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Köszönetet mondunk az Állatorvos-tudományi
Könyvtár, Levéltár és Múzeum és valamennyi
használónk nevében mindazoknak, akik a 2008.
évben a könyvtárat adományukkal, munká-
jukkal, tanácsaikkal vagy az Alapítvány az
Állatorvostudományért számlájára (száma:
11707024-20292975) befizetett összeggel tá-
mogatták. Nevük a könyvtár honlapján olvas-
ható.
(http://konyvtar.univet.hu/konyvtar/adomany.htm)

Az év vége közeledtével óhatatlanul is feltá-
madnak a számvetõ gondolatok, különösen
egy olyan átmeneti évben, amilyen a 2008-as
volt.

Átmeneti, mert a könyvtár anyagi bázisa
nemcsak a gazdasági válság miatt, hanem a
pályázati rendszer EU-sodása következében
is változóban van. Ebben az évben nyolc
pályázaton indult a könyvtár, amelybõl haton
összesen 3,5 millió forintot nyert. Ezek közül
azonban négyet csak a következõ évben va-
lósíthatunk meg. Több hónapos készülõdés
után nemrégiben került kiírásra az a „nagy
pályázat” (TÁMOP), amely a virtuális tér felé
irányuló fejlesztésekre ad lehetõséget egy
nagyobb könyvtári konzorcium keretében.
Természetesen olyan alapvetõ dolgokat mint
tömörraktári polcok nem lehet ebbõl besze-
rezni.

A könyvtár költségvetésének felét átcso-
portosították a folyóirat elõfizetésekre, így eb-
ben az esztendõben két szellemi foglalkozá-
sú magyar alkalmazott átlagos bruttókerese-
tét (6 millió forint) költhettük el mindarra, ami
a rezsin és a béren kívül van a vécépapírtól a
pécéalkatrészekig. Ennek ellenére igyekeztünk
minden szolgáltatást a megszokott színvona-

lon nyújtani. A többi alapfeltételt csak külsõ
forrásból tudtuk elõteremteni. A könyvtár ke-
retének bõ háromszorosát költi az Állatorvos-
tudományi Kar arra a mintegy 120 külföldi
folyóiratra, amely a magyar állatorvos-társa-
dalom egészének a rendelkezésére áll. Köny-
veket a továbbképzési és doktori bevételek-
bõl, valamint az Országos Dokumentum-
ellátó Rendszer támogatásából vehetünk.
Adatbázisainkat javarészt a Földmûvelésügyi
és Vidékfejlesztési Minisztérium finanszírozta.

Minél ingatagabb a gazdasági helyzet,
annál inkább ragaszkodunk az elõremenekü-
lés stratégiájához. Források hiányában legin-
kább saját munkánkkal vághatunk új ösvé-
nyeket.

Ebben az évben – szintén erõteljes kari és
pályázati támogatással – nyert megfelelõ új
helyet a kar levéltára, és ezzel együtt a felújí-
tott Állatorvos-történeti Gyûjtemény is, amely-
nek tárgyai a virtuális múzeumban is láthatók.
E jelentõs történeti értékeket bemutató hon-
lap mellett megnyílt a számos forrást integ-
ráló Magyar Állatorvosi Panteon is.

Tavasszal élénk érdeklõdést kiváltó tovább-
képzés-sorozatot tartottunk adatbázis-konzor-
ciumi partnereinknek, és több alkalommal
vettünk részt állatorvosi továbbképzéseken,
konferenciákon is. Jelentõsen emelkedett a
„Könyvtári informatika” távoktatásban részt-
vevõ hallgatók száma.

Megalakítottuk a Fejlesztés, Innováció,
Szolgáltatás (FINESZ) tanácsadócsoportot.
A tagok – gyakorló állatorvosok, egyetemi
oktatók és hallgatók – fejlesztési elképzelé-
seit igyekszünk megvalósítani, terveinkbe be-
építeni. Mert terveink mindig vannak. (O. É.)

A minap találkoztam a francia állatorvosi
egyetem honlapjával: http://www.vet-alfort.fr/.
Az École Nationale Vétérinaire d'Alfort
alapítási éve 1766. A legrégebbi állatorvos-
képzõ intézmény ma is az eredeti helyszínen
található, az Alfort Várkastélyban, melyet
1765-ben adott el eredeti tulajdonosa, Borme
báró, az egyetem alapítójának, Claude Bour-
gelat-nak.

A franciaországi egyetem elsõ kinevezett
professzora, egyszersmind az Anatómiai In-
tézet vezetõje Honoré Fragonard volt. A ma a
Francia Mezõgazdasági és Halászati Minisz-
tériumhoz tartozó felsõoktatási intézmény 11
hektáron terül el a Marne folyó torkolatánál, a
Marne-völgyében. Az állatorvosképzés köz-
pontja mintegy ezer személy befogadására
alkalmas (hallgatók, oktatók-kutatók, admi-
nisztratív és technikai személyzet). A képzés
idõtartama összesen hét év: két év elõkép-
zés, négy év alapképzés és egy év a szakdol-
gozat elkészítésére. Az egyetem területén hét
kutatóegység van laboratóriumokkal. Állat-
orvosi ellátás is folyik: évente 31.373 vizsgá-
lat történik.

Az egyetemi oktatásnak Alfort mellett még
két helyszíne van: Champignelles-ben és Le
Cirale-ban. A burgundiai Champignelles a
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klinikai oktatás kiegészítését szolgálja állat-
tenyésztés és állati eredetû termékek kutatá-
sa területén. Le Cirale a lovak mozgásszervi
megbetegedéseinek diagnosztizálására és
kutatására 1999-ben létrehozott alsó-burgun-
diai központ.

Az egyetem honlapján remek virtuális sé-
tákat tehetünk a Botanikus Kertben és a Fra-
gonard nevét viselõ múzeumban. Ez utóbbi-
ban találhatók Fragonard izommodelljei.

A 18. században két uralkodó anatómiai
iskoláról beszélhettünk. A természetes irány-
zat szerint a testeket alkoholban konzerválták
vagy kiszárították, míg a mesterséges irány-
zat képviselõi másolatokat készítettek gipsz-
bõl vagy viaszból. Fragonard, a természetes
irányzat elkötelezettje, a hagyományos konz-
erváló technikát használta mûvészi ihletett-
séggel. Kilenc évet töltött el mintegy ezer ana-
tómiai tárgy elkészítésével. Néhányat ezek
közül az orvosi oktatásban is használtak.
Ezeknél a preparátumoknál az egyes szerv-
rendszerek bemutatására fókuszált és a sajá-
tos kidolgozás miatt sikerült megmozgatni a
diákok fantáziáját. Fragonard úgy gondolta,
hogy az emberi testet, mint a mûvészi kife-
jezés alapanyagát a halál pillanatának meg-
ragadására hívja segítségül.

Mindössze 21 modell õrzi Fragonard emlé-
két, valamennyi a múzeum harmadik szobá-
jában található (http://musee.vet-alfort.fr/),
amely vetekszik a világszerte kasszasikert
hozó „Bodies” kiállítással.

Dürer híres festményének megelevenedett
képe ez az álló modell – Fragonard izommo-
delljei közül a legnagyobb. Egy emberi alak a
lován, kifeszített bõrében lovagol az örökké-
valóságba. A lovas kék bársony gyeplõket
tart a jobb kezében – színben hozzáigazítva a
zablához – bal kezében pedig egy ostort. A
látvány hátborzongató hatását fokozza, hogy
az apokalipszis lovasát bárányon vagy csi-
kón lovagló emberi magzatok veszik körül,
mintegy sereget képezve.

Az állkapcsos ember létrehozására a filisz-
teusokra szamárállkapoccsal lesújtó Sámson
legendája ihlette Fragonard-t. A munka külön-
leges erõt sugároz: az alak karjával fenyege-
tõen lendíti az állkapocscsontot, szája össze-
szorítva, tekintete kegyetlen.

Fragonard a felnõtt testeknél alkalmazott
módszerhez hasonlóan sok halvaszületett
gyermeket boncolt. A magzati artériákat
feltöltötte viasszal, ha pedig a vérerek átmé-
rõje túl kicsi volt, akkor azokat viasszal fedte
be. A koponyákat felnyitotta az agy eltávolítá-
sa céljából. Az izmokat és az idegeket kipre-
parálta, majd késõbb a mozdulatot ábrázoló
testtartásban kiszárította – korában (is) nagy
megütközést keltve. 

Az egyetemi honlap érdekessége még,
hogy az oktatás címszó alatt megtalálható a
TÉZISEK-ON-LINE címszó alatt az elfogadott
doktori értekezések teljes szövege. A HALL-
GATÓK JOGAI ÉS LEHETÕSÉGEI címszó
alatt pedig a végzettek részére álláskeresõ
linkeket sorol fel. (B. dr. A. I.)

Karunk egyik jamaicai származású volt hall-
gatója (1988–1993), Locksley L. Mc. V. Messam
doktor (aki annak idején a parazitológiai tan-
széken készítette el szakdolgozatát) – az Al-
ma Mater iránti tiszteletének kifejezéséül – meg-
küldte a Kaliforniai Egyetemen (Davis, USA)
2006-ban elkészült és ez évben megvédett
PhD értekezésének egy példányát. Az érteke-
zés címe: Human-Canine Interactions: A Risk
Factor for Dog Bites? A 180 oldalas értekezés
kérdõíves felmérések adatait dolgozza fel
(korszerû statisztikai módszerek alkalmazá-
sával) arról, hogy a kutyák és gazdáik közöt-
ti kapcsolat különféle körülményei mennyire
játszhatnak szerepet a kutyaharapások elõ-
fordulásában. Locksley ez év júliusától a gre-
nadai St. Georges University (Department of
Public Health and Preventive Medicine,
School of Medicine) oktatója. Az értekezés az
érdeklõdõk rendelkezésére áll az Állatorvos-
tudományi Könyvtárban. (dr. K. T.)

Apró-cseprõ vagy nagy horderejû kérdések
kapcsán is sokszor halljuk: „Miért nem nézed
meg az interneten?” – és tényleg, szinte min-
denre kapunk valamilyen választ, ha „meg-
gúglizzuk”. Tetszik vagy sem, különösen a
net-generáció hajlamos arra, hogy egy-egy
többkilós lexikon-kötet helyett a klaviatúrát
válassza, és legtöbbször nem is csalódik.
Igaz, a kritikus olvasás itt még sokkal fonto-
sabb, mint a szerkesztett, lektorált nyomtatott
információ esetében.

Nyomtatott információ… Hogy is van ez? 
Keressük fel a kiadókkal és könyvtárakkal

kötött szerzõdések alapján létrehozott Google
könyvkeresõt (http://books.google.com vagy
http://books.google.hu) és keressünk az
„állatorvos” szóra, egy magyar kifejezésre.

Az apokalipszis lovasa

Az állkapcsos ember

Emberi magzatok tánca

DISSZERTÁCIÓ A
KUTYAHARAPÁSRÓL

MEGGÚGLIZOM…
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Mit látunk? Több tucat „becsületes” nyomta-
tott forrásba kukkanthatunk be egy-egy kulcs-
lyuknyi résen, pontosan ott, ahol a keresett
szó elõfordul! Ha a „veterinarian” angol kife-
jezést írjuk be, és a speciális keresésben be-
jelöljük a „csak teljes nézet” gombot, akkor
rengeteg teljes könyvet, tanulmányt stb. ka-
punk, amelyeket elejétõl a végéig elolvas-
hatunk. Látszik, persze, hogy ezek a nyomta-
tottak elektronikus változatai. A könyvkeresõ
számos olyan könyvet is bemutat, amelyek-
nek még részlete sincs az interneten, és meg-
mutatja – reményeink szerint majd hazai ada-
tokkal is –, hogy a könyv mely könyvtárban
érhetõ el. A nagyobb hazai kereskedõk már
büszkén virítanak a tételek mellett. Természe-
tesen saját elektronikus könyvtárat is építhe-
tünk az iGoogle környezetben.

Sokan ismerik az Amazon kereskedõ céget
(http://www.amazon.com), amely szintén ér-
dekes szolgáltatást kínál: a könyvkeresõbe
egy nevet beírva nemcsak az illetõ által írt és
szerkesztett mûveket kapjuk meg, hanem
azokat is, amelyekben rá hivatkoztak vagy
amelyben megemlítették. Sõt, a könyv képé-
re kattintva, majd a „Click to look inside” csá-
bításnak engedve pontosan megkapjuk az
általunk keresett név vagy szó szövegkör-
nyezetét, az oldalszámot, amelyen elõfordul.

Vagyis: a nyomtatott könyvek egyre na-
gyobb arányban valóban a megbújnak vala-
hol az internet mélyén, természetesen a kia-
dók, forgalmazók érdekének megfelelõ védõ-
bástyák mögött, és természetesen inkább az
egyszeri olvasókra várva. Meggúglizhatóan.
(O. É.)

Milyen új fejlemények vannak a rönt-
gen alkalmazásában a kutyák
fogszabályozása területén?

Google Tudós
(Google Scholar – http://scholar.google.com/)

A Google Tudós olyan lektorált tudományos
dolgozatok, cikkek, disszertációk, könyvek
stb. keresését biztosítja, amelyeket tudomá-

nyos kiadók, egyetemek, szakmai szerveze-
tek adnak ki, illetve – az ún. láthatatlan vagy
mélywebbe belekeresve – különbözõ szakte-
rületi adatbázisok tartalmaznak. 

A keresés a Google-ban megszokott mó-
don történik: a szóköz jelentése AND, hasz-
nálható az OR, de számos – a szakirodalmi
adatbázisokéhoz hasonló – keresõ funkciót
találunk az Advanced Scholar Search (Speciá-
lis keresés) ûrlapján.

Az „orthodontia” és kifejezésként az „X ray”,
valamint vagylagosan a „dog OR dogs OR
canine” szavakra keresve és az 1998–2008-
as kiadási intervallumot megadva, a szakte-
rületek közül az orvosi-állatorvosira szorítkoz-
va 92 találatot kapunk. Ezt tovább szûkíthet-
jük pl. a szakterület vezetõ folyóiratában, a
The European Journal of Orthodontics hasáb-
jain megjelent, vagy valamelyik szerzõ tollá-
ból származó cikkekre.

Természetesen itt is mûködnek a Google
keresés szabályai, így – a haladó keresést
elhagyva – tovább bõvíthetjük találataink szá-
mát, ha kérdésünket (szükség szerint az idõ-
beli korlátozás, a forrásfolyóirat és a szakterü-
let megtartásával) kiegészítjük szinonim kife-
jezésekkel, pl. így: 

orthodontia OR orthodontics dog OR dogs
OR canine X ray OR radiology OR radiogra-
phy

A találati listában egy-egy tanulmány több-
féle internetes elõfordulása is megjelenhet, s
ezek között lehetnek teljes szöveggel elér-
hetõk. Ezt a találat bal oldalán feltûnõ [PDF]
jel is mutathatja. A könyveket hasonlóképpen
a [BOOK], a csak hivatkozások között talált
mûveket pedig a [CITATION] jel vezeti be.

Milyen információt kapunk egy-egy tételrõl?
Kiemelten – kattinthatóan – a dolgozat címét
látjuk. Ez elõtt állhatnának az elõbb említett
jelzések. A jelen példában a teljes szöveghez
a jobb oldalon zöld nyíl mellett megjelenõ link
vezet. Általában a szerzõk és a forrás (folyó-
irat, kiadó stb.) is megjelennek a cím alatt. A
találat alsó sorában láthatjuk, hogy a Google
Tudós hány hivatkozást tart számon (Cited
by), amelyet erre a cikkre tettek, s ezeket
ellenõrizhetjük is. Kérhetjük hasonló tartalmú
cikkek keresését (Related articles), a témá-
hoz kapcsolódó keresést az inerneten (Web

Search), megrendelhetjük a cikk másolatát a
British Library-tól (BL Direct), vagy megte-
kinthetjük a cikk változatait (All … versions).
Ez utóbbi lehetõség sokszor vezet teljes szö-
veghez, amely pl. a dolgozat elõzetes vagy
konferencián elõadott változata.

A Google Tudós (http://scholar.google.hu)
magyar nyelven is elérhetõ. Sajnos itt a spe-
ciális keresésben jelenleg nem tudunk szak-
területre szûkíteni, ami szerzõi kereséskor
nagyon megnehezíti a válogatást.

A kutyák fogszabályozásának irodalma
az utóbbi 10 évben

Scirus – http://www.scirus.com/

A Scirus az Elsevier tudományos keresõ-
gépe, amely egyaránt keres tudományos
cikkeket (a Science Directben, a PubMed-ben
és más adatbázisokban) és tudományos és
egyéb honlapokat.

Itt is érdemes az Advanced Search módot
választani, ahol keresõ szavainkat (* jellel cson-
kolva is) vagy kifejezéseinket (Exact phrase)
kapcsolhatjuk AND (All of the words) és OR
(Any of the words) logikai mûvelettel. Meg-
adhatjuk, hogy a dokumentum vagy honlap
mely részében (pl. Author, Article title, Journal
title, Keywords stb.) keressen. Az elkerülni kí-
vánt szavak elé tegyünk – (mínusz) jelet.

Az „orthodont*” kulcsszóra, valamint a „dog,
dogs, canine” szavak bármelyikére kulcs-
szóként keresve és az 1998–2008-as interval-
lumot beállítva több mint 1000 tételt kapunk.
Ha kivesszük a szemfog értelemben is hasz-
nálatos „canine” kifejezést, még mindig több
száz tételünk marad. Végezhetünk szûkebb
keresést is: Information types, File formats,
Content sources, Subject areas lehetõségek
közül válogatva, de találataink mellé, a kép-
ernyõ bal oldalára a rendszer automatikusan
generál szûkítési feltételeket.

Ezek között elõször azt láthatjuk, hogy a
keresõgép kitüntetett forrásai (Content sour-
ces) közül melyik hány tételt tartalmaz, illetve
hogyan oszlanak meg találataink fájltípus
szerint. Ez alatt felkínálja a lehetõséget, hogy
keresésünket bizonyos kulcsszavak alapján
(Refine your search) finomítsuk. A szûkítést
egyetlen kattintással végrehajthatjuk.

A Journal sources és a Preferred web kate-
góriában találataink jók lesznek. Lehet, hogy
az alapértelmezésben fontosság szerint
rangsorolt lista végén akadnak olyanok is,
amelyek kevesebbet tartalmaznak keresési
feltételeink közül.

A Scirus számos igen fontos tudományos
forrást és egyetemi honlapot „tapogat le”,
amelyek közül válogathatunk, akár olyanokat
is, amelyek a teljes szövegek elérését is biz-
tosítják. Ha ez mégsem sikerülne, kérje a cik-
keket a bibliográfiai adatok alapján a könyv-
tártól.

KERESÕSULI 13.

KERESÕSULI 14.
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