lepedve válogathattak az érdeklõdõk filléres könyvvásárunk kínálatából. Könyvvásárunkban a már említett könyvmenhelybõl és az állományunkból kivont és
az ajándékba kapott könyveinkbõl lehetett válogatni. A befolyt összegbõl
könyvtárunk állományát szeretnénk gyarapítani az olvasói beszerzési javaslatok
alapján. Mivel a könyvsaroknak nagy sikere volt, a nyílt nap után is megtartottuk,
és továbbra is várja az olvasókat.

Említést érdemel még a nyílt napi különleges szolgáltatásunk, a könyvtár- és
raktártúránk is, melynek során a résztvevõk bepillantást nyerhettek könyvtárunk
ritkán látott részeibe. A földszinti nagy
tömörraktárban kollégáink vezetésével megmutattuk, milyen úton kerülnek
az olvasók kezébe a kért könyvek, folyóiratok.
A nap utolsó programja Pátkai Rozina és Tóth Mátyás koncertje volt. A bossa
novát játszó duó zenéjét a brazil dallamvilág autentikus elõadásmódja, az ének
és gitár magával ragadó összjátéka teszi
különlegessé. Lágy zenéjük kifejezetten
megnyugtató lezárása volt az eseménydús napnak. ■
28

Informatio Scientifica – Informatio Med

2012. szeptember 26. és 28. között rendezték meg az Informatio Scientifica –
Informatio Medicata konferenciát. 2010ben csatlakozott az addig Informatio
Medicata szervezõbizottsági tagjaihoz
(Semmelweis Egyetem Központi Könyvtára, Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetsége) az Egyetemi Könyvtárigazgatók
Kollégiuma, és így már új néven, bõvebb
tartalommal és tágabb közönséget megcélozva folytatódott a mûhelymunka.
A szervezõk mindig fontos feladatuknak
tekintették, hogy az orvosi, felsõoktatási
könyvtárosok számára hasznos, új információkkal szolgáljanak. A szeptemberben már kilencedik alkalommal megrendezett konferencia fontos találkozási
pont és szakmai fórum a könyvtárosok, a
tartalomszolgáltatók és a témában érdekelt szakemberek számára.
Találkozási pont személyes szinten is:
rendszerint a konferencia nulladik napján
kerül sor a nyugállományú kollégák találkozójára, és a következõ két nap során a
látogatók sok olyan külföldi és magyar
kollégával találkozhatnak személyesen,
akikkel napi munkájuk folyamán már
kapcsolatba kerültek. Másrészt szakmai
szinten, hiszen a továbbképzés elengedhetetlen, hogy a könyvtárosok lépést tudjanak tartani az információszolgáltatás
folyamatosan megújuló irányaival, különösen egy olyan, új eredményekkel és
kutatásokkal teli, progresszív szakterületet kiszolgálva, mint az orvostudomány.
Erre a „továbbképzésre”, szakmai tapasztalatcserére kíván alkalmat adni a konferencia.
Könyvtári Levelezõ/ lap • 2012. október
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✒ Margittai Zsuzsa

Az Informatio Scientifica – Informatio Medicata idei fõ témája az innováció és a kutatás-fejlesztés volt, elsõsorban az orvosi információszolgáltatásban.
Az innováció szemléletváltás. Az innovatív gondolkodásmód az egyik legfontosabb mozgatórugója a tudomány fejlõdésének, aminek a bázisa a felsõoktatás, a
felsõoktatási intézményekben folyó oktatási és kutatómunka. Így elengedhetetlen
a kutatóhelyek naprakész információkhoz való hozzáférése, az oktatási tevékenységet végzõk és az oktatásban részt
vevõket kiszolgáló könyvtárak munkájának segítése.
A konferencián mindhárom hazai orvosegyetem képviselte magát, neves elõadóink elsõsorban az idei fõ téma, az
innováció kiváló szakemberei. A nyitó
plenáris ülésen Szél Ágoston, a Semmelweis Egyetem rektora köszöntötte a
résztvevõket, majd az ezt követõ elõadások során az orvostudomány két innovatív fejlesztésébe is bepillantást nyertek
a résztvevõk. Szabó Gábor, a Szegedi
Tudományegyetem rektora, kutatási területérõl, a lézerek orvosi alkalmazásairól
tartott elõadást, Balogh Attila pedig a 4D
Anatomy szoftver, egy egyedülálló magyar innováció kínálta oktatási és szimulációs lehetõségekbe vezette be a közönséget. A következõ napon Nikodémus
Antal (a Nemzetgazdasági Minisztérium
fõosztályvezetõje) hazai és nemzetközi
innovációs stratégiát elemzõ nyitó elõadása után Kovács L. Gábor, a Pécsi Tudományegyetem rektorhelyettese, a
Szentágothai János Kutatóközpont munKönyvtári Levelezõ/ lap • 2012. október

kájának bemutatásával illusztrálta, hogyan szolgálja az oktatási központ a tudásalapú társadalom és gazdaság igényeit. Mátyus László, a Debreceni Egyetem
innovációs rektori biztosa, a Tudás- és
Technológia Transzfer Iroda feladatairól,
a szellemi alkotások szakszerû menedzselésérõl számolt be.
Hasznos gyakorlati tudnivalókkal
szolgált az idei konferencia négy workshopja (Elsevier, Minerva-EBSCO,
Ovid, ProQuest). A látogatók megismerték az új termékeket és szolgáltatásokat a
hatékony használat és keresés érdekében.
Sok szolgáltató megújuló felhasználói felülettel, bõvülõ keresési opciókkal teszi
egyszerûbbé és átláthatóbbá termékeit,
valamint hasznos kapcsolódó multimédiás anyagokkal egészíti ki adattárát, ezzel
elõsegítve a releváns találatok elérését.
Mindezek nem csak az egészségtudományi szaktájékoztatás, de a felsõoktatási
könyvtári munka során is fontosak.
A hazai aktualitások mellett külföldi
trendekkel is megismerkedhettek a résztvevõk, a meghívott vendégek között tartott elõadást Diana J. Cunningham
(Health Sciences Library, New York
Medical College), valamint számos külföldi kiállítónk is. Az elõadásokon az
aktuális könyvtári, információmenedzs-
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ment és innovációs témák mellett többször is szóba került az OpenAccess elérés
egyre aktuálisabb kérdése.

A tudományos programok mellett két
napig tartó szakmai kiállítás várta a vendégeket a Balassi Intézetben. Kiállítóink
között neves hazai és külföldi könyvkiadók és tartalomszolgáltatók szerepeltek
– idén hat magyar és tíz külföldi kiállító
mutatkozott be (részletes lista és leírás a
konferencia honlapján található).
Az MTMT kerekasztal ülés az elõzõ
év nagy sikerére és a kiemelkedõ érdeklõdésre való tekintettel már visszatérõ
programja a konferenciának. A Magyar
Tudományos Mûvek Tára: kötelesség és
felelõsség. A tudományos tevékenységet
folytató intézetek örök kérdése, kell-e
mérni és mérhetõ-e a tudományos munka. A pontos és hiteles adminisztráció és
a lehetséges tévutak elkerülése valamennyi intézet, mind a kutatók, mind az
MTMT-adminisztrátorok közös érdeke.
Az MTMT egyedülálló lehetõséget biztosít a kutatók és
egyetemek munkásságának és tudományos mérõszámainak
rögzítésére, ez azonban nagy odafigye30

lést, az MTMT-adminisztrátorok folyamatos továbbképzését igényli – ennek kíván alkalmat adni a nevezett kerekasztal
beszélgetés is. A szekcióban tartott elõadást Kilár Ferenc (Pécsi Tudományegyetem, az MTMT Programtanács elnöke), Holl András (Magyar Tudományos
Akadémia, az MTMT IT Szakbizottság
elnöke) és Dudás Anikó (Pázmány Péter
Katolikus Egyetem, az MTMT Bibliográfiai Szakbizottság tagja). Az elõadók
olyan aktuális témákat vitattak meg, mint
a sokszerzõs mûvek, a kutatócsoportok
munkái vagy a hivatkozási hálók kérdésköre, az MTMT egyéb adatbázisokkal
való összehangolása, valamint elhangzottak további fontos technikai tudnivalók, melyek egytõl egyig a részt vevõ
könyvtárosok napi munkáját érintõ kérdések.
A konferencia magas színvonalát
visszatérõ és új vendégeink pozitív viszszajelzései, a meghívásunkat elfogadó
neves elõadók és kiállítóink évrõl évre
gyarapodó létszáma igazolja. A szervezõk elkötelezettek ennek az elvárt magas
színvonalnak eleget tenni most és a jövõben is.
A konferenciáról további információk
az Informatio Scientifica – Informatio
Medicata 2012 weboldalán érhetõk el:
http://www.lib.sote.hu/nav/isim2012. ■

Fotó: Kiss Balázs
Könyvtári Levelezõ/ lap • 2012. október

