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A pályázati konstrukció teljes címe
„Tudásdepó-Expressz” – a könyvtári hálózat
nem formális és informális képzési szerepé-
nek erõsítése az élethosszig tartó tanulás 
érdekében. A Semmelweis Tudáshálózat
projekt olyan, a helyi képzési és tanulási
szükségleteken alapuló komplex szolgál-
tatásfejlesztés, melynek átfogó célja, hogy 
a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtá-
ra kiemelkedõ hatásfokkal szolgálja a minõ-
ségi orvosképzést. A projekt három fõ eleme
egy új könyvtári portál kiépítése, a pályázat-
hoz kapcsolódó rendezvények és a könyvál-
lomány egy részének elektronikus feldolgo-
zása.

A Semmelweis Egyetem könyvtárainak
alapfeladata, hogy az egyetemen folyó okta-
tást, kutatást és gyógyítást szolgálják, ellát-
va az egyetem polgárait és valamennyi szak-
embert megfelelõ mennyiségû és minõségû
szakirodalommal. Ezen feladat hatékony és
korszerû ellátásához szükséges a kari
könyvtárak és a központi könyvtár eddig fel-
dolgozatlan könyvállomány-részének elekt-
ronikus feldolgozása, ami a jelen projekt
egyik célkitûzése. 

Az egyetemi könyvtárhálózat integráció-
jának fejlesztését, a könyvtárhasználat meg-
könnyítését, valamint az olvasói kör bõvíté-
sét szolgálja majd a készülõ négynyelvû
(magyar, angol, francia, német) interaktív
portál, amely a Semmelweis Egyetem teljes
könyvtári hálózatát összefogja, emellett le-
hetõséget biztosít az egyes könyvtárak egye-
di tartalmainak megjelenítésére. A portálon
keresztül e-tájékoztatással bõvítjük a szol-
gáltatásainkat, és különbözõ kulturális és
közhasznú tartalmakat is megjeleníthetünk.
„E-könyvtár” szolgáltatásunk célcsoportjá-
nak kibõvítése az oktatókon túl az egyetem
hátrányos helyzetû vagy segítségre szoruló
hallgatói számára szintén a könyvtárhaszná-
lat megkönnyítését szolgálja. A projekt ke-
retében kialakítjuk a Semmelweis-tudástár
felületet, ahová a hallgatók, valamint az 

egyetem oktatói és könyvtárai tölthetnek fel
órai jegyzeteket, illetve a tanuláshoz szüksé-
ges segédanyagokat.

Új olvasói rétegek megnyerése érdeké-
ben az egyetem könyvtárait bemutató és
népszerûsítõ látogatásokat, szerzõi esteket
szervezünk általános és középiskolás tanu-
lókat is bevonva. A nem formális tanulási
formák, az olvasáskultúra, illetve a tudomá-
nyos életpálya népszerûsítése érdekében új
olvasói rétegek bevonását célzó programo-
kat szervezünk, részben az egyetem Egész-
ségtudományi Karával és a Testnevelési és
Sporttudományi Karral kapcsolatban álló is-
kolák tanulói részére.

A harmadik fõ megvalósítandó feladat
keretében az egyetem utolsó öt évének
könyvbeszerzéseit az integrált könyvtári
rendszerben történõ feldolgozásunkkal tesz-
szük kereshetõvé, valamint a kari könyvtá-
rak és a központi könyvtár feldolgozatlan
könyvállomány-részeinek elektronikus fel-
dolgozását is folytatjuk. Így minden felhasz-
nálónk számára megkönnyítjük a meglévõ
állományunkban való keresést és az ahhoz
való hozzáférést. 

Ezek mellett a Semmelweis Egyetem
könyvtárait összegyûjtõ kiadvány megjelen-
tetését is tervezzük, ami a könyvtári rend-
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szer egészének bemutatását és az egyes
könyvtárakkal kapcsolatos ismeretterjesz-
tést szolgálja. Munkatársaink könyvtárszak-
mai akkreditált továbbképzéseken, valamint
idegen nyelvi tanfolyamon vesznek részt,
ami a projektben megvalósuló tevékenysé-
gekkel kapcsolatos szaktudás, illetve a szük-
séges nyelvtudás fejlesztését szolgálja. 
A központi könyvtár és a kari könyvtárak
könyvtárhasználatra irányuló digitális és in-
formációkeresési készségeket fejlesztõ
programokat szerveznek, ezek részben a
könyvtárhasználókat képzõ oktatások, rész-
ben pedig az orvosi könyvtárosok tovább-
képzését szolgáló tréningek, workshopok. 

A projekt megvalósításának idõtartama
12 hónap. A pályázat teljes idõtartama alatt
a könyvtár 50 rendezvény megrendezését
vállalta, az elsõ félévben 33 alkalommal ke-
rült sor ilyen rendezvényre.

A projekt egyik legfontosabb célkitûzése
a lehetõ legszélesebb nyilvánosság felé való
nyitás, a könyvtár alapfeladatán túl, vagyis
az oktatói, kutatói munka támogatásán kívül
olvasóinkat, látogatóinkat minél színesebb
programokon is fogadni. Továbbá fontos,
hogy olyan potenciális olvasóréteget is el-
érjünk, amelyik korábban nem ismerte
könyvtárunkat. Így igyekeztünk olyan prog-
ramsorozatot összeállítani, ahol mind a
szakmabeliek, mind az érdeklõdõk, olvasó-
ink megtalálják a számukra érdekesnek tar-
tott témákat. 2010 szeptembere óta tehát a
Testnevelési és Sporttudományi Kar, vala-

mint az Egészségtudományi Kar könyvtára-
ival együttmûködve számos témában tartot-
tunk rendezvényeket.

A projekt nyitórendezvényére az Egyete-
mi Könyvtárigazgatók Kollégiuma, a Sem-
melweis Egyetem Központi Könyvtára, 
valamint a Magyar Orvosi Könyvtárak 
Szövetsége által rendezett, Informatio
Scientifica – Informatio Medicata címû
nemzetközi konferencián és szakmai kiállí-
táson került sor Budapesten, a Balassi Bálint
Intézetben. 2010-ben már a hetedik alka-
lommal szerveztük meg a konferenciát, ami
mostanra igen rangos hazai alkalmává vált a
tudományos életnek. A háromnapos rendez-
vény alapvetõ célja az, hogy lehetõséget biz-
tosítson a felsõoktatásban dolgozó egyetemi
könyvtárosoknak, kutatómunkát végzõknek
a könyvtári, kutatói kérdések megvitatására,
különbözõ innovációk megismerésére és
szakmai tapasztalatcserére. A konferencia
egyben hazai és külföldi kiállítóknak is be-
mutatkozási lehetõséget ad, tartalomszolgál-
tatók és könyvkiadók képviselik magukat.
Továbbá a szakma, az egészségügy legkivá-
lóbb képviselõit hívjuk elõadónak, ezzel is
emelve a konferencia színvonalát. A rendez-
vény hasznosságát háromszáznál is több elé-
gedett látogató visszajelzéseiben mérjük.
Minden évben másik téma köré gyûjtjük az
elõadásokat, tavaly a gazdaságosság és haté-
konyság szempontjait, eszközeit tárgyaltuk,
idén a hazai és nemzetközi konzorciumok,
együttmûködési lehetõségek lesznek elõtér-
ben, és igazán színvonalas, hasznos elõadá-
sokat hallgathatnak majd az érdeklõdõk. 
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Tudományos elõadás 
az Informatio Scientifica –

Informatio Medicata 
konferencián
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Szeptemberben a Kutatók éjszakája al-
kalmával a központi könyvtár is nyitva állt
az érdeklõdõk számára. Egy alkalommal
vendégül láttuk a Semmelweis Egyetem Ba-
ráti Körét is. Novemberben az egyetem taná-
rai által összeállított tankönyv bemutatását
rendeztük meg. 

December 9-én az egyetem központi
könyvtárában nagyszabású adományozó 
ünnepségre került sor, amelyen a mintegy
másfél éven keresztül az egyetem professzo-
raitól, tanáraitól gyûjtögetett, értékes aján-
dékok voltak a fõszereplõk, amelyek mos-
tanra végleges helyükre kerültek a könyvtár
falain belül. Az adományok között vannak
régi orvosi mûszerek, diplomák, plakettek,
bútorok. Az ünnepség kiemelt vendége volt
Réthelyi Miklós miniszter és felesége,
Szentágothai Klára, valamint Tulassay Tiva-
dar rektor, a meghívott vendégek körében
voltak az adományozók és az egyetem to-
vábbi nagyra becsült vezetõi. Az egyetem
rektora adományozó oklevelet adott át a
központi könyvtár részére eljuttatott érté-
kes adományokért érzett hálája jeléül. 
Az ünnepség másik kiemelt pontja volt a
Szentágothai János anatómus professzorról
elnevezett emlékszoba, olvasóterem, amely-
ben elhelyezték Szentágothai professzor

személyes emléktárgyait is. A megjelent
vendégek végül megtekinthették az emlék-
tárgyakat.

A projekt rendezvényeinek nagyobb ré-
szében a könyvtár által kínált adatbázisok,
termékek használatára irányuló képzéseket
tartottunk könyvtári kollégák, hallgatók,
doktoranduszok, oktatók számára. Több al-
kalommal vendégül láttuk még más felsõok-
tatási intézmények könyvtáros kollégáit
szolgáltatásaink bemutatása, közös tapaszta-
latcsere céljából. 

Az egyetem Egészségtudományi Fõisko-
lai Kara több alkalommal látott vendégül
középiskolás osztályokat novemberben,
akik felsõoktatási felvételük elõtt állva
számba vehették a kar és könyvtára által kí-
nált szolgáltatásokat, lehetõségeket. 

A Testnevelési és Sporttudományi Karon
a pályázat keretében ún. Testtudat-mûhely
alkalmával várták az érdeklõdõket, valamint
kiállításmegnyitót és könyvbemutatót is tar-
tottak. 

2011 márciusában a könyvtár új szemlé-
letû elõadás-sorozattal készült, a célközön-
séget kibõvítve, a teljes nyilvánosságra. 
A könyvtár dolgozói és a meghívott elõadók
érdekes elõadásokon tárják a vendégek elé
szakterületüket, szaktudásukat. Ezen elõ-
adások között továbbra is vannak az adat-
bázisok bemutatását szolgáló alkalmak, 
valamint a 24 órás könyvtári mûködést, a
modern könyvtár állománybeszerzését, az
összetett webes keresések helyes mikéntjét
bemutató elõadások, irodai informatikai ok-
tatások. Április-május hónapokban folytató-
dik a sorozat, többek között elõadás az
impakt faktorról és más tudománymetriai
mutatókról, a könyvtár muzeális könyveit
helyreállító restaurátor mutatja be munkáját,
a könyvtárosok bõvebb ismereteket szerez-
hetnek a közbeszerzési eljárás legfontosabb
paragrafusairól, és nagyon érdekes elõadást
tartunk a publikációs etika, könyvtári etika
legaktuálisabb kérdéseirõl. 

További változatos programsorozat ké-
szítése a célunk egészen a pályázat végéig
és természetesen utána is, melyre minden
érdeklõdõt szeretettel várunk. Az aktuális
programkínálat megtalálható a könyvtár
honlapján, a www.lib.sote.hu címen. ■
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Tulassay Tivadar és 
Szentágothai Klára 
az Adományozó Ünnepségen




