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EGÉSZSÉG – INFORMÁCIÓ 
– KÖNYVTÁR



✒✒ A húsz évvel ezelõtt megalakult Ma-

gyar Orvosi Könyvtárak Szövetségének

(MOKSZ) egyik eredeti és azóta sem

változott fontos célkitûzése, hogy az or-

vosi vagy egészségügyi könyvtárosokat

felvértezze a szakterületükre vonatkozó

speciális ismeretekkel, készségekkel,

majd ezek naprakészen tartásával segít-

se munkájuk hatékonyságát. E cél szol-

gálatában szervezõdnek éves szakmai

konferenciáink is. 2016-ban Egészség –

Információ – Könyvtár címmel, április

7-én került sor e kiemelt rendezvényre,

amelynek az Emberi Erõforrások Mi-

nisztériuma Arany János utcai székháza

adott otthont. A fenti címmel második

alkalommal megtartott program fõ té-

mája a mentálhigiéné, a lelki egészség

volt. Túlzás nélkül állítható, hogy az

adott szakterület kiválóságai, országos,

sõt nemzetközi szaktekintéllyel bíró

képviselõi tisztelték meg e konferen-

ciát. 

A nyitó elõadást Nagy Zoltán, az Or-

szágos Klinikai Idegtudományi Intézet

fõigazgatója tartotta Neuroesthetica –

egy új tudományág a humán és termé-

szettudományok határán címmel. Ez az

új tudományterület a mûalkotások befo-

gadásának idegélettani jelenségeit

igyekszik feltárni, a mûalkotás észlelé-

se, a felismerés, a kognitív feldolgozás

és az érzelmi viszonyulás lépéseinek

vizsgálatával. Ezt segítik a modern kép-

alkotó eszközök, csakúgy, mint a háló-

zatkutatás új módszertani eredményei.

Öngyilkos nép-e a magyar? A magyar

öngyilkosságok múltjáról és jelenérõl

Zonda Tamás pszichiáter, öngyilkos-

ság-kutató osztotta meg velünk gondo-

latait. A problémafelvetés jellege, a tör-

téneti áttekintés, valamint az 1970 és

2010 közötti statisztikai adatok egyaránt

sok újdonsággal szolgáltak. Szenvedély-

betegeiknél – alkoholistáknál, szeren-

csejáték-függõknél – a gyakorlatban al-

kalmazott terápiás módszereiket, azok

eredményeit mutatatta be érzékletes

módon, példákkal illusztrálva Tóth

András, a Nyírõ Gyula Kórház OPAI,

Addiktológiai Osztály, Minnesota Rész-

leg orvosa. A spiritualitás megjelenése

szenvedélybetegek felépülésében és terá-

piájában címû elõadásból megtudhat-

tuk, hogy anonim csoportokban, a

megélt tapasztalatok segítségével ho-

gyan segítik hozzá pácienseiket a „dol-

gok mélyebb értelmének” megtalálá-

sához, a függõségtõl való szabadulás

folyamatához. 

A következõ blokkban szereplõ elõ-

adások mindegyike a mentális és élet-

vezetési problémákkal küzdõk könyv

révén, biblioterápiával történõ segítésé-

rõl, a biblioterápiáról mint módszerrõl,

a biblioterapeuta felelõsségérõl, a

könyvtárosok e téren meglévõ lehetõ-

ségeirõl szólt. Elsõként Bartos Éva bib-

lioterapeutától, a Könyvtári Intézet nyu-

galmazott igazgatójától hallhattunk egy

nagyon alapos, minden részletre kiterje-

dõ, személyes élményeket is felvillantó

elõadást A biblioterápia hazai útjának

mérföldkövei címmel. A történeti átte-

kintés íve az 1970-es évektõl napjain-

kig, az amerikai és nyugat-európai

szakirodalomból megismert speciális el-

járások hazai bevezetésének elsõ pró-

bálkozásaitól a módszer társadalmi

szükségleteken alapuló elfogadásán ke-
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resztül a ma meglévõ biblioterapeuta-

oktatási és -képzési kísérletek sokaságá-

ig. Erre a gondolatsorra a lehetõ legjobb

módon épült Béres Juditnak, a Pécsi

Tudományegyetem adjunktusának, bib-

liográfiai szakfelelõsének a „pécsi isko-

lát” bemutató prezentációja. Miben tér

el a többi biblioterapeuta-képzéstõl, mi-

tõl sajátos szemléletében, tantárgyszer-

kezetében a „pécsi iskola”? Hogyan vál-

tozott e képzõhely célközönsége,

mennyire emelik a képzés színvonalát,

presztízsét a már kiépült nemzetközi

kapcsolataik, az azok révén megvalósu-

ló tapasztalatcserék? Mindezen kérdé-

sekre választ kaphattunk az e sajátos

képzés iránt érdeklõdést is felkeltõ, di-

namikus elõadásból. Valóban lenyûgö-

zõ, élményszámba menõ volt Boldizsár

Ildikó minden technikai vagy egyéb 

segédeszközt nélkülözõ, az emberi be-

szédre, mimikára, gesztusrendszerre ha-

gyatkozó elõadása, amelynek során a 

hallgatóság személyesen átélhette 

a „történethallgatási transz” jótékony

hatását is. Eközben szinte észrevétlenül

tudomást szereztünk arról, hogy a me-

sék régen miként kísérték egy-egy kö-

zösség életét, hogyan segíti a mese a

modern ember mindennapjait mint pre-

ventív, személyiségfejlesztõ eszköz. De

szó esett a mesék életválságokban be-

töltött szerepérõl is. A végén úgy érez-

tük, hogy szívesen hallgatnánk még to-

vább a mesét, de következett Hajnal

Ward Judit magyar származású, az

Egyesült Államokban (New Brunswick)

élõ, könyvtártudománnyal foglalkozó

szakember amerikai tapasztalatokat be-

mutató, Gyógyító olvasás az Amerikai
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Könyvtári Szövetség támogatásával címû

elõadása. A külföldi példák mindig ösz-

tönzõen hatnak, „rálátást” engednek a

hazai gyakorlatra. Most sem volt ez

másként. Egy most zajló, kétéves pro-

jekt kapcsán megtudhattuk, hogy az

amerikai Rutgers Egyetem Alkoholtudo-

mányi Központjában, az Amerikai

Könyvtári Szövetség közremûködésével

miként áll össze egy addiktológiai bib-

lioterápiás gyûjtemény. Betekintést

nyerhettünk abba, hogy a nyílt hozzáfé-

résû adatbázisok, idevágó ismeretter-

jesztõ honlapok és egyéb közösségi

médiumok alkalmazásával a rászorulók

figyelme milyen módon irányítható a

nekik megfelelõ mûvekre, úgymond 

a „precíziós medicina” szellemében. 

A kölcsönhatás jegyében az elõadó ki-

emelte a magyar partnerekkel való

együttmûködés rájuk gyakorolt hatásá-

nak szerepét is. 

Talán az itt leírtak külön bizonyítás

nélkül is igazolják, hogy egy kiemelke-

dõen magas színvonalú, a választott 

témát alaposan feldolgozó, sokáig em-

lékezetes konferenciának lehettünk a

részesei. Köszönet érte a szervezõknek!

Köszönet érte a Magyar Orvosi Könyv-

tárak Szövetségének, valamint az Állami

Egészségügyi Ellátó Központ Országos

Egészségtudományi Szakkönyvtárának!

A jól megérdemelt ebéd után tartot-

tuk a MOKSZ országos értekezletét, az

ünnepi közgyûlést, a MOKSZ megala-

kulásának huszadik évfordulóján. Köz-

gyûlésünk határozatképes volt, mert az

ötvenöt tagból harmincheten képvisel-

tették magukat. Az elõzetes napirend

szerint sor került az elnöki beszámoló-

ra, amely korábban már megjelent az

Orvosi Könyvtárak 2016. évi 1. számá-

ban, ezért csak néhány gondolatot

emeltem ki. Ezután az ellenõrzõ bizott-

ság elnöke olvasta fel beszámolóját 

a tagság elõtt. A beszámoló érintette a

szervezet 2015. évi tevékenységét, rész-

letezte az elmúlt év eseményeit, kitért a
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kapcsolatok ápolására. Az elnök beszá-

molt a szervezeti tagságról, az elnökség

és az ellenõrzõ bizottság munkájáról,

valamint az adminisztratív tevékeny-

ségrõl. Végül részletesen ismertette a

pénzügyi elszámolást. A beszámolók

elfogadása után a Fõvárosi Törvény-

szék hiánypótlást elrendelõ végzése

miatt az alapszabály módosítására ke-

rült sor. Végül pedig következhetett az

ünneplés.

A szakmai szervezetek életében

egyedülálló módon a MOKSZ minden

évben köszönti az évfordulós kollégáit.

Azokat, akik éppen az adott évben töl-

tenek be kerek évfordulót a könyvtáro-

si pályán eltöltött éveikkel (öt, tíz, tizen-

öt év stb.). Ezúttal harminckét kollégát

köszönthettünk, köztük egy kolléganõt,

aki ötvenöt éve dolgozik könyvtáros-

ként! Minden évfordulós egy emlékla-

pot és jelképes ajándékot kapott, szinte

kivétel nélkül mindenki könyvet, amit

az egyik szponzorunknak köszönhe-

tünk. 

A MOKSZ megalakulásának husza-

dik évfordulója alkalmából a rendez-

vényre meghívtuk az elsõ vezetõség

tagjait is, akik közül csak kevesen tud-

tak eljönni. Akadt olyan is, aki elküldte

nekünk a visszaemlékezéseit. Ezeket a

sorokat Bede Józsefné, az ellenõrzõ bi-

zottság elnöke, a MOKSZ történetérõl

készített elõadásába beépítette. Amíg

hallgattuk a történetet, a kivetítõn az

egyesület korábbi eseményein készült

fényképeket vetítettünk, így kellõkép-

pen nosztalgikus hangulatba kerültünk.

Ezután egy-egy oklevéllel köszöntöttük

a MOKSZ alakuló ülésén és a mostani

rendezvényen is megjelent kollégákat.

A gazdag élményeket adó napot egy

pohár pezsgõvel és tortával zártuk. Ter-

mészetesen elénekeltük a Happy birth-

day to you-t is. Jó volt egy kicsit ünne-

pelni! ■
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