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45 ÉVES A ZALA MEGYEI KÓRHÁZ EGÉSZSÉGÜGYI 
SZAKKÖNYVTÁRA 

 
A Zala Megyei Kórház Egészségügyi Szakkönyvtára 1962 decemberétől működik. 

2002 novemberétől nyilvános könyvtárként fogadja olvasóit.  
Elsődleges célja a kórházban folyó gyógyító, oktató és kutatómunka 

szakirodalommal/szakinformációval való segítése. Fő törekvésünk mellett, hogy – idő-és 
földrajzi korlátok nélkül – folyamatosan hozzájuttassuk olvasóinkat/felhasználóinkat az 
orvostudomány/ápolás legfrissebb ismereteihez, szándékaink szerint igyekszünk a kórház 
munkatársainak tudományos tapasztalatait, megfigyeléseit is összegyűjteni, rendszerezni, 
közzétenni.  

Könyvtárunk szakmai kapcsolatrendszerére jellemző, hogy tagjai vagyunk a 
HUNGARNET Egyesületnek (1995-), A Magyar Orvosi Könyvtárak Szövetségének 
(1996-), az Informatikai és Könyvtári Szövetségnek (1998-) valamint a TextLib 
Egyesületnek (1999-).  

Jelenleg három munkatárs (könyvtárvezető, könyvtáros, könyvtáros asszisztens) áll 
az évi 800-900 olvasó rendelkezésére. Könyvállományunk közel 11 ezer kötet, míg 
bekötött folyóirataink száma meghaladja a 4100-at. Évente több mint 200 folyóiratra 
fizetünk elő, aminek megközelítően a fele magyar, fele idegen nyelvű. Az 
állományunkban lévő elektronikus, audiovizuális információhordozók száma 60. A 
legfontosabb egészségügyi, orvos-szakmai adatbázisokhoz hozzáféréssel rendelkezünk.  

Szakkönyvtárunk – a kórháztól független – önálló számítástechnikai hálózaton 
működik. A három olvasói, négy dolgozói munkaállomást egy Novell, egy TextLib 
szerver és egy Internet Linux szerver szervezi hálózattá. Önálló helyi hálózatunk 1999-től, 
TextLib integrált könyvtári rendszerünk 1996-tól, internet kapcsolatunk pedig 1998-tól él, 
működik.  

Szolgáltatásaink számokban: évente átlag 3500 dokumentumot kölcsönöznek 
tőlünk. Az általunk megkért könyvtárközi kölcsönzések száma 1500-2000, a más 
könyvtártól hozzánk érkező dokumentumkérések ritkán haladják meg az 500-at. 
Tájékoztató szolgálatunk keretében évente hozzávetőleg 150 kérdést válaszolunk meg. 
Olvasóink kérése alapján évi 12-13 ezer oldalt fénymásolunk. Évente közel 100 témában 
végzünk irodalomkutatást, 250-260 tárgykörről – heti rendszerességgel – témafigyelést.  

Honlapunk 1998-tól látogatható. 2005-ben 2756-an, 2006-ban már 4222-en éltek 
ezzel a lehetőséggel. Online katalógusunk 2000-től a teljes könyvállományt illetően 
tájékoztat a könyvtárunkban elérhető dokumentumokról. Internet-használat céljából évente 
közel 1000 alkalommal fordulnak hozzánk.  

Könyvtárunk – most már szinte hagyományszerűen – a nevesebb egészségügyi 
évfordulókhoz kapcsolódóan könyv-és dokumentumkiállításokat rendez a kórház 
előcsarnokában, esetenként egyes betegosztályokon.  

Az Ispita Alapítvány támogatásával három kiadványsorozatot indítottunk el eddig. 
Így a kórház orvosainak, nővéreinek előadásait, közleményeit feldolgozó bibliográfiákat, 
valamint a tudományos közlemények jegyzékét.  

Eddig három alkalommal adtunk helyet orvosi könyvtárosok konferenciáinak, ami 
nagy megtiszteltetés volt számunkra.  

A kórházunkat is előnytelenül érintő finanszírozás a tavalyi év második felében a 
mi munkánkban is éreztette hatását. Azzal, hogy a Zala Megyei Kórház bekerült a 
súlyponti kórházak körébe, reménykedünk, hogy az utóbbi időszak visszaesése átmenti 
jellegű, amit egy kiegyensúlyozottabb, némi további fejlődésre is lehetőséget nyújtó 
időszak követ.  
                Beke Gabriella  
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