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„…mert csak a könyv kapcsol múltat a jövõbe…” 
A Semmelweis Egyetem Egészségügyi Fõiskolai Kar 

új könyvtára 

Babits Mihály Ritmus a könyvrõl címû költeménye gondolatainak jegyében nyílt meg 
ünnepélyesen 2004. december 1-jén a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Fõiskolai 
Kar új székhelyén (1088 Budapest, Vas u. 17.) a kar új könyvtára. Az elsõ magyar 
egészségügyi fõiskolai képzés 30 évvel ezelõtt indult a karon, így a kar megalapításá
nak 30 éves története egyben a könyvtár alapításának 30 éves történetét is jelenti. 

Tudjuk, hogy a több száz éves alma materekhez és könyvtárakhoz képest rövid ez 
az idõszak, de mégis nagyon jelentõsnek, létünket, feladatainkat meghatározónak 
érezzük. Küldetésnyilatkozatunk könyvtárunk fõ feladatának a szakmai szolgálatot 
tartja, amely elsõdlegesen karunk hallgatóinak és oktatóinak szolgálata, nagyobb 
szakmai közösségünk az egyetem polgárságának szolgálata, és nyilvános könyvtárként 
pedig mindazon hazai állampolgárok szolgálata, akik igénylik ezt. 

A 525 m2 alapterületû új könyvtár terei, mint az épület többi része is, a régi Balassa 
János Kórház átalakításával, rekonstruálásával kerültek kialakításra, amely sok szem
pontból gátja, sok szempontból pedig inspirálója is volt a tervezésnek. Ez elsõsorban 
abban nyilvánul meg, hogy a megszokott teremkönyvtár helyett itt több kisebb, funk
cionálisan elkülönülõ és mégis egybetartozó tér kialakítása vált lehetõvé. A földszinti 
és alagsori elhelyezés egyik fõ rendezõelve az volt, hogy oda kerüljön olvasótér, ahol 
természetes fény is van, mely akár üvegtetõvel, akár oldalsó üvegfelületekkel biztosít
ható. 

A könyvtári fõbejárat szintjén a biztonsági kapun áthaladva érjük el a könyvtári fo
gadó teret, a regisztrációs pultot, ahol mind a beiratkozás, mind a kölcsönzés admi
nisztrációja történik. Itt alakítottunk ki 10 olvasóhelyes klubövezetet is, ahol napi
lapok, hetilapok, közlönyök, egyéb közérdeklõdésre számot tartó kiadványok kerültek 
elhelyezésre a katalógus számítógépekkel együtt. Mellette a könyvtári számítógépes 
oktatóteremhez juthatunk, amely 12 munkaállomással és korszerû kiegészítõ oktatás
technikai eszközökkel felszerelt és oktatáson kívül az olvasók által szabadon használ
ható. 

Az elmélyültebb olvasásra, kutatásra vagy éppen kölcsönzésre vágyók lépcsõn 
ereszkedhetnek le a „tudomány szentélyébe”, ahol az 52 ezer kötetes állományból itt 
elhelyezett mintegy 41 000 kötet várja az érdeklõdõket. Az itteni állomány 95%-a sza
badpolcon hozzáférhetõ a könyvkiválasztó övezetben, melyben újabb katalógus szá
mítógépek segítik a tájékozódást és chip kulcsos másolópont is található. Helyben ol
vasás több helyiségben is lehetséges, a könyvkiválasztó térhez csatlakozó 30 férõhe
lyes üvegtetejû olvasóteremben, vagy a meghittebb kisebb 10 férõhelyes sziklakerti ol
vasóban, amely szintén üveg tetejével és a sziklakertbe illesztett üvegfalaival a termé
szet nyugalmát is sugározza. Az alsó szint centrumába tájékoztató pont és munkatárs 
áll az olvasók segítségére. 
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A mesterséges megvilágításra is szoruló számítógépes kutatóteremben újabb 12 
munkaállomás és 4 laptop csatlakoztatásra alkalmas végpont teszi lehetõvé az iroda
lomkutatást, amely a katalógusokon kívül az egyetemi hálózatban több mint 30 adat
bázishoz és 2000 elektronikus folyóirathoz nyújt hozzáférést. Ebbõl a terembõl nyílik 
a két kutatófülke is. 

A kurrens nyomtatott folyóiratok külön övezetben kerültek elhelyezésre, 280 hazai 
és 40 külföldi folyóirat olvasható a helyszínen a 12 férõhelyes folyóirat-olvasóban. A 
külföldi folyóiratok közül 13 esetében egyedüli bejelentõként szerepelünk az ország
ban. Az elektronikus folyóiratokhoz való hozzáférést külön a folyóirat-olvasóban elhe
lyezett további 4 számítógépes munkaállomás teszi lehetõvé. 

A könyvtár különféle tereiben egyidejûleg 80 fõ tud elhelyezkedni és szolgáltatáso
kat igénybe venni. Befejezve a sétát, látható, hogy a könyvtár egészét egyedi bútorok, 
változatos mûfajú, a környezethez illeszkedõ képzõmûvészeti alkotások és zöld növé
nyek valamint hangulatos akvárium díszítik, törekedve az igényes, barátságos környe
zet kialakítására. A terekben elhelyezett információ tartalom (az állomány) – a kar 
mûködési funkcióinak, azaz az oktatott, kutatott diszciplínáknak megfelelõen – lefedi 
az ápolás- és egészségtudományok teljes körét, emellett teljes mértékben gyûjtjük a 
hazai orvostudományi szakirodalmat, beleértve a hazai orvostudományi szakfolyóira
tokat is. A képzés céljainak megfelelõen a társadalomtudományok körébõl teljességgel 
gyûjtjük még a pedagógia, pszichológia, szociológia, etika hazai szakirodalmát, válo
gatva a filozófia, közgazdaságtan, szervezés- és vezetéselmélet stb. szakirodalmát. 

Az idegen nyelvû állományrész mintegy 10%, közel 5 000 kötet, melyek döntõ 
többségükben könyvek. Ahogy a fentiekbõl is kiolvasható, a könyvtár gyûjtõköre a ma
gyar 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 
számítógépes katalógusban való feldolgozottsága sajnos még nem teljes, ezt mutatja, 
hogy a szabványos WebPac katalógus mellett két listakatalógus is szerepel a honlapon, 
amelyben az 1995 elõtti állomány (Ágnes) és a 2004-ben átvett ESKI állomány 
(Medlist) kereshetõk. 

Tartalmi munkánk másik fõ pillére az olvasószolgálat. Nyilvános felsõoktatási 
könyvtárként heti 50 órában tartunk nyitva, hétfõtõl péntekig. Amilyen örömteli vál
tozás szakmai életünkben, hogy a könyvtár történetében elõször, állományunk rende
zett formában, egy helyszínen azonnal hozzáférhetõ, annyival megnövelte feladatun
kat, hogy két szinten kell egyszerre szakmai szolgálatot biztosítani. 

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 mûkö
dése és használata, szakirodalom kutatás, tudományos publikálás témakörökben 
hangzanak el elõadások, folynak gyakorlatok. 

Mindennapi feladataink mellett könyvtárunk képviselteti magát a hazai szakmai 
szervezetekben. A nemzetközi szakmai szervezetek közül az EAHIL-ben vagyunk je
len. Igyekeztünk ebbe a pillanatfelvételbe sok mindent belesûríteni, hogy könyvtá
runkról képet adhassunk. Akinek érdeklõdését sikerült felkeltenünk, további részletes 
tájékoztatást kaphat honlapunkon http://efk.sote.hu és szívesen látjuk személyesen is 
könyvtárunkban. 
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