
2002. január Könyvtári Levelezõ/lap 25

A Nemzeti Kábítószer
Könyvtár

Az elõzõ számban WHO letéti könyvtárunkról
számoltam be, most a másik külön gyûjteményün-
ket, a Nemzeti Kábítószer Könyvtárat szeretném
bemutatni.

Magyarországot sem kerülte el korunk egyik
legnagyobb társadalmi gondja, a drogfogyasztás.
Míg 1995-ben 3553 drogfogyasztót tartottak nyil-
ván, addig 2000-ben ez a szám már 12 789 fõre
nõtt. Becslések szerint a 15 éves korosztályból
minden negyedik-ötödik fiatal legalább egyszer
már kipróbálta a kábítószert.

Ezt a problémát korán felismerve, mintegy
tíz éve, 1991-ben jött létre a MEDINFO-nak az
Egészségügyi Minisztérium épületében lévõ rész-
legénél a Nemzeti Kábítószer Könyvtár, a szak-
emberek munkájának támogatására. Megalaku-
lását az azóta már megszûnt Kábítószerügyi Tár-
caközi Bizottság is támogatta.

A Phare Kábítószer Információs és Dokumen-
tációs Rendszerek projekt keretében 1994-ben
megerõsítést kapott a könyvtár mint országos ká-
bítószer irodalmi dokumentációs központ.

1996-ban a fenti Phare projekt keretében ez a
gyûjtemény internetes hozzáférésû számítógépet
kapott. MicroISIS programban adatbázist építet-
tünk, illetve azóta is építjük. Kereshetünk benne
címre, alcímre, az eredeti nyelvû cím és a ma-
gyar címfordítás minden szavára, közreadóra,
országokra, kiadóra, kiadás évére, kiadás helyé-
re, a dokumentumot azonosító  tételszámra.

A közel 1400 kábítószerügyi dokumentumot
tartalmazó állomány nyolcvan százaléka angol
nyelvû. Az összetétele a következõ:

� kormányzati nemzetközi szervezetek doku-
mentumai (Európai Unió, ILO, Unesco, WHO
stb.) (350 tétel)

� nem kormányzati szervezetek dokumentumai
(11 tétel)

� egyes országok dokumentumai (Ausztrália,
Ausztria, Belgium, Chile, Csehország, Dánia,
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Finnország, Franciaország, Görögország, Hollan-
dia, India, Írország, Izrael, Japán, Kanada, Kína,
Lengyelország, Luxemburg, Malajzia, Marokkó,
Málta, Mexikó, Nagy-Britannia, Németország,
Norvégia, Olaszország, Skócia, Spanyolország,
Svájc, Szlovénia, Svédország, Szlovákia, Thai-
föld, Törökország, USA) (450 tétel)

� magyar dokumentumok (100 tétel, plusz jog-
szabályok)

� tanulmányúti jelentések (magyar szakembe-
rek külföldi tanulmányúti jelentései) (70 tétel)

Az állomány dokumentumtípusai:
� könyvek
� szürke irodalom (pl. ország- és konferencia-

jelentések)
� folyóiratok, folyóiratcikkek (tízféle külföldi

és hazai periodikum jár jelenleg, alkalmanként
cikkgyûjteményt állítunk össze egy-egy témában)

� brosúrák (megelõzés témában nemzetközi és
magyar szervezetek brosúrái).

A folyóiratcikkek és a brosúrák nincsenek
tételesen feldolgozva az adatbázisban.

Három alkalommal (1993-ban, 1996-ban és
1997-ben) jelentettük meg a kábítószerüggyel
foglalkozó szakirodalom bibliográfiáját ezer-ezer
példányban, melyet az érdekelõdõ szakemberek-
hez és könyvtárakhoz juttattunk el. Anyagi ne-
hézségek miatt az új beszerzésekrõl készített
összeállításunk csak word formátumban férhetõ
hozzá. Interneten viszont a MEDINFO (www.
medinfo.hu) és a   P.R.A.D.O., azaz a Prostitú-
ció-, AIDS és Drogellenes Alapítvány honlapján
(www. prado.hu) tájékozódhatnak az érdeklõdõk
az új gyarapodásunkról.

A gyûjteményt rendszeresen használják a ká-
bítószer elleni harcban részt vevõ szakemberek,
a képzési tanfolyam hallgatói, a minisztériumok
munkatársai, egyetemi hallgatók, újságírók, rend-
õrök, tanárok, védõnõk, szociális munkások.
Évente több alkalommal tartunk könyvtárbemu-
tatót hazai és nemzetközi csoportok részére.

A Nemzeti Kábítószer Könyvtárból dokumen-
tumokat nem kölcsönzünk, csak helyben lehet
olvasni ezeket, illetve xerox másolatot tudunk
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készíteni, térítés ellenében. A Nemzeti Kábító-
szer Könyvtár jelentõs eseménye volt, hogy 1996-
ban a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon
bemutattuk a kábítószerügyi szakirodalmi adat-
bázisunkat

1998-ban a Nemzeti Kábítószer Könyvtár tag-
ja lett az Európai Virtuális Kábítószer Könyvtári
Együttmûködési Körnek. Ennek köszönhetõen
1999-ben a PHARE program keretében részt
vettünk az európai droginformációs központok
és könyvtárak részére Párizsban és Lisszabon-
ban szervezett értekezleteken, ahol Közép-Euró-
pát csak egy cseh és egy magyar munkatárs kép-
viselte.

2001-ben Stockholmban már az elõzõ évek-
hez hasonló meghívás alapján vettünk részt az
Európai Kábítószer- és Alkoholellenes Dokumen-
tációs Központok és Könyvtárak Szövetségének
(ELISAD) éves értekezletén.

A könyvtárlátogató, drog iránt érdeklõdõ ol-
vasóknak könyvtáros kolléganõm, Kovács Beat-
rix (kovacs.beatrix@eum. hu) segít az állomány-
ban és az adatbázisban eligazodni.

Végezetül néhány hasznos linkre szeretném
még felhívni a figyelmet.

A magyar kormányzati drogpolitikáról az If-
júsági és Sportminisztérium www.ism.hu hon-
lapján olvashatunk.

Az Egészséges Nemzetért Népegészségügyi
Program 17. pontja foglalkozik a szeszesital- és
drogfogyasztás visszaszorításával, errõl az Egész-
ségügyi Minisztérium www.eum.hu honlapján,
az iskolai drogmegelõzési programokról az Ok-
tatási Minisztérium www.om.hu honlapján talál-
hatunk információkat.

A civil szervezetek közül a Sziget Droginfor-
mációs Alapítvány www.droginfo.hu honlapját
ajánljuk, ami jó kiindulási pont más szerveze-
tekhez is.

A nemzetközi weboldalak közül Európa és
más földrészek fontosabb honlapjaira is el lehet
jutni a Kábítószer és Kábítószer-függõség Euró-
pai Megfigyelõ Központja (EMCDDA) honlap-
járól: www.emcdda.org.

Palotai Mária

Egyházi könyvtárak
Bethlen Gábor
Református Gimnázium
Könyvtára

6800 Hódmezõvásárhely, Szõnyi u. 2.
Tel. (62) 241-703
E-mail: bgrg@server. bethlen-hodm.sulinet.hu

A debreceni anyaiskola könyvtára a hódme-
zõvásárhelyi középfokú filias létrehozásakor az
ország egyik legnagyobb gyûjteménye volt. Ter-
mészetes tehát, hogy a nagy jövõ elõtt álló isko-
la is központi feladatának tekintette a bibliotheka
gyarapítását. Könyvtörténeti szempontból az elsõ
adata 1727-bõl való. Eszerint az akkori rektor,
Erdélyi P. Sámuel négy könyvet adományozott
az iskolának.

Õ volt az elsõ adományozó, aki könyveket
ajándékozott a könyvtárnak.

 Az 1758 és 1799 közötti idõszakból több
könyvjegyzéket is ismerünk.

Az elsõ összeírást Thuri Dániel készítette
1758-ban. Az akkor még szerény gyûjtemény
kizárólag olyan könyveket tartalmazott, amelye-
ket az oktatásban használtak. A tanároknak fel-
tehetõen saját magánkönyvtáruk volt. Az 1799-
es összeírás már több mint háromszáz kötetrõl
beszél. A könyvjegyzékeket vizsgálva megálla-
píthatjuk, hogy iskolánk könyvtára az adott kor-
ban modern, naprakész könyvtár volt. A XIX.
században adományozók sora gazdagította a
könyvtárat. 1853-ra a könyvtár állománya 1326
kötet, ám az adományok, ajándékok miatt a
könyvtár gyûjteménye már az egyes adományo-
zók olvasmányízlését tükrözte.

1866-ban a szegény tanulók számára külön
könyvtárat alapítottak, 1878-ban pedig egy diák-
szervezet, a Petõfi Sándorról elnevezett Önkép-
zõ Kör állított fel magának egy külön gyûjte-


