cél, módszer, eredmények, 
discussio/megbeszélés); irodalomjegyzék (Vancouver stílus); táblázatok, 
ábrák; táblázatok és ábrák jegyzéke; levelező szerző elérhetősége. 
 
A Szerkesztőség címe: 1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 5. 
e-mail: titkarsag@lib.sote.hu 
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