
adatokkal (pl. raktári jelzet) kiegészíthetõk, il- Nagy Ferenc
letve egyre több találat esetében már nemcsak a
bibliográfiai adatok és referátum ok, hanem a tel- 1958-2003
jes szövegek is a felhasználó rendelkezésére áll-
nak. Fõigazgató asszony véleménye szerint az
OVID által kínált egységes platfonll rendkívül Megdöbbentõen szomorú a
hasznos a könyvtár szolgáltatásainak integrál á- hír: életének 45. évében,
sában. hosszú szenvedés után elhunyt Nagy Ferenc, az

Az ebédet követõen Kozák Rózsa, a Semmel- OSZK-KMK Könyvtártudományi Szakkönyvtár
weis Egyetem internet-könyvtárosa és az OVID egykori munkatársa, a Budakeszi Könyvtár és
egyik trén er munkatársa bemutatót tartott, ahol Információs Szolgálat egykori igazgatója, az
a jelenlévõk nyomon követhették több konkrét Európai Tájékoztatási Központ egykori fõmun-
on-line keresés folyamatát -a stratégia megfo- katársa, az Antenna Hungária Rt. Elektronikus
galmazásától a találatok megjelenítéséig. Ezen Információs Központjának vezetõje.
kívül Kozák Rózsa statisztikai adatokkal alátá- Temetése 2003. március 3-án, hétfõn 15 óra-
masztva elemezte az OVill platfoffi1 alatti adat- kor volt a Budakeszi Temetõben.
bázisok, illetve az EI SZ használati szokásait a
Semmelweis Egyetem intézményeiben, 2002. Búcsú
decemberre és 2003. januárra vonatkoztatva. " , 88 , ,

Geges Józsefnek, az OVillIUS Ltd. ügyveze- egy huseges konyvtarostol
tõ igazgatójának dinamikus hangvételû záróelõ-
adásában a hazai könyvtárak adatbázis-beszer- Hetvenedik életévében meghalt Onika Ol ga,
zési szokásairól hallhattunk, valamint az OVill a veszprémi Eötvös Károly Megyei Könyvtár
cég kiskönyvtárak számára kidolgozott szolgál- nyugalmazott osztályvezetõje.
tatásairól esett szó. A konferencia után fogadás Amilyen szerényen élt, dolgozott, olyan feltû-
vette kezdetét. nés nélkül távozott nem sokkal egy jelentõs év-

A rendezvényhez kápcsolódóan február 12-én forduló elõtt, hiszen 1933. április 9-én született
és 13-án OVill-tréningek is zajlottak. Az OVill a híres szász városban, Brassóban.
rövid idõre (2003. február 28-áig) szabad hozzá- Csak egy munkahelye volt, a veszprémi
férést biztosított szolgáltatási rendszerének ki- könyvtár. 1954-ben állt munkába, már nem sok
próbálására. hiányzott a félszázados jubileumhoz. Mert õ

Bõvebb infoffi1áció: http://www.ovid.com 1990-es nyugdíjba vonulása után is szorgalma-
http://www.lib.sote.hu san dolgozott, szállította a cédulákat szeretett

Kiszl Péter (EL TE BTK) fõnökének, Varga Bélának, akinek szeme láttára
pkiszl@ludens.elte.hu érte a hirtelen halál. Jelentõs munkákat hagyott

ránk, köztük a Veszprém megye irodalma 1945-
Az OVID e-book szolgáltatása 1969 címû, kétkötetes bibliográfiát.
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