Új fõiskolai könyvtár
Régen várt, örömteli eseményre került sor 2004.
december elsején, ünnepélyesen megnyílt a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Fõiskolai Karának új könyvtára, amely Budapesten, a Vas u.
17. szám alatt található.
A harmincadik tanévébe lépett elsõ hazai
egészségügyi fõiskolai kar 525 m² alapterületû új
könyvtára természetesen nem tartozik országosan
a legnagyobbak közé, de jelenleg (és reméljük,
még jó néhány évig) nyilvános felsõoktatási
könyvtárként el tudja látni szaktudományi információval kari, egyetemi és nyilvános igénybevevõi körét.
Már a könyvtár elhelyezése is szimbolikus, a
két utcai épületszárnyat (a Vas utcait és a Szentkirályi utcait) összekötve, a díszudvar közepére
került, szorosan kapcsolódva az oktatási és a
kötetlenebb szabadidõs, rekreációs terekhez (étterem, klub, jegyzetbolt, nyílt hozzáférésû hallgatói
számítógépes övezet, szabad levegõn való elüldögélést, beszélgetést lehetõvé tevõ szökõkutas
díszkert), mintegy ajánlva magát tanulásra, kutatásra, a szabadidõ eltöltésére.
A könyvtár terei, mint az épület többi része is,
a régi Balassa János Kórház átalakításával, rekonstruálásával kerültek kialakításra, ami sok
szempontból gátja, sok szempontból pedig inspirálója is volt a tervezésnek. Ez elsõsorban abban
nyilvánul meg, hogy az általánosabbá vált teremkönyvtár (nagy olvasóterek) helyett itt több kisebb, funkcionálisan elkülönülõ és mégis egybetartozó tér kialakítása vált lehetõvé. A földszintalagsori elhelyezés egyik fõ rendezõelve az volt,
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hogy oda kerüljön olvasótér, ahol
természetes fény is van, ami akár
üvegtetõvel, akár oldalsó üvegfelületekkel biztosítható.
A könyvtári fõbejárattól indulva
– még a biztonsági kapu elõtt balra
fordulva – elõször a könyvtári számítógépes oktatóteremhez juthatunk,
amely tizenkét munkaállomással és
korszerû kiegészítõ oktatástechnikai
eszközökkel teszi lehetõvé a számítógépes irodalomkutatás elsajátítását,
valamint oktatásmentes idõszakban
az önálló gyakorlást is. Ez az elhelyezés megoldja azt is, hogy aki nem
akar egyéb szolgáltatást igénybe venni, annak ne kelljen áthaladnia a könyvtár egyéb
részein.
A biztonsági kapun belépve érjük el a könyvtári fogadó teret, a regisztrációs pultot, ahol mind
a beíratkozás, mind a kölcsönzés adminisztrációja történik. Tekintettel arra, hogy ez élénk kommunikációval jár, hangosabb megbeszélés is szükséges, itt alakítottunk ki egy tíz olvasóhelyes klubövezetet is, ahol napilapokat, hetilapokat, közlönyöket, egyéb, közérdeklõdésre számot tartó kiadványokat helyeztünk el, a katalógus-számítógépekkel együtt. Az olvasgatás, beszélgetés közben a szem megpihenhet a télen is üdítõ díszkerten és néhány belsõ mûtárgyon, virágon is.
Az elmélyültebb olvasásra, kutatásra vagy
éppen kölcsönzésre vágyók lépcsõn ereszkedhetnek le a „tudomány szentélyébe”, ahol az 52 ezer
kötetes állományból itt elhelyezett mintegy 41 ezer
kötet várja az érdeklõdõket. Az itteni állomány
95 százaléka szabadpolcon hozzáférhetõ a könyvkiválasztó övezetben, melyben újabb katalógusszámítógépek segítik a tájékozódást, és chip-kulcsos másolópont is található. Helyben olvasás több
helyiségben is lehetséges, a könyvkiválasztó térhez csatlakozó harminc férõhelyes, üvegtetejû
olvasóteremben, vagy a meghittebb, kisebb, tíz
férõhelyes sziklakerti olvasóban, amely szintén
üveg tetejével és a sziklakertbe illesztett üvegfalaival a természet nyugalmát is sugározza. Az alsó
szint centrumában tájékoztató pont (és munkatárs) áll az olvasók segítségére.
A mesterséges megvilágításra is szoruló számítógépes kutatóteremben újabb tizenkét munkaállomás és négy lap top csatlakoztatására alkalmas végpont teszi lehetõvé az irodalomkutatást,
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amely az egyetemi hálózatban több mint harminc adatbázishoz és kétezer elektronikus folyóirathoz nyújt hozzáférést a katalógusokon kívül. A nagyobb számítógépes munkaasztalokon kényelmesen elhelyezhetõ tankönyv, jegyzet is a számítógép mellett, így szükség szerint szimultán használatuk is
lehetséges. Ebbõl a terembõl
nyílik két kutatófülke, amelyekben szintén számítógépes munkaállomás és videofilm megtekintésére alkalmas
lejátszó található.
A kurrens nyomtatott folyóiratokat külön övezetben
helyeztük el, kétszátnyolcvan
hazai és negyven külföldi folyóirat olvasható a helyszínen, a tizenkét férõhelyes folyóirat-olvasóban. A külföldi folyóiratok közül tizenhárom esetében egyedüli bejelentõként szerepelünk az országban. Az elektronikus folyóiratokhoz való hozzáférést a folyóirat-olvasóban elhelyezett további négy számítógépes munkaállomás
teszi lehetõvé.
Ezen a szinten lehetséges
a könyvtár mozgássérültek
általi megközelítése is, és a
könyvkiválasztó övezethez
kapcsolódóan kisebb tömör raktár is mûködik.
A könyvtár különféle tereiben egyidejûleg
nyolcvanan tudnak elhelyezkedni, szolgáltatásokat igénybe venni.
Befejezve a sétát, látható, hogy a könyvtár
egészét egyedi bútorok, változatos mûfajú, a környezethez illeszkedõ képzõmûvészeti alkotások és
zöld növények, valamint hangulatos akvárium
díszítik, törekedve az igényes, barátságos környezet kialakítására, a hallgatók esztétikai nevelésére. Ezek megléte a kar vezetésének érdeme. Õk
hosszabb ideje jó együttmûködést alakítottak ki a
mûvészeti képzõintézményekkel, de emellett természetesen szükség volt minden kari pénzügyi

erõforrás mozgósítására. Köszönjük olvasóink és
a magunk nevében is.
Külön folyosóval csatlakoznak a nyilvános
övezethez a könyvtári munkaszobák, a dolgozók
szociális helyiségei. A gyarapító, feldolgozó
munkatársak – tekintettel a folyamatosan nagy
mennyiségû dokumentumok helyigényére – a
munkaszobákban egyedül dolgoznak, a többi
munkatárs kettesével helyezkedett el.
Mivel a levelezõ oktatási és továbbképzési
feladatok az újpesti régi épületben folynak továbbra is, szükségessé vált az alapvetõ szakirodalmi
ellátás biztosítása a jelentõs számú ottani hallgatóság számára. Hétezer kötetes állomány, negyKönyvtári Levelezõ/lap • 2005. február •
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ven személyes olvasóterem, két olvasói számítógép és egy teljes munkaidõs könyvtáros áll napi
nyitva tartással (hétfõtõl péntekig) a belsõ (nem
nyilvános) olvasók igényeinek kiszolgálására.
A kari könyvállomány szépirodalmi és ismeretterjesztõ része a kollégiumi (nem nyilvános)
könyvtárban található, a 3500 kötet napi négy
órában (hétfõtõl csütörtökig), félmunkaidõs könyvtáros kezelésében férhetõ hozzá. Itt egy olvasói
számítógépes munkaállomás segíti a további tájékozódást.
A helyszíneken végigtekintve tehát összegezhetjük, hogy több mint 700 m² alapterületen történik a könyvtári ellátás karunkon.
A könyvtári helyszínek külsõ leírása után következzék a tartalmi munka ismertetése.
Könyvtárunk állománya a 2004 végén 51 883
kötet, amelynek döntõ többsége könyv, 1790 kötet
a bekötött folyóiratok száma.
Az állomány – a kar mûködési funkcióinak,
azaz az oktatott, kutatott diszciplínáknak megfelelõen – lefedi az ápolás- és egészségtudományok
teljes körét, emellett teljes körûen gyûjtjük a hazai orvostudományi szakirodalmat, beleértve a
hazai orvostudományi szakfolyóiratokat is. A
képzés céljainak megfelelõen a társadalomtudományok körébõl teljességgel gyûjtjük még a pedagógia, pszichológia, szociológia, etika hazai
szakirodalmát, válogatva a filozófia, közgazdaságtan, szervezés- és vezetéselmélet stb. szakirodalmát.
Az idegen nyelvû állományrész mintegy tíz
százalék, közel ötezer kötet, melyek döntõ többségükben könyvek, kivéve azt az 548 kötet bekötött folyóiratot, amely a karra elõfizetett idegen
nyelvû lapokat õrzi.
Ahogy a fentiekbõl is kiolvasható, a könyvtár
gyûjtõköre a magyar nyelvû ápolás- és egészségtudományi, orvostudományi kiadványok tekintetében teljes, az idegen nyelvû ápolás- és egészségtudományi munkákat válogatottan gyûjti, ápolástudományi idegen nyelvû gyûjteménye országosan a legnagyobb. Az állomány teljesebbé tételéhez jelentõsen hozzájárult az Egészségügyi
Statégiai Kutatóintézet (ESKI) könyvtárából funkcióváltás miatt átvett állomány – 4788 kötet könyv
és 904 kötet kötött és tékázott folyóirat –, mivel
az ottani könyvtár gyûjtõköre nagyfokú átfedésben állt a kari könyvtár gyûjtõkörével.
Az állomány számítógépes katalógusban
való feldolgozottsága sajnos még nem teljes.
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Bár 1998 óta – a sikeres integrációs FEFApályázat után – a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár irányításával megkezdõdött a
Dynix–Horizon integrált könyvtári rendszer
katalógusmoduljának (WebPac) építése, csak
1995-tõl sikerült teljes mértékben feldolgozni
állományunkat. Ennek oka elsõsorban az, hogy
csak egy munkatársat tudunk alkalmazni feldolgozóként, és azt a szakmai döntést kellett
hoznunk, hogy inkább a kurrens anyag kerüljön be folyamatosan, mivel az igények többsége erre irányul. Az 1995 elõtti állományrészekbõl is feldolgoztunk igény szerint egy nagyobb
mennyiséget, de a régebbi dokumentumok esetében, ha a WebPac-ban nincs lelõhelyadatunk,
szûrésként újabb keresést végzünk az úgynevezett Ágnes (nem szabványos leírást tartalmazó) gyors katalógusban, amely szerzõ és cím
keresését teszi lehetõvé, és megmutatja a raktári számot, ahonnan a dokumentum elõkereshetõ. Mentségünkre szolgáljon, hogy pontosabb
azonosítás szüksége esetén az egyetemi katalóguson kívül a MOKKA-ban vagy számtalan
hasonló gyûjtõkörû könyvtár katalógusában
megtalálhatjuk a kiegészítõ adatokat. A fõ problémát nem a konvertálás – hiszen a tételek többsége megtalálható a közös katalógusban –,
hanem az autopsziát is igénylõ saját könyvtári
azonosítók bedolgozása jelenti. Reméljük, hogy
fokozatosan sikerül mielõbb teljessé tenni állományunk feldolgozottságát.
Tartalmi munkánk másik fõ pillére az olvasószolgálat. Nyilvános felsõoktatási könyvtárként heti ötven órában tartunk nyitva, hétfõtõl
péntekig. Amilyen örömteli változás szakmai
életünkben, hogy – a könyvtár történetében
elõször – állományunk rendezett formában, egy
helyszínen, azonnal hozzáférhetõ, annyival
megnövelte feladatunkat, hogy két szinten kell
egyszerre szakmai szolgálatot biztosítani ugyanakkora (illetve az újpesti részlegben maradt
kolléganõ hiánya miatt még kisebb) létszámmal. Ezen a kar úgy tudott segíteni, hogy saját
hallgatóink közül foglalkoztathatunk néhányat
az asszisztensi feladatok ellátására, kellõ betanítás után. Ez azt jelenti, hogy mindig tartózkodik szakképzett könyvtáros is a helyszínen,
akinek irányításával történik a szolgálat. Szerencsénkre jó tapasztalatokat szereztünk a hallgatói munkavégzésrõl, a hallgatótársak még
nagyobb bizalommal keresik fel õket, a kataló-

• Könyvtári Levelezõ/lap • 2005. február

gushasználat és az állományhasználat kérdéseivel szívesebben fordulnak hozzájuk.
Bár 2004-ben a költözés miatt közel három
hónapig zárva tartottunk, fõbb olvasószolgálati
adataink mégsem mutatnak csökkenést. A fejlõdés trendjét majd az elsõ teljes év (2005) után
állapíthatjuk meg. Azt már most is elmondhatjuk,
hogy igénybevételünk megnõtt, annak ellenére,
hogy Budapest felsõoktatási intézményekben leggazdagabb területére kerültünk, vagy talán pont
azért. Az elsõ hónapok használói adatai alapján
jelenleg egyharmad-kétharmad a belsõ és a külsõ
igénybevevõk aránya, azaz a kedvezõbb területi
elhelyezkedés és a szomszéd utcában bezárt ESKI
könyvtár állományának és funkcióinak részleges
átvétele a nyilvános könyvtári létbõl adódó használói kör felé billentette az eddig fordított arányt.
Rendszeres külsõ látogatóink a vidéki egészségügyi fõiskolai karok hallgatói, az ESKI volt olvasói, bölcsészhallgatók, végzett hallgatóink és változatos szakmai képzettségû szakemberek az
egészségügy területérõl.
Beíratkozott olvasóink száma 1420, a személyes könyvtárhasználók száma 12 074, a távhasználatok száma (katalógus, honlap) 23 945 volt
2004-ben. A változatos szakmai képzettségi szintet reprezentáló használói kört differenciált tájékoztatási igények is jellemzik. A referensz kérdések száma 15 886 volt, amelyek közül 11 916
technikai referensz kérdés (a saját könyvtári vagy
a hazai könyvtári rendszer szolgáltatásaira vonatkozott), 3172 megválaszolása igényelte saját vagy
egyéb tudásbázis használatát.
A könyvtárközi kölcsönzés iránti igények –
elsõsorban külsõ kérések – száma is egyre nõ, az
eredeti dokumentumküldés mellett a folyóiratközlemények továbbítását lehetõleg Ariel szoftverrel végezzük. 2004-ben 110 beérkezett kérést
regisztráltunk, melyek mindegyikét teljesítettük is.
Érdekes módon a legtöbb kérés (75) nem folyóirat-közleményre vonatkozott, hanem eredeti szakkönyv kölcsönzésére, nemcsak orvosi, egészségügyi témában, hanem majdnem egyforma intenzitással a társadalomtudományi területrõl is. (61
kérés orvos- és egészségtudományi témában, 49
pedig társadalomtudományi témában érkezett.)
Területi megoszlásban 66 kérés a budapesti kórházakból és intézményekbõl, 44 vidékrõl, elsõsorban városi kórházakból érkezett (37), és 7
városi közmûvelõdési könyvtár is jelentkezett
kéréssel.

A könyvtár jelenlegi munkaerõ-ellátottsága
összesen 8,3 fõ, aminek megoszlása az alábbi:
Vas utcai helyszín: felsõfokú könyvtáros szakképesítéssel dolgozik 5 fõ teljes munkaidõben, egyéb
felsõfokú végzettséggel 1 fõ teljes munkaidõben,
1 fõ részmunkaidõben, hallgatók 1/3 munkaidõben, átszámítva a teljes munkaidõalapra, összesen 6,8 fõ.
Erkel utcai helyszín: középfokú könyvtáros
szakképesítéssel dolgozik 1 fõ teljes munkaidõben.
Hajdú utcai helyszín: egyéb felsõfokú végzettséggel és középfokú könyvtáros szakképzettséggel dolgozik 1 fõ részmunkaidõben.
A megnövekedett olvasószolgálati feladatok
ellátása, valamint a feldolgozatlan állományrészek
honosítása mindenképpen létszámbõvítést igényel.
Erre (1 fõ) az ESKI-vel kötött intézményközi
szerzõdés alapján reményünk van, várjuk, hogy
mielõbb realizálódjon az adminisztratív lebonyolítás is, mivel betegség vagy szabadság esetén csak
más munkaköri munkák felfüggesztésével oldható meg a helyettesítés, hogy a heti ötven órás
nyitva tartás ne sérüljön.
Szakmai tevékenységünk harmadik nagy területe az oktatás, amely mind nappali, mind levelezõ tagozatos hallgatóink számára történik. A
Szakdolgozat, Ápoláskutatás tárgyakhoz kapcsolódva az egészségtudományi könyvtári információs
rendszer mûködése és használata, szakirodalomkutatás, tudományos publikálás témakörökben hangzanak el elõadások, folynak gyakorlatok.
A 2004. évben két félév szorgalmi idõszaka
alatt 604 – a tárgyat felvett – hallgató számára 50
óra elméleti elõadás hangzott el, 92 óra vezetett
gyakorlatot tartottunk, 345 minõsítõ tesztet és 377
gyakorlati házifeladatot értékeltünk. Ezen túlmenõen természetesen a 604 hallgatóra vonatkozóan a Neptun rendszerben és az indexekben is
rögzítettük a szükséges adatokat.
Emellett saját oktatótermünkben – a vizsgaidõszakot és a nyári szünetet kivéve – heti rendszerességgel, 17 alkalommal (egyszerre két óra)
könyvtárhasználati bevezetõ gyakorlatot tartottunk
264 egyéb érdeklõdõ számára.
Mindennapi feladataink mellett könyvtárunk
képviselteti magát a hazai szakmai szervezetekben is, igyekszünk tájékozódni, tovább képezni
magunkat, és ahol tudunk, véleményformálóként
is részt venni a szakmai közéletben. Tagjai vagyunk az Informatikai és Könyvtári Szövetségnek, a Magyar Könyvtárosok Egyesületének, a
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Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetségének, az
Egyetemi és Kari Könyvtárigazgatók Kollégiumának, a Fõiskolai és Kari Könyvtárigazgatók
Szövetségének.
A nemzetközi szakmai szervezetek közül egyéni tagként vagyunk jelen az EAHIL-ben, lehetõség szerint elõadással, poszterrel részt veszünk az
éves kongresszusokon, workshopokon.
Eddig a jelenrõl beszéltünk, de készülve a
jövõre, nem feledkezünk el fejlesztési céljainkról
sem. Nyáron tervezzük az olvasói adatbázis feltöltését, hogy szeptember 1-jétõl megkezdhessük
a számítógépes kölcsönzés bevezetését. Törekszünk másik, folyamatos munkát igénylõ célunk
megvalósítására is: ez állományunk teljes számítógépes feldolgozottságának elérése, a bibliográ22

fiai rekordok honosítása. Ennek minimum feltétele a várt létszámfejlesztés.
Természetesen szó eshetne még számtalan
egyéb célról és munkaterületrõl is, hiszen mindenütt szükséges a szakmai fejlõdéssel való folyamatos lépéstartás, szolgáltatásaink minõségének
folyamatos ellenõrzése, de most csak a számunkra legfontosabbakat emeltük ki.
Igyekeztünk ebbe a pillanatfelvételbe sok
mindent belesûríteni, hogy könyvtárunkról képet adhassunk. Akinek érdeklõdését sikerült felkeltenünk, további részletes tájékoztatást kaphat honlapunkon http://efk.sote.hu/konyvt/
konyvt/01.html, és szívesen látjuk személyesen
is könyvtárunkban.
Jehoda Imola
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