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Cross Boundaries el, a folyóiratokból a legfrissebb számok, az utolsó
.néhány év füzetei olvashatók itt. Teffi1észetesen a

-J OlD Forces korábbi kötetek a "régi könyvtár" épületében hoz-
Szubiektív beszámoló záfér~etõk az olvasók számára. A polcok végén

'.J praktikus pultok vannak, melyeken bele lehet la-
az EAHIL pozni a kiválasztott kötetbe. A jóllátható helyen

.-található .,Újdonságok" polcon áttekinthetõk a leg-
workshoprol frissebb beszeI7kse.k. Teffi1észetesen szép számban

rendelkeznek számítógépekkel. melyeken akár a
Az orvosi, egészségügyi könyvtárak munkájának belsõ hálózaton. akár az interneten a hallgatók és
támogatására létrehozott európai szervezet. az az orvosok is szabadon keresgélhetnek. A korláto-
EAHIL (European Association of Health Information zás minimális, a szakmai információ hálózaton való
Libraries) 2003. június 25. és 28. között Oslóban elérése mindenki számára adott. Nincs nagy olva-
tartotta illunkaértekezletét. A rendezvény címe: sóterem az új épületben, itt kisebb. kör alakú asz-
Cross Boundaries -Join Forces (Lépjünk át az talok mellett lehet olvasgatni, beszélgetni. Nem
országhatárokon -Egyesítsük erõforrásainkat) jól különül el a csendes és a zajos tér. ami a gyakor-
példázza azt az erófeszítést. melyet a tagok kifejte- latban idõnként okoz némi problémát. mivel a
nek annak érdekében, hogy országhatárokra való kutató orvosoknak csendre volna szükségük. míg a
tekintet nélkül segítsék egymást az infoffi1ációszol- hallgatók általában hangosabban töltik az idõt a
gáltató munkában. A vendéglátó fél az Oslo könyvtárban. A könyvtárosok egy- vagy kétszemé-
University (Oslói Egyetem) orvosi karának közpon- lyes helyiségei teljesen nyitottak az olvasói tér felé.
ti könyvtára volt (Library of Medicine and Health a vezetõket is csupán egy üvegfal választja el tõle.

Sciences). A rendezvényre 27 országból 136 könyv-
táros érkezett.

A megnyitó fogadást a Városháza xx. század-
ban emelt épületében rendezték, mely hatalmas
méretû falfestményeiról híres. Az érdeklõdõknek
lehetóeégük volt vezetõvel megtekinteni a teffi1eket,
majd vendéglátóinkkal átn1entünk az egyetem or-
vosi karának központi könyvtárába. Itt egy kötet-
lenebb. hangulatos vendéglátásban volt részünk. A
nemrégiben épült új olvasó termet a mai igények-
nek megfelelóen alakították ki. A kézikönyvtári ál-

lományt témakörök szerint csoportosítva helyezték

(Talán egy kicsit részletesebben mutattam be a
könyvtár kialakítását. mint egy konferenciáról szó-
ló beszámoló esetében ez szokás, de ez számomra
igen tanulságos volt, mivel magunk is egy új könyv-
tár kialakítása elõtt állunk.)

Noha sok hasznos információval lettünk gazda-
gabbak már a nyitónapon is. a tényleges munka
másnap indult. A délelõtt folyamán -elózetes je-
lentkezés alapján -különbözö kurzusokon vehet-
tünk részt. A témák magukért beszélnek, mind-

egyik napjaink egy-egy fontos infoffi1ációszolgálta-
tással kapcsolatos problémáját járta körül: Training
the tainer; Successful project management; PubMed
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and other relevant NLM resources; Collaboration gáltatásról számolt be. Náluk található az egyik
versus competition: Managing e-journals (azaz A legnagyobb ún. PrePrint szerver (a hagyományos
képzõk képzése, Sikeres projektmenedzsment, megjelenés elõtt a hálózaton jóval korábban hozzá-
PubMed és más kapcsolódó NLM-források, Együtt- férhetõ cikkek gyûjtõhelye), ahol a kutatók közzé-
mûködés vagy verseny, Az elektronikus folyóiratok tehetik publikációikat. A cikkek minõségére garan-
menedzselése). cia, hogy csak elõzetes értékelés után kerülnek be

A kurzusokat követõen mintegy húsz elõadást a publikációk az adatbázisba. A statisztikai ada-
hallhattunk. Magne Nylenne érdekes történeti át- tok szerint is rendkívül népszerû az ún. "szabad
tekintést adott az egészségügyi információ négy- hozzáférés" lehetõsége. Bemutatta a szabadon elér-
száz éves norvég történetérõl, melyet nemzetközi ada- hetõ folyóiratoknak a Lund University Libraries
tokkal is kiegészített. Bemutatta, hogyan jutottunk (Svédország) szerverén futó gyûjteményét, amely
el a XVII. századi pestisjárványok legelteIjedtebb mintegy ötszáz folyóirat teljes szövegû elérését teszi
kezelésétõl, az elkülönítéstõl napjaink jóléti álla- lehetõvé a felhasználók számára.
mának magas szintû orvosi ellátásáig, illetve ho- A Svéd Munkaügyi Intézet PHIBI -Personlig
gyan alakult az egészségügyi, orvosi információ az HjaIp i Biblioteket (Személyre szóló segítség a
évszázadok folyamán. könyvtárban) '- nevU, igen népszerû szolgáltatása

Az elõadásokban a legnagyobb hangsúly tenné- chat (web alapokonjolytatott társalgás) formájá-
szetesen a különbözö szintû együttmûködésekre ban mûködõ tájékoztatás. Ez a kérdezze meg a
helyezödött. Különösen tanulságos volt arról halla- könyvtárostól módszerû segítségnyújtás a hét min-
ni, hogy nem csupán ors'zághatáron belüli koope- den napján huszonnégy órában elérhetõ, sõt akár
rációkról beszélhetünk, hanem egyre inkább sike- mobilon keresztül is fogadják a kérdésekét. A fel-
rül megvalósítani mindezt nemzetközi szinten is. A használói kör kb. hatvan százaléka a diákok közül
Skandináv-Balti Egészségügyi Könyvtár Program kerül ki.
1994-ben indult. Az oslói közmûvelõdési könyvtár munkatársai,

Az együttmûködés keretében norvég és litván Ann Kunish és Greta Bmu Olsen, könyvtáruk di-
könyvtárosok közös r~ndezvényeket, szakmai to- gítális tájékoztatási formáit mutatták be. Ezek már
vábbképzéseket, információszolgáltatási tréningeket a XXI. század könyvárának szolgáltatásait pédázzák:
tartanak, ahol egyúttal egyéb hasznos tapaszta1at- Kérdezze meg a könyvtárostól, Detektor (témakö-
cserére is lehetõségük adódik. Nem titkolták azt rök szerinti keresés), Kukucska (milyen kölcsönzé-
sem, hogy az ilyen partnerségnek vannak nyelvi, sek voltak -tippek, ötletek), Tájékoztatás sms-ben,
pénzügyi sõt még pszichológiai nehézségei is, de az Chat (társalgás web alapon), Kérdéspont (web ala-
elõnyei mellett jóval több érv szól. pú szaktájékoztatás).

Eve-Marie Lacroix, az egyik legnagyobb egész- A MeSH -Medical Subject Headings (Orvosi
ségügyi információszolgáltatató, az Egyesült Álla- tárgyszórendszer) -az orvosi szakirodalom és ha-
mok orvosi nemzeti könyvtárának munkatársa egy tártel-üIetei információfeldolgozásának és -visszake-

i rövid statisztikai áttekintés után arról beszélt, hogy resésének elengedhetetlen eszköze. Fontosságát
! mit tesznek annak érdekében, hogy minél több in- mutatja, hogy egyre több nyelvre fordítják le. A
: formációt tegyenek széles körben hozzáférhetõvé. teljesség igénye nélkül néhány ezek közül: holland,
i Ezek közül kétségtelenül a legnépszerûbbek az in- finn, francia, spanyol, portugál, orosz, arab, görög,I .
: gyenes Medline szolgáltatások, az Egyesült Alla- svéd, japán. A fordítás problémáiról Stuart Nelson,
: mokban inkább a MEDLINEplus, míg Európában a National Library of Medicine, az Egyesült Álla-

I a PubMed kedveltebb. mok Orvosi Nemzeti Könyvtára munkatársa tartott
I Az egészségügyi világszervezet, a WHO HINARI elõadást.

(Health InterNetwork Access to Research Initiative) Nem szokványos, de nagyon jól sikerült prog-
nevû programját a fejlõdõ országok információval ram volt az egyik délután a "Sétáljunk és beszél-
való ellátására hozta létre. Jelenleg 69 ország egész- gessünk". Ennek keretében -elõzetes jelentkezés
ségügyi felsõoktatási könyvtára ér el ingyenesen, alapján -az orvosi könyvtárosság napjainkban fon-
nagy számban teljes szövegû folyóiratot, és további tos problémái közül lehetett választani egyet, és
43 ország mindezt egy névleges áron veheti igény- kis csoportokban sétálgatva a festõi szépségû oslói
be. Már több mint nyolcszáz intézmény regisztrál- elõvároskában, Fornebu Parkban körbejártuk a
tatta magát a programban. környéket és a témát.

Jan Welterop a BioMed Central (Nagjt:'Britan- A témák közül csak néhány: Medline vagy
nia) részérõl több teljes szövegû folyóiratcikk szol- PubMed, Elektronikus folyóiratok vagy nyomtatott
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Az IBS Nemzetközi Üzleti Iskolafenntartó Kft.

KÖNYVI'ÁROS MUNKATÁRSAKAT keres

Elvárásaink:

-felsõfokú könyvtárosi végzettség

-angol nyelvtudás
-számítógépes ismeretek

-alapvetõ közgazdasági ismeretek

KéIjük, magyar és angol nyelvû fényképes

önéletrajzát a következõ címre küldje:

kiadások, A szakmai együttmûködések nehézségei... "Könyvtárosi áll~"
Én az elõadások elõtti kurzusok'közül és itt is a IBS Nemzetközi Uzleti Iskolafenntartó Kft.

PubMed témakört választottam. Mi magunk is so- 1021 Budapest, Tárogató út 2-4.

kat foglalkoztunk azzal, hogy a fIZetõs szolgálta- Beadási határidõ: 2003. augusztus 15.

tást vajon ki tudjuk -e váltani az ingyenes, interneten

keresztül elérhetõ változattal. Hasznos volt hallani

mások tapasztalatait, érveit ezzel kapcsolatban.

Néhány szót szeretnék a környezetrõl is ejteni.
Mint azt említettem, Fornabu egy szép szállodájá- Tisztelt Olvasó!

ban tartották az elõadásokat.
Az Oslo-fjord partján épült hotel egyben az összes A Fõvárosi Szabó Ervin Kön'f'lár a Pest Megyei Kön'f'lárral

résztvevõ szállása is volt, ami nagyon jó megoldás- közöS;n ~ 2~3/2~4. ta,név~n is i~dílja kön'f'l~ros asszisz.

nak bizonyult, hiszen együtt volt a társaság. Ez lens-kepzo (k~ze~f?ku szakkepesl!e:st a?o) tanfoiyumat.

k d - 1 h t -- t -. t tt ta ztal t _ kr A szakkepesltes OKJ azonoslto sza ma: 52 842201, FEORe v:zo ~ e osege n~j o a pas -~ csere e, száma: 3711 -

beszelgetesekre. Korabban ezen a felsZIgeten volt A képzés a kötelezõ hétéves továbbképzési tervbe beilleszt-

Oslo nemzetközi repülõtere, de néhány éve ez már hetõ.

"csak" egy gyönyörû fekvésû és igen kedvelt üdülõ- A tanfoiyum helyszíne:
hely. A helyi kollégák szerint Oslóba júniusban ér- Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár XI 4. kön'f'lára

demes utazni, ilyenkor kellemesen meleg van, és Budapest, X. kerület Szent lászló tér 7-14.

sokat süt a nap. !Pataky Múv~I<:dési Kö~~t) -

Ez a fehér éjszakák idõszaka is, amikor nem , -A tan~~ I~tarl~~ ~ üle~z~: 2~3. szeptem,ber 1:-

_ t '

t dik t 1. b -.. Ir Aki ak t h ti etoI2004. jumuslg, kel felev; eloadasok minden szerdan 9 es
so e e e ~esen e eJJe e sem. cs ee, 15' k tt- záll - ak h .-. 1-ora ozo .
~e s motorc~on on, aj on. v~ ~to~ as~n, A képzés díja: 50000 Ft (áfával és vizsgadíjjal együtt)

es a fjord sok sZIgete valamelYIken piknikezik, A vizsgák idõpontja: a második félév végén ,
onnan gyönyörködik a hegyekben. A szakképesít~ szakmai Ivizsgáztatási) követelményeit a 91

A rendezõk búcsúzóul reményüket fejezték ki, 2002. IlY. 5.] NKOM rendelet tartalmazza. Gyakorlati vizsgára
hogy találkozunk a következõ EAHIL rendezvényen, az a jelölt bxsótható, aki a szakmai gyakorlatot teljesítette, és azt

a kilencedik nemzetközi konferencián Spanyolor- a .gya~~rI?h:ly vezetõje írásban igazolta. A kön'f'lári gyakorlat

szágban, Santanderban. mimmalis ,dot~rlam~: ~O ~ap. .--, ,.

A d -
Ih tt 1- d - k P A hallgatok szamara Irodalomjegyzeket, oravazlatot es VIZS'

ren ezvenyen e angzo e oa aso ower f 11.- ,,-1. 1,-.' tb.zt ,
tu kga e F;eSZI o F;Onzu aclo I OSI n .

:omt vazlatal az alatti cImen erhetok el az Kérjük, hogya kitöltött jelentkezési Iap eredeti példányát

mterneten: 2003. augusztus 31-éig levélben szíveskedjék eljuttatni Sághi
http:j /www.namhi.org/proceedings.htm Ilona szakreferens részére. Cím: Fõvárosi Szabó Ervin Kön'r"""

tár, 1 088 Budapest, Szabó Ervin tér 1.
Wittingholf Judit jelentkezési Iap letölthetõ: www.fszek.hu címen; átvehetõ a

Richter Gedeon Rt. FSZEK Központi Kön'f"lárában az információs pultnál, illetve a XI

Mûszaki Könyvtár 4. kön'f'lárban és a Pataky Múvelõdési Központ információs

pultjánál nyitvatarlási idõben.
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