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KÖSZÖNTŐ 
 

 

Kedves Kolléga, kedves Olvasó! 
 
 
Szeptember 25-27. között rendeztük meg a 10. Informatio Scientifica – 
Informatio Medicta konferenciát. Fontos évfordulóhoz érkeztünk nem csak 
a kerek évszám, de az elmúlt évtized számos változása okán is, melyek mind 
a könyvtárügy, mind a korszerű információszolgáltatás területét érintették. 
Ilyenek az egyre nagyobb számban elérhető online tartalmak, az open 
access kérdése és még folytathatnánk a sort. Ezek azok a kérdések, 
amelyeket az idei 45. MKE vándorgyűlés előadói is boncolgattak és 
amelyeket a Tudományos és Szakkönyvtári Szekció résztvevői is 
megfogalmaztak iránymutatásukban a szekcióülés végén. Ezeknek az 
aktualitásoknak a megvitatását tűzte ki célul az Informatio Scientifica – 
Informatio Medicta konferenci konferencia is – egyben igyekeztünk kicsit a 
jövőbe is előre pillantani, mind a kutatások, mind a kutatásokat támogató 
tudományos információszolgáltatás terén.  

Ezekből az újdonságokból adunk ízelítőt jelen lapszámmal: szakmai 
beszámolókkal az elmúlt időszak három konferenciájáról (International 
Society of Scientometrics and Informetrics – ISSI; European Summer School 
for Scientometrics nyári iskola és konferencia; Informatio Scientifica – 
Informatio Medicta) és az MKE 45. vándorgyűléséről. Ugyanakkor invitáljuk 
az érdeklődőket a GYEMSZI két októberi programjára is: az október 16-ai 
szakmai napra és 25-ei könyvbemutatóra. 
 
 

 
Vasas Lívia 

MOKSZ elnök 
lvasas@lib.sote.hu 
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INFORMATIO SCIENTIFICA – INFORMATIO MEDICATA 2013 

Beszámoló a konferenciáról 

 
 
Szakmai program 

Az idei konferencia központi témájául a 
jövő kutatási irányainak bemutatását 
választottuk (progress and plans for the 
future). Meghívott előadóink - köztük Péceli 
Gábor, a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem rektora, Falus 

András, Semmelweis Egyetem Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai 
Intézetének tanára – kutatási területeikről, az ott várható változásokról 
számoltak be. Az előadások visszatérő témái voltak az open access aktuális 
kérdései, illetve a tudományos információkeresés korszerű megoldásai. Az 
évről évre növekvő érdeklődés és a téma aktualitása okán az MTMT 
kerekasztal beszélgetés idén egyben a pénteki nap plenáris ülése is volt. 
Hazai felsőoktatási könyvtárak vezetőinek vitaindító hozzászólása után 
nyilvános vita és tapasztalatcsere következett az MTMT aktuális 
kérdéseiről. A plenáris üléseket követően szekcióülések és workshopok 
várták  alátogatókat. 
 
Kiállítók 
 
A konferencia tudományos programját két napos szakmai kiállítás kísérte, 
ahol a standoknál és a kiállítói asztaloknál kaphattak személyre szabott 
válaszokat kérdéseikre az érdeklődők. Visszatérő és új kiállítóink soraiban 
idén a következő kiadókat és tartalomszolgáltatókat köszönthettük: 
Akadémiai Kiadó, Interacta Kft., Magyar Tudomány Művek Tára, Monguz 
Kft., SpringMed Kiadó, Elsevier, Minerva-EBSCO, Ovid Technologies, 
ProQuest, Scientific Knowledge Services, SUWECO, Thieme, Thomson 
Reuters.  
 
Nyilvánosság 
 

A 10. konferencia előtt egy ISBN 
számmal ellátott kiadvánnyal is 
tisztelegtünk, melyben a részletes angol 
és magyar nyelvű program mellett az 
előadások absztraktjai is olvashatóak. A 
kiadvány elektronikusan is elérhető a 

http://www.lib.sote.hu/app/getFile&id=1765 URL címen  

http://www.lib.sote.hu/app/getFile&id=1765
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Az érdeklődők könyvtárszakmai levelezőlisták, személyes meghívók, illetve 
könyvtári és egyetemi elektronikus sajtó révén értesültek az eseményről 
(Semmelweis Egyetem honlapja, KIT hírlevél). A konferencia honlapja 
(http://www.lib.sote.hu/nav/isim2013) folyamatosan frissülő hírekkel, 
részleteses szakmai programmal és további hasznos információkkal 
(előadások anyagai, fotógaléria) szolgál az érdeklődők számára.  
 
 
Kísérőprogramok 
 
A konferencia adott helyett a MOKSZ éves közgyűlésének és az EKK 
fórumnak is. A tudományos előadások és workshopok közti szünetekben 
kozmetikai standnál frissülhettek fel a látogatók, és idén sem feledkeztünk 
el az egészségmegőrzésről: a konferencia csütörtöki és pénteki napján Prof. 
Nagy Gábor vezetésével a Semmelweis Egyetem Fogászati és Szájsebészeti 
Oktató Intézetének munkatársai a legkorszerűbb technikai felszereltséggel 
biztosították a szájüregi rákszűrést a konferencia résztvevőinek. 

A tudományos programok mellett kulturális-zenei műsorok is helyet 
kaptak a konferencián. A konferencia nyitó 0. napján a Semmelweis 
Szalonban Bábel Klára, az MR szimfonikusok hárfaművésze adott koncertet, 
az étkezések alatt muzsikával Józsa Tamás gitárművész, illetve a 
Medvecukor Jazz Band szórakoztatta muzsikájával az étkezőket. A 
csütörtök esti társasági program nyitó fellépői - az Oktogon Tánc Centrum 
műsora előtt - a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar 
Ritmikus Gimnasztika szakágának versenyzői voltak, akik szalagos, egyéni 
és csoportos produkciójukkal léptek fel. 
 
 

Margittai Zsuzsa 
PR vezető 

Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár 
zsmargittai@lib.sote.hu 

 
 

 

 
 

 

 

mailto:zsmargittai@lib.sote.hu
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Workshopok a konferencián 
 

ProQuest workshop 
Szerdán, a konferencia 0. napján a 
ProQuest képviseletében Bjorn 
Olofsson és Czeglédi Éva tartott 
workshopot Getting the best out of 
ProQuest Hospital Collection and 
ProQuest Dissertations & Thesis, a 

hands on session címmel. Az előadásban Bjorn Olofsson a ProQuest két 
termékének használatát mutatta be az érdeklődők számára: ProQuest 
Hospital Collection, és ProQuest Dissertation & Thesis. A Hosptital 
Collection több adatbázisból tevődik össze mely az orvostudomány, ápolás, 
pszichológia szakterületéről szolgáltat vezető folyóiratokból, könyvekből, 
disszertációkból bibliográfiai információkat és teljes szöveget. Az előadó 
élőben mutatta be a résztvevőknek az adatbázisban való keresési módokat 
az egyszerű kereséstől, az összetett keresésen át az úgynevezett 
parancssoros keresésig. Bemutatásra kerültek a kereséskor használható 
szűrők, az adatbázis tezaurusza, és az exportálási lehetőségek is. Bjorn 
kiemelte, hogy az adatbázis külön indexeli a cikkekben található képeket, 
táblázatokat, grafikonokat is, és így ezek is külön kereshetők, sőt 
diavetítésbe exportálhatók. Az előadás második része a Dissertation & 
Thesis adatbázisról szólt, amelynek a Semmelweis Egyetem úgynevezett 
„közreműködő tagja”, ez azt jelenti, hogy a Semmelweis Egyetem nem csak 
előfizet az adatbázisra, hanem fel is tölti saját doktori disszertációit. A 
Dissertation & Thesis kereső felülete az előbbi adatbázis csomagéval 
megegyező, de természetesen van néhány eltérés is. Különbség például a 
tárgyszógyűjteményben található, hiszen az disszertációk tárgyszavazását a 
szerzők végzik, ezt a ProQuest munkatársai csak kiegészítik, továbbá ebben 
az adatbázisban nincs lehetőség az ábrák keresésére. Az élőbemutató után 
Bjorn három példakeresést is adott a workshop résztvevőinek, és lehetőség 
volt kérdezni is. 

Ruttkay Szilvia 
online-folyóirat feldolgozó 

Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár 
szruttkay@lib.sote.hu 
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Springer workshop 

Az Informatio Scientifica 
Informatio Medicata 
konferencia nyitó 
workshopjának egyikét tartotta 
a Springer Kiadó szeptember 

25-én. A résztvevők több előadón keresztül ismerhették meg a Springer és a 
vele szorosan együttműködő Scientific Knowledge Services e-könyvvel 
kapcsolatos szolgáltatásait, statisztikáit. Szántó Péter (Scientific Knowledge 
Services, Hungary Account Manager) mutatta be rövid, személyes 
hangvétellel az előadókat. Ezt követően Cem Üzüm (Springer, Licensing 
Manager) a Springer e-könyv gyűjteményét részletezte. Az immáron új URL 
címen (http://link.springer.com/) elérhető Springer termékek, 
szolgáltatások között az e-könyvek folyamatosan bővülnek: a jelenleg több 
mint 88 ezer e-könyvet tartalmazó gyűjtemény évente 7 ezer új könyvvel 
gazdagodik elsősorban orvosi, műszaki, építészeti, közlekedési témában. A 
Springer e-könyvek olvasása nem igényel külön szoftvert, nincs Digital 
Rights Management (DRM), a nemzetközi copyright törvények vonatkoznak 
rájuk, természetesen mobileszközökön is olvashatók. Előfizetéssel nem 
elérhető könyvek esetében is minden olvasó ingyenesen megtekintheti 
adott könyv, könyvfejezet első két oldalát a fedő- illetve borítólapon túl. 
Nora Schneider (Springer, Account Development) tréningje a Springer e-
könyves weboldalát, keresési, szűkítési lehetőségeket ismertette. Végül 
Tiberius Ignat (Scientific Knowledge Services, Managing Director) beszélt 
saját előfizetési ügynöksége által szervezett kipróbálási lehetőségről, 2013. 
februári-márciusi magyarországi e-könyv trial pozitív hatásairól. A 
workshop végén az előadók készségesen válaszoltak a felmerült 
kérdésekre, segítették a weboldalas kereséseket. 
 

Berhidi Anna 
módszertani könyvtáros 

Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár 
aberhidi@lib.sote.hu 

 

 

  

http://link.springer.com/
mailto:aberhidi@lib.sote.hu
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Elsevier workshop 

Management, Evaluation and Promotion of Research 
Performance. Implementation of Research Performance 
Systems utilizing EU Structural Funds címmel a 
konferencia pénteki napján Porosz Péter tartotta a 
bemutatót. Az előadás alatt Porosz Péter az Elsevier 
termékét a SciVal-t mutatta be, bevezetésül pedig azt a 
folyamatot ismertette, amely végül lehetőséget 
teremtett az elektronikus teljesítménymérésre. Mint 
elmondta, napjainkra szükségessé vált a menedzsment 

és a vezetés számára az egyetemeken folyó kutatások ismertetése mellett 
azok szükségességének, eredményességének objektív adatokon alapuló 
indoklása is. Erre kínál megoldást a SciVal, mely Scopusban található 
adatokat alapul véve képes megmutatni az egyetemi kutatások 
eredményességét, és azok további lehetőségeit. A termék használatával 
egyértelműen megmutatható mely intézményekkel, kutatókkal valósult meg 
eddig eredményes együttműködés, és kikkel volna még érdemes 
együttműködni, és szintén kimutatható, hogy az egyetemen folyó kutatások 
előremutatóak-e a világi viszonylatokat figyelembe véve. A termék 
bemutatása valós egyetemi példákon keresztül történt, így a résztvevők 
ízelítőt kaptak több magyar egyetem kompetenciáiról is. Porosz Péter az 
előadás végén elmondta: október folyamán minden intézmény számára 
próba hozzáférést tudnak biztosítani. 

Ruttkay Szilvia 
online-folyóirat feldolgozó 

Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár 
szruttkay@lib.sote.hu 

 

Minerva-EBSCO workshop 

 Az Informatio Scientifica - Informatio 
Medicata konferencián idén sem 
maradt el az EBSCO workshopja. 2013. 
szeptember 27-én mutatta be Jan 

Luprich (EBSCO Publishing, Regional Sales Manager) az EBSCOhost felület 
e-könyv gyűjteményét, valamint Discovery szolgáltatását. A workshopon 
élesben, közvetlenül az online felületen ismerkedtek a résztvevők az e-
könyvekkel. Jan kitért a különféle keresési lehetőségekre, milyen adatok 
jelennek meg egy-egy könyvnél. A könyvek teljes tartalma böngészhető, 
offline letölthető, max. 60 oldal nyomtatható egyszerre, az egyes 
könyvekhez megjegyzéseket lehet hozzáfűzni, a gyűjtemény szótárt is 

mailto:szruttkay@lib.sote.hu
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tartalmaz. Digital Rights Management (DRM) működik az EBSCO e-
könyveinél. A Discovery szolgáltatással egyszerre tudunk keresni egy 
könyvtár adatbázisaiban, katalógusában. A „mindent-az-egyben” 
tudományos keresési élménnyel gazdagítja felhasználóit ez a szolgáltatás. 
 

Berhidi Anna 
módszertani könyvtáros 

Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár 
aberhidi@lib.sote.hu 

 

 

 

Ovid Technologies workshop 

Hagyományosan a 
konferencia első napján 
tartotta az Ovid 

Technologies a workshopját az érdeklődők számára, akik idén is nagy 
számban jelentek meg. Az elmúlt évekhez hasonlóan az Ovid Technologies 
cég nemzetközi tréner menedzsere, Michael Fanning tartott előadást. A 
prezentáció első részében rávilágított arra, hogy miért fontos és 
nélkülözhetetlen információforrás egy bibliográfiai adatbázis, és milyen 
különbségek lehetnek a különböző területek felhasználói között. Ezt 
követően a különböző keresési típusok jellemzőiről beszélt 
mezőtulajdonságok tekintetében. Megmutatta azt a módszert, ahogy az 
adatbázisban egy témában leválogatható az egyes időintervallumok tartozó 
közlemények száma, így nyomon követhető egy téma fejlődési vonala, 
dinamikája. Ehhez az „entry data” mezővel való keresés a legmegfelelőbb. A 
workshop minden igényt kielégítően alkalmat biztosított a már ismert és 
alkalmazott technikák felelevenítésére, tapasztalataink megbeszélésére, 
valamint sok újdonságot is hallhattunk, amelyet eredményesen 
alkalmazhatunk jövőbeli munkánk során. 

 
Csajbók Edit 

tudományos titkár 
Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár 

ecsajbok@lib.sote.hu 
 

A workshopok és előadások anyaga a következő linken elérhető: 

http://www.lib.sote.hu/index.php?app=content&id=301 
 

mailto:aberhidi@lib.sote.hu
mailto:ecsajbok@lib.sote.hu
http://www.lib.sote.hu/index.php?app=content&id=301
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Szél Ágoston köszöntője, fotó: Kovács Attila Péceli Gábor előadása, fotó: Kovács Attila 

  

MTMT kerekasztal ülés, fotó: Szluka Zoltán Szekcióülés, fotó: Szluka Zoltán 

 

Koncert a Semmelweis Szalonban, fotó: Kovács Attila 
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HÍREK 
 

Orvosi-élettani Nobel-díj 2013 
 
A 2013-as orvosi-élettani Nobel-díjat James E. Rothman (Yale), Randy W. 
Schekman (Kaliforniai Egyetem) és Thomas C. Südhof (Stanford Egyetem) - 
amerikai és német kutatók - kapták megosztva a sejteken belüli szállítási 
folyamatokkal kapcsolatos kutatásaikban elért eredményeikért, melyekben 
rávilágítottak a sejtek szállítórendszerét irányító mechanizmusra - ezzel a 
rendszer zavaraiból induló kóros folyamatok megértését is nagyban segítve. 
 
További információk: 
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2013/press.
html 
 
 

Állami elismerések 

Augusztus 20-án a Semmelweis 
Egyetem két munkatársa is Magyar 
Arany Érdemkereszt Polgári 
Tagozata kitüntetésben részesült. A 
kitüntettek: Németh Lajos, a 
Semmelweis Egyetem Testnevelési 
és Sporttudományi Kar 
tanszékvezető egyetemi 
mestertanára és Dr. Szilágyi György, 
a Semmelweis Egyetem Foglalkozás-

egészségügyi Intézetének igazgatója. A felsőoktatás területén végzett 
kiemelkedő munkájáért Trefort Ágoston díjat kapott Bökönyi Miklósné, a 
Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Orvosi Biokémiai 
Intézet oktatási adminisztrátora. 
 
Forrás és további információk: http://semmelweis-
egyetem.hu/hirek/2013/08/21/allami-elismeresek-a-nemzeti-unnepen/ 

 

 
 

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2013/press.html
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2013/press.html
http://semmelweis-egyetem.hu/hirek/2013/08/21/allami-elismeresek-a-nemzeti-unnepen/20130821-img_7456-bokonyi-miklosne-web/
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Meghívó – GYEMSZI IRF Országos Egészségtudományi Szakkönyvtár 
szakmai nap 
 
GYEMSZI IRF Országos Egészségtudományi Szakkönyvtár várja az 
érdeklődőket szakmai napjára 2013. október 16-án az EMMI épületében (V. 
kerület, Arany János utca 6-8. VIII. emeleti nagyterem) 
Előadások:  
 

 Dr. Jávor András (elnök, Magyar Tisztviselői Kar) Barangolás az 
orvosi tudás dzsungelében  

 Jehoda Imola (könyvtárvezető, SE Egészségtudományi Kar) 
Fordulópontok: a hazai orvos- és egészségügyi könyvtárak fejlődése  

 Áncsán Gizella (módszertani munkatárs, SE Központi Könyvtár) 
MTMT feladatok és eredmények a Semmelweis Egyetem Központi 
Könyvtára közreműködésével 

 Dr. habil Koltay Tibor PhD (főiskolai tanár, Szent István Egyetem) 
emberek és technológiák a könyvtárban 

 Dr. Palotai Mária (könyvtárvezető, GYEMSZ IRF) 60 év a tények 
tükrében  

 Vizvári Dóra (informatikus könyvtáros GYEMSZI IRF) A jövő, a 
hálózat és a közös katalógus 
 

A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Regisztrálni 
október 10-ig a konyvtar@gyemszi.hu e-mail címen vagy a 354-5377 
telefonszámon lehet 
 
További információk: 
http://www.eski.hu/new3/konyvtar/zip_doc/meghivo-20131016.jpg 
 

Könyvbemutató 
 
Szeretettel várunk minden kedves kollégát az Angiológia c. kötet 
könyvbemutatóján 2013. október 25-én, pénteken 11. órakor. Helyszín: 
GYEMSZI EEF, 1085 Budapest, Horánszky u. 24. II. emelet. A kötetet 
bemutatja a szerkesztő, Dr. Meskó Éva. 
 
Előzetesen regisztrálni az alábbi e-mail címen lehet: 
szucs.maria@gyemszi.hu 

mailto:konyvtar@gyemszi.hu
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Gyászhír 
 
Vilmon Gyuláné 1932-2013 
 
Mély fájdalommal értesültünk, hogy Vilmon 
Gyuláné, született Bacskay Katalin, a 
Semmelweis Egyetem (akkor még BOTE – 
Budapesti Orvostudományi Egyetem) Központi 
Könyvtárának volt a vezetője, 2013-ban 
távozott az élők sorából. Elődömként 1973 és 
1990 között vezette a Könyvtárat, 1973-1980-ig 
megbízott, majd 1980-tól kinevezett 
igazgatóként.  

1932-ben született Kisvárdán, érettségi 
után az ELTE magyar irodalom és könyvtár 
szakán szerezte meg diplomáját. Rövid 
közművelődési tevékenység után kezdett foglalkozni a könyvtári 
szakmával, 1957-től az Egyetem, akkor még Semmelweis Orvostudományi 
Egyetem szakkönyvtárosa lett.  

Töretlen könyvtárosi pályafutása során volt központi gyakornok, 
majd tudományos segédmunkatárs, munkatárs, igazgatóhelyettes, 
megbízott igazgató, végül 1980-tól a Központi Könyvtár kinevezett 
igazgatója lett.  

Az ötvenes, hatvanas években szerezte meg és mélyítette el helyi 
szakmai ismereteit. Ezen ismereteket tovább kutatva és elemezve, értékelve 
számos orvostörténeti közleményt, könyvfejezetet írt; többek között a 
másfél százados múltra visszatekintő kari (majd egyetemi) Könyvtár 
történetéről is. Publikációs tevékenységéhez tartozott még az akkori SOTE 
évkönyvek szerkesztésének munkája, majd az akkori korszerű információs 
források, eszközök használatáról is készített jegyzetet a hallgatók számára. 

A múlt, történeti események megőrzésére irányuló törekvését 
illusztrálja, hogy az 1970-es évek elején az ún. tanártestületi ülések 
jegyzőkönyveit egy iratrendezés során selejtezésre ítélték. Amikor Vilmon 
Gyuláné észrevette a folyosóra kikészített köteteket, nagy hibának tartotta 
ezt az eljárást, azonnal begyűjtötte a köteteket, a szobájában őrizte, s 
kutatta tartalmukat. Később a levéltárba kerültek ezen művek, s már szinte 
senki sem emlékszik a megőrzés körülményeire. Ezzel a hozzáállásával, 
cselekedetével is arra tanított bennünket, hogy meg kell becsülni a múltat 
és az értékes forrásokat.  

Igazgatósága alatt, s az ő személyes közreműködésével a Központi 
Könyvtár országos feladatkörű, tudományos szakkönyvtár lett. Ekkor 
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kezdődött el a Központi Könyvtár nagy folyóirat állományának 
számítógépes feldolgozása és a számítógépesítés kezdete is ekkora esett. 
Munkája elismeréséül az évek során miniszteri dicséretet, a SOTE kiváló 
dolgozója címet, Kiváló munkáért kitüntetést, valamint az Orvosi Hetilaptól 
„Markusovszky díjat” kapott.  

Mind a megjelent írásai által, mind a Könyvtárat építő és fejlesztő 
munkájával maradandót alkotott, emlékét őrizzük. 

„Mors ultima linea rerum est.” (Horatius) 

Vasas Lívia 
MOKSZ elnök 

lvasas@lib.sote.hu 

 

SZAKKÖNYVTÁROSI FIGYELŐ 
 

A Semmelweis Egyetem Központi Könyvtára az MKE 45. Vándorgyűlésén 
Egerben 
 
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 45. Vándorgyűlésének 2013.07.18-
07.20. között Eger adott otthont. A vándorgyűlés idei központi témája: 
Szabad tudásáramlás, egyenlő hozzáférés – Könyvtárak az európai 
állampolgárokért. Az elhangzott előadásokon, szakmai eszmecseréken való 
aktív részvétel mellett a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtára a 
program kialakításában is szerepet vállalt: Dr. Vasas Lívia főigazgató 
asszony a Tudományos és Szakkönyvtári Szekció üléselnökeként a szekció 
programjának összeállításában vett részt, Kiss Annamária a Semmelweis 
Egyetem Központi Könyvtárának Beszerzés-feldolgozás osztályvezetője 
pedig Útkeresés a tudás szabad áramlásáért - a különböző kiadók 
megoldásai a folyóiratok nyílt hozzáféréséhez címmel tartott előadásában 
számolt be a mai könyvtárügy egyik legaktuálisabb és legtöbb kérdést 
felvető szegmenséről, a nyílt hozzáférés témaköréről. 
 A csütörtöki nyitó plenáris ülésen Bakos Klára MKE elnök; Doncsev 
András államtitkár, Habis László, Eger polgármestere; Dr. Liptai Kálmán, az 
Eszterházy Károly Főiskola rektora; Vesna Crnogorac, az IFLA-FAIFE 
(Committee on Free Access to Information and Freedom of Expression) 
Bizottság tagja, a Szerb Könyvtáros Egyesület főtitkára; Tőzsér Istvánné 
Géczi Andrea, a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár igazgatója és 
Czeglédi László Eszterházy Károly Főiskola, Tittel Pál Könyvtár és 

mailto:lvasas@lib.sote.hu
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Médiacentrum főigazgatója 
köszöntötték a 
vándorgyűlés résztvevőit. 
Ezt követően az MKE 
vándorgyűlésen átadásra 
kerülő díjak kiosztása 
következett, úgy mint a 
Magyar Könyvtárosok 
Egyesülete emlékérem, az év 
fiatal könyvtárosa-díj, a 
Kertész Gyula emlékérem és 
a Kovács Máté-díj. 
 A pénteki kisplenáris 
ülés témája a könyvtári 
stratégiák és azok az operatív programok, melyekhez a könyvtárak 
csatlakozni tudnak; nyitó előadását Sörény Edina (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma, Közgyűjteményi Főosztály) tartotta. 
 A vándorgyűlés tudományos programját két napos szakmai kiállítás 
kísérte. A kiállítás résztvevői: CEIBA, e-Corvina Informatikai Szolgáltató 
Kft., ex_LH Kft., InfoKer Szoftver Bt., Líceum Kiadó, Minerva-EBSCO, MKE, 
Monguz Információtechnológiai Kft., M-Pakk Bt., Neschen Kft., NetLib 
Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Pedro Tanácsadó és 
Kereskedelmi Kft., Széchenyi Zsigmond Könyvtár, T-Systems Magyarország 
Zrt. A kiállítás az Eszterházy Károly Főiskola aulájában volt megtekinthető 
július 18-19-én 10.00 és 18.00 óra között. 

A szekcióülésekre a vándorgyűlés pénteki napján került sor. A 
Tudományos és Szakkönyvtári Szekció 2011. évi alapítása óta igen aktív, 
progresszív szegmense a Magyar Könyvtárosok Egyesületének. Az itt 
elhangzott előadások mind a könyvtárügy aktualitásait, újonnan felvetett 
kérdéseit boncolgatták. Fonyó Attila (Emberi Erőforrások Minisztériuma, 
Tudománypolitikai Főosztály) A magyar felsőoktatás és kutatás helyzete, 
különös tekintettel a 2014-2020 között várható uniós támogatásokra c. 
előadásában a felsőoktatási és tudományos fejlesztési ügyekről, az ezekhez 
igényelhető uniós forrásokról és az akadémiai K+F stratégiáról számolt be, 
majd Markója Szilárd A Digitális Tankönyvtár 2013-as fejlesztési irányai c. 
előadásában a digitalizáló TÁMOP-os projektekbe engedett bepillantást.  

Kiss Annamária (Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár) Útkeresés 
a tudás szabad áramlásáért - a különböző kiadók megoldásai a folyóiratok 
nyílt hozzáféréséhez címmel bemutatta az open access különböző fajtáit, a 
közlési költségeket, a külföldi és hazai kiadók jelenlegi megoldásait és a 
folyóiratok nyílt hozzáférésének különböző lehetőségeit. Ezt követően 
Váradi Tamás (MTA Nyelvtudományi Intézet) MATRICA – Magyar Humán- 
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és bölcsészettudományi folyóiratok hivatkozási adatbázisának építéséről c. 
előadásában számolt be az adatbázis építésének és fejlesztésének technikai 
hátteréről, majd Markó Tamás (Pécsi Tudományegyetem Egyetemi 
Könyvtár) Magyar Humán- és bölcsészettudományi folyóiratok 
hivatkozásainak adatbázisa – egy kísérleti projekt tesztelésének tanulságai 
címmel az előző előadáshoz kapcsolódva, annak gyakorlati oldalát mutatta 
be könyvtáros szemmel. Holl András (MTA Könyvtár és Információs 
Központ) Meta és adat c. előadásában többek közt az MTMT (Magyar 
Tudományos Művek Tára) aktuális ügyeit ismertette. Virágos Márta 
(Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár) előadásában az 
európai helyzetképet vázolta fel; ismertette – az MTA állásfoglalása mellett 
követendő - külföldi trendeket, különböző szervezetek törekvéseit. Berger 
Ágoston, a Monguz Információtechnológiai Kft. HunTékáért felelős 
osztályvezetője, az Europeana Inside projekt hazai vonatkozásairól számolt 
be előadásában.  

A szekcióülés végén a résztvevők a következő iránymutatást 
fogalmazták meg „A K+F+I célkitűzéseihez kapcsolódva a tudományos 
szakkönyvtárak elkötelezettek a fiatal tudósnemzedék képzésében, 
valamint a kutatók által létrehozott tartalmak (tudományos adat, 
tudományos publikáció) szabad hozzáférésének biztosításában a 
nemzetközi trendekkel összhangban (nyílt hozzáférés, repozitóriumok, 
tudományos minősítő rendszerek, kompetenciaképzés).” 
 
További információk a vándorgyűlésről:  
http://vandorgyules-eger.ektf.hu/ 
 
 

Margittai Zsuzsa 
PR vezető 

Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár 
zsmargittai@lib.sote.hu 

 

 

Fókuszban a tudománymetria: bécsi és berlini tapasztalatok 
 
 
2013 júliusában illetve szeptemberében a Semmelweis Egyetem Központi 
Könyvtár módszertani munkatársai közül egy-egy fő szakmai 
továbbképzésen gyarapította tudománymetriai ismereteit egy bécsi 
konferencia és egy berlini nyári iskola/konferencia keretében. 
 

http://vandorgyules-eger.ektf.hu/
mailto:zsmargittai@lib.sote.hu
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Bécs 
 

A kétévente megrendezésre kerülő International 
Society of Scientometrics and Informetrics 
(továbbiakban: ISSI 2013) nemzetközi konferenciának 
2013-ban Bécs adott otthont 2013. július 15-19. 
között.1 A konferencia helyszínét az Universität Wien 
biztosította. Az ISSI 2013 konferencia a résztvevők 
létszámával és a témák sokszínűségével az egyik 

legnagyobb nemzetközi tudománymetriai konferenciává nőtte ki magát. 
A konferencia hivatalos megnyitóját egy továbbképzésekre – 

párhuzamosan futó tutorialokra és workshopokra – épülő nap előzte meg. A 
vizualizációtól az osztályozáson át a tudományos térképezésig sok témát 
érintettek az előadók és velük együtt a résztvevők, hiszen a továbbképzések 
interaktív szellemben, gyakorlati feladatokkal folytak. 

A konferencia tudományos programjai mind a patinás bécsi egyetem 
fő épületében zajlottak, ahol a megnyitó ünnepséget is tartották július 15-e 
estéjén. A következő három napban reggelente plenáris ülés nyitotta a 
konferencia adott napját, amelyet párhuzamosan futó szekcióülések 
követtek késő délutánig. Ünnepi beszédek, meghívott előadók gazdagították 
a konferencia programját. 

Külön szekciót kapott az egyetemi rangsorolások kérdése. Az olasz 
Cinzia Daraio (Sapienza University, Rome) prezentációjában európai 
egyetemeket vetett össze input (létszám, költségek) és output (diplomák, 
doktori címek száma, 2005-2009 közötti publikációk száma Scopus 
adatbázisból) adatokat 
egyaránt felhasználva. 
Érdekes, hogy ebben a 
vizsgálatban az 
egyetemek nagysága 
negatívan befolyásolja a 
kutatási hatékonyságot, 
a specializálódás viszont 
pozitívan hat. A spanyol 
Nicolas Robinson-García 
(University of Granada) 
társszerzőivel – Web of 
Science adatbázis 
alapján dolgozva – arra 

                                                
1 http://www.issi2013.org/ 

http://www.issi2013.org/
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a következtetésre jutott, hogy a világklasszis egyetemeket nemzetközi 
szinten, míg a többi egyetemet nemzeti szinten (pl. spanyol egyetemeknél: 
I-UGR Rankings) érdemes rangsorolni, így pontosabb képet kapunk az 
egyetemek tényleges helyzetéről. 

A konferencia első napján megnyitották a poszter szekciót is, ahol 
több mint 100 posztert nézhettek végig az érdeklődők, feltehették 
kérdéseiket is a poszter készítőinél, és természetesen szavazni lehetett a 
legjobb poszterre. Szintén az első nap előadásait erősítették a kollaborációs 
együttműködésekről, azok hatásairól szóló prezentációk. 
 A második napon tartotta meg rövid, köszöntő előadását Blaise 
Cronin (Indiana University, USA) a De Solla Price 2013-as díjazottja. Rövid, 
5 perces előadások következtek Henk Moed (Elsevier), Juan Gorraiz 
(Universität Wien), Victor Henning (Mendeley) tolmácsolásában. E 
bevezető után panelbeszélgetés keretében vitatták meg a prezentációk által 
felvetett fontosabb kérdéseket: több mutatószám alkalmazása, nem lehet 
kizárólagosan egyhez ragaszkodni, az idézetek - letöltési számok 
viszonyának vizsgálata, közösségi hálók használata a tudomány 
szolgálatában, pl. Mendeley platformmá válása a jövőben: idézetek, 
olvasottsági mutató, megosztások, kapcsolatok. Ez utóbbi az altmetrics 
világát jelenti: az „alternative metrics” módszerrel a tudományos 
közleményeket közösségi oldalak (facebook, twitter, mendeley, stb.), 
blogok, linkek, könyvjelzők követésével figyelik, "mérik", tehát nem 
hagyományos módon is igyekeznek vizsgálni a tudományos cikkek 
idézettségét. A különböző szekciók altmetrics előadásait élénk érdeklődés 
követte, hiszen már most sokan vizsgálják ennek a gyerekcipőben járó 
jelenségnek a hatásait. 
 A tudományos zárónapon tovább folyt az élénk információcsere. A 
tudománymetriai mutatószámokat most az egyéni értékelések 
szemszögéből vitatták meg a szakemberek. Érvek és ellenérvek hangzottak 
el Wolfgang Glänzel (Leuven University, Belgium) és Paul Wouters (Leiden 
University, Netherlands) tolmácsolásában, amelyek között találni 
követendő példát: „ne egyetlen szám határozza meg az egyéni 
teljesítményt”, „szükséges a minőségi és mennyiségi mutatók együttes 
használata” és „a bibliometriai mutatók a tudományos előmenetellel együtt 
vizsgálandók”.2 

                                                
2 http://de.slideshare.net/paulwouters1/issi2013-wg-pw 

http://de.slideshare.net/paulwouters1/issi2013-wg-pw
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A párhuzamosan futó 
szekciók közül az új 
lehetőségeket vázoló 
prezentációkat emelem ki. 
Kayvan Kousha (University of 
Wolverhampton, UK) online 
önéletrajzok alapján végzett 
elemzést: miként jelenítik 
meg tudományos 
tevékenységüket a weben az 
európai kutatók, eredmény: 
nem nagyon promotálják 
magukat. Katy Börner 
(Indiana University, USA) az 
Open Data lehetőségeiről 
beszélt, kiemelt egy eszközt 
(Sci2)3, amelyet a tudomány 
tanulmányozására hoztak 
létre. Regisztrációval, de 
ingyen letölthető programjuk 
támogatja az időbeli, 
térinformatikai, helyi és 
hálózati elemzést és a tudományos adathalmazok vizualizációs 
megjelenítését mikro (egyéni), mezo-(helyi) és makro (globális) szinten. 

A záróünnepséget a bécsi egyetem dísztermében tartották, ahol a 
szervezők összefoglalták a konferencia eseményeit, megköszönték a 
résztvevőknek, előadóknak, poszter kiállítóknak a részvételt, a munkát. 
Közel 400-an vettek részt a konferencián a világ minden tájáról. A Garfield 
ösztöndíjat és a legjobb poszter díját is ekkor osztották ki. Előbbit PhD 
hallgatóknak adják addigi kutatási munkájuk elismeréseként, valamint 
további kutatásuk ösztönzéséül. 2013-ban Ehsan Mohammadi (University 
of Wolverhampton, UK) részesült ebben a megtiszteltetésben. Utóbbit, azaz 
a konferencia legjobb poszter díját 2013-ban Philippe Mongeon és Vincent 
Lariviére (Université de Montréal, Canada) kapta. Munkájuk a visszavont 
közlemények kérdését vizsgálta, mégpedig azt, hogy milyen hatással van a 
szerzők későbbi tudományos kutatására, publikálására, idézettségére, ha 
visszavont közleménnyel rendelkeznek. 

A konferencia előadásai és témái egyaránt érintettek régi és új 
problémákat. A legfontosabb, megoldásra váró kérdés Susanne Weigelin-
Schwiedrzik, a bécsi egyetem rektora szerint, egy olyan szabvány 

                                                
3 https://sci2.cns.iu.edu/user/index.php  

https://sci2.cns.iu.edu/user/index.php
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kidolgozása a tudománymetriával foglalkozó szakemberek által, amely 
minden érdekelt fél számára elfogadható. A használati mutatók, letöltések, 
idézetek vizsgálata és „alternative metrics” sok elemzés tárgya, de hogy a 
jövőben ezek az eszközök adják-e a tudománymetria erősségét, további 
vizsgálatokat igényel. A tudománymetriával foglalkozó szakemberek 
optimisták. 
 

Berhidi Anna 
módszertani könyvtáros 

Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár 
aberhidi@lib.sote.hu 

 

Berlin 
 

2010-ben indították útjára a 
European Summer School for 
Scientometrics nyári iskolát és 
konferenciát4 három egyetem - 
Bécsi Egyetem, Humboldt 

Egyetem, Leuven Katolikus Egyetem - valamint egy kutató intézet - Institute 
for Research Information and Quality Assurance (iFQ) - szervezésében. Az 
évente megrendezett nyári iskola 2010-ben Berlinben, 2011-ben Bécsben, 
majd 2012-ben Leuven-ben várta az érdeklődőket.  2013-ban újból Berlin 
adott helyet e sikeres rendezvénynek, a Humboldt Egyetemen. Az ESSS 
nyári iskola és konferencia célja megismertetni az érdeklődőket a 
bibliometria, tudománymetria elméleti alapjaival, gyakorlati 
alkalmazásukkal és a legújabb trendekkel.  

Az idei év előadói is – az előző éveknek megfelelően – a 
tudománymetria neves képviselői voltak, többek között Wolfgang Glänzel, a 
Leuveni Katolikus Egyetem R&D munkatársa, aki gyakorta publikál a 
tudományterület egyik legfontosabb folyóiratában a Scientometrics-ben, 
Juan Gorraiz, aki egyben a nyári iskola/konferencia egyik főszervezője volt 
és a Bécsi Egyetem Bibliometriai Osztályának vezetője, Sybille Hinze az iFQ 
(Institute for Research Information and Quality Assurance) munkatársa. 

A résztvevőket a sokszínűség jellemezte. Könyvtárosok, informatikai 
szakemberek, felső vezetők egyaránt részt vettek ezen az eseményen a világ 
minden tájáról. Képviseltette magát e rendezvényen minden földrész, 
Mexikótól a Dél-Afrikai Köztársaságon keresztül Ausztrália, Japán és Európa 
számos országa. 

                                                
4 http://www.scientometrics-school.eu/  

mailto:aberhidi@lib.sote.hu
http://www.scientometrics-school.eu/
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Az első szemináriumi 
napon a tudományterület 
elméleti alapjainak átbeszélése 
volt a cél, hogy minden 
résztvevő közel azonos 
ismeretekkel nézzen elébe a 
hétnek. Felvázolták a 
bibliometriai kutatás 
kihívásait, buktatóit. Egyik 
legfontosabb elemként 
határozták meg a bibliometriai elemzéseknél a felhasznált adatok 
tisztaságát. Hiszen az olyan fontos, jelentős akadémiai rangsorolásoknál, 
mint pl. a Sanghai-i University Rank, a készítők nem foglalkoznak az adatok 
tisztításával, így nagy hangsúlyt kell fektetni a hibás adatok megelőzésére, 
feltárására és javítására a nemzetközi adatbázisokban, ahol ez egyetemek, 
kutató intézetek tudományos munkája megtalálható. E napon nyílt 
lehetőség két – a bibliometriai elemzésekhez nélkülözhetetlen –adatbázis 
bemutatójára is a Thomson Reuters és az Elsevier képviselői által.  

Az ezt követő két nap konferencia keretében zajlott még több 
résztvevővel. Élvezetes, érdekes előadást hallottunk Henk F. Moed-tól, aki 
az Elsevier egyik képviselője, de prezentációjában kizárólag mint 
bibliometriai szakember közelítette meg a témát: a bibliometriai 
indikátorokban rejlő buktatókra hívta fel a figyelmet különösen a szerzői 
szintű értékelések tekintetében. Prof. Dr. Hans-Dieter Daniel, a Zürich 
Egyetem Bibliometriai Osztályának vezetője bemutatta az egyetemükön 
folyó bibliometriai-elemzések folyamatát, majd a Bécsi Egyetem 
bibliometriai elemzéseiről hallhattunk Christian Gumpenbergertől, aki az 
egyetem Bibliometriai Osztályának a munkatársa. A konferencia egyik 
támogatója a Science-Metrix képviseletében, Éric Archambault az 

osztályozásról beszélt 
folyóiratok és közlemények 
szintjén. Bemutatta a 
különböző kiadók, 
adatbázisok gyakorlatát a 
tartalomfeltárás területén, 
amely a bibliometria 
szempontjából is egy fontos, 
sarkalatos pont. Anthony 
van Raan (CWTS - Centre for 
Science and Technology 
Studies, Leiden University) 
előadásában kitért arra, 
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hogy a szerzői, intézeti hasonlóságok elemzésére nemcsak a „co-citation” és 
a „bibliographic coupling” elemzések alkalmasak, de a kulcsszavak is 
lehetőséget adnak az ilyen vizsgálódásra. 

A két napos konferenciát követően – már csak a nyári iskola 
résztvevőinek – a szemináriumi napok fő témája volt a bibliometriai 
elemzések sarkalatos pontja, az adattisztítás; a téma-, szerzői-, és 
munkahelyi normalizáció; valamint az együttműködéseken alapuló 
elemzések. Lehetőség nyílott elsajátítani az együttműködések elemzéséhez 
szükséges szoftvereket, így a BibExcel-t és a Pajek programot. Mindkét 
szoftver ingyenesen letölthető az internetről. A BibExcel program5 
segítségével átalakíthatjuk a Web of Science és a Scopus adatbázisokból 
lementett textfájlokat úgy, hogy azok alkalmas adatforrások legyenek a 
Pajek program6 számára a kapcsolatok, tudomány térképek 
megrajzolásához. 

A nyári iskola zárónapján a résztvevők több kérdésből álló feladatlap 
megoldásával tettek bizonyságot, hogy elsajátították az elmúlt hét 
ismereteit. A számonkérés gyakorlati vonatkozású feladat volt: megadott 
kérdésekre adatbázis-lekeresések, statisztikák készítése és kapcsolati 
térképek megrajzolása.  

Az információban gazdag előadások után a konferencia szervezői a 
résztvevők szabadidőprogramját is színessé varázsolták egy látnivalóban 
bővelkedő esti hajókázással a Spree folyón majd az azt követő napon egy 
közös vacsorával Berlin egyik legrégibb épületében kialakított hangulatos 
vendéglőben, ahol a szervezők, előadók és a résztvevők kellemes 
hangulatban tölthették el az estét. 

Elmondhatom, hogy az ESSS 2013 nyári iskola az elismert 
szakemberek kiemelkedően magas színvonalú előadásainak, jól 
megválasztott témáinak, valamint az iskola/konferencia jól 
szervezettségének köszönhetően e szakterület „egyeteme” és e mellett 
nemzetközi kapcsolatépítésre, tapasztalatcserére is kiváló lehetőséget 
nyújt. 
 

Csajbók Edit 
tudományos titkár 

Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár 
ecsajbok@lib.sote.hu 

  

                                                
5 http://www8.umu.se/inforsk/Bibexcel/  
6 http://pajek.imfm.si/doku.php  

mailto:ecsajbok@lib.sote.hu
http://www8.umu.se/inforsk/Bibexcel/
http://pajek.imfm.si/doku.php
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MOKSZ KÖNYVTÁRAK 
 

Jegyzőkönyv a MOKSZ közgyűlésről 
 
Jegyzőkönyv a Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége (MOKSZ) 2013. 
szeptember 27-i közgyűléséről  
 

Program: 
 

1. Elnöki beszámoló 
2. Az Ellenőrző Bizottság beszámolója 
3. Megbeszélés 
4. Évfordulósok köszöntése 
5. MOKSZ kitüntettek köszöntése 

 
A jelenléti ív tanúsága szerint 20 regisztrált MOKSZ tag vett részt a 
közgyűlésen, ez szavazóképtelenséget jelent, ezért Dr. Vasas Lívia elnök új 
időpontra: 13 óra 40-re hívta össze a MOKSZ közgyűlését.  
 
Az új időpontban elnök asszony megnyitotta a közgyűlést.  
 
Felkérte dr. Palotai Máriát a jegyzőkönyv vezetésére, melyet a közgyűlés 
egyhangúan megszavazott.  
 
1. Az elnök éves beszámolója 
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. 
 
2. Az Ellenőrző Bizottság beszámolója 
Erdeiné Törőcsik Katalin, az Ellenőrző Bizottság elnöke szóban 
kiegészítette az Orvosi Könyvtárakban megjelent jelentését. A jelentést a 
közgyűlés egyhangúan elfogadta. 
 
3. Megbeszélés  
Elnök asszony tájékoztatta a tagságot, hogy Beke Gabriella és Hován 
Andrea, vezetőségi tagok betegség miatt kimentették magukat. Örömmel 
tájékoztatta a tagságot, hogy a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
Hivatala a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár sajtótermék 
nyilvántartásba vételére irányuló kérelme alapján az Orvosi Könyvtárak - 
Medical Libraries elnevezésű sajtóterméket 2013. július 22. napján 
nyilvántartásba vette.  
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Dr. Vasas Lívia javasolta a tagságnak, hogy 3. banki aláíróként Balogh 
Margit helyett dr. Palotai Máriát vehesse fel a MOKSZ. A javaslatot a tagság 
egyhangúan megszavazta, elfogadta. 
 
4. Évfordulósok köszöntése 
Összesen 39 jubiláló könyvtáros jutalmazására került sor. Az 5, 10, 15, 20, 
25, 30, 35, 40, 45 évet a könyvtárosi pályán eltöltött kollegáknak 
gratuláltunk. 
 
5. A tavalyi év kitüntetettjei javaslatára az idén is 4 fő részesült MOKSZ 
Emlékérem díjban: Fehér Éva (Nagykanizsa), Zlinszky Zsuzsa (Szent István 
Kórház), Robotkáné Sütő Kata (Jahn F. Kórház), dr. Hulesch Helga (SZTE 
Egyetemi Könyvtár). 
 
Dr. Vasas Lívia bezárta a közgyűlést. 
 

 
         Dr. Palotai Mária  

könyvtárvezető  
GYEMSZI IRF 

Országos Egészségpolitikai Szakkönyvtár 
palotai.maria@eski.hu 

 

MOKSZ kitüntettek 
 

MOKSZ kitüntetést 2013-ban a következő könyvtárosok kaptak: 
 

Fehér Éva 
(Kanizsai Dorottya Kórház – Rendelő Intézet Könyvtár, Nagykanizsa) 

Dr. Hulesch Helga 
(Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár) 

Robotkáné Sütő Kata 
(Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc  Dél-pesti Kórház) 

Zlinszky Zsuzsanna 
(Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház 

Könyvtár) 
 

A kitüntetéshez szívből gratulálunk! 
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Jubiláló könyvtárosok 
 
A szeptember 27-ei MOKSZ közgyűlésen köszöntöttük az idén jubiláló 
könyvtárosainkat, 
 
5 éves  
  
Skultéti Attila SE Központi Könyvtár 
  
Jakab Georgina Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház - 

Kaposvár 
  
Kiss Annamária SE Központi Könyvtár 
  
10 éves  
  
Görög Edit DEENK Kenézy Élettudományi Könyvtár - 

Debrecen 
  
Rácz Ildikó DEENK Kenézy Élettudományi Könyvtár - 

Debrecen 
  
Tampu Ferenc SE Egészségtudományi Kar Könyvtár 
  
15 éves  
  
Bajnai Csilla DEENK Kenézy Élettudományi Könyvtár - 

Debrecen 
  
Csepely-Hegedüs Anita SE TF Könyvtár 
  
Genczinger Ildikó SZTE Klebelsberg Könyvtár - Szeged 
  
Horváth Ákos SE TF Könyvtár 
  
Kériné Tornyi Katalin DEENK Kenézy Élettudományi Könyvtár - 

Debrecen 
  
Major Éva Sopron Megyei Jogú Város Erzsébet Kórház 

Könyvtára – Sopron 
  
Marton Györgyi SZTE Klebelsberg Könyvtár - Szeged 
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Szabiányin Lászlóné SE TF Könyvtár 
  
20 éves  
  
Égerháziné Németi Ibolya DEENK Kenézy Élettudományi Könyvtár - 

Debrecen 
  
Enyedi Gabriella B.A.Z.M.Kórház Könyvtár-Miskolc 
  
Fejes Erika DEENK Kenézy Élettudományi Könyvtár - 

Debrecen 
  
Markács Rózsa SE Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet Könyvtár 
  
Móritzné Simon 
Annamária 

Pécsi Egyetem Központi Könyvtár 

  
Parcsami Gáborné SE Pszichiatriai Klinika Könyvtár 
  
Szabóné Simon Bea PTE Egészségtudományi Kar Zalaegerszegi 

Képzési Központ Könyvtár 
  
Veszprémi Károlyné Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Könyvtár - 

Győr 
  
25 éves  
  
Ary Sándorné Területi Kórház Könyvtár - Mátészalka 
  
Bóczán Andrásné Kaposi Mór Oktató Kórház Orvosi Könyvtár - 

Mosdós 
  
Domján Erzsébet PTE Egészségtudományi Kar Zalaegerszegi 

Képzési Központ Könyvtár 
  
Vida Andrea SZTE ÁOK Sebészeti Klinika Könyvtár - Szeged 
  
30 éves  
  
Balázsné Balogh Ildikó Péterfy Sándor Utcai Kórház Rendelőintézet és 

Baleseti Központ Könyvtár 
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Grimmné Ács Ildikó Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet Könyvtár 
  
Kocsisné Török Katalin Hetényi Kórház Könyvtár - Szolnok 
  
Zlinszky Zsuzsanna Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent István 

és Szent László Kórház Könyvtár 
  
35 éves  
  
Deák Valéria Országos Onkológiai Intézet Könyvtár 
  
Fehér Éva Dorottya Kórház – Rendelő Intézet Könyvtár - 

Nagykanizsa 
  
Martos Veronika Pécsi Egyetemi Könyvtár 
  
Ortutayné Léces Melinda SE TF Könyvtár 
  
40 éves  
  
Jehoda Imola SE Egészségtudományi Kar 
  
Pappné Géczy Magdolna Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórház 

Könyvtár – Kecskemét 
  
Szepesváriné Grundik 
Zsuzsa 

Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi 
Központ és Egyetemi Oktató Kórház Könyvtár - 
Miskolc 

  
45 éves  
  
Hován Lászlóné Országos Idegtudományi Intézet Könyvtár 
  
Huttkay Emőke SE Radiológiai és Onkoterápiás Intézet Könyvtár 
  
Nagy Istvánné SZTE Klebelsberg Könyvtár – Szeged 
  
Papp Istvánné Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet 

Könyvtár 
  
Vasas Lívia SE Központi Könyvtár 
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