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1997-ben Örkény egypercesére utalva azzal
a mondattal nyitottuk a Noctuát (akkoriban
fénymásolással sokszorosított négyoldalas
hírlevelünket), hogy „legmerészebb álmaink
is megvalósulnak”. Ezek között nem szere-
pelt, hogy húsz évet él meg, és előbb az Állat-
orvosi Kamarai Hírek mellékleteként, majd a
Kamarai Állatorvos rovataként minden gyakor -
ló állatorvoshoz eljut a ma már az interneten
is követhető könyvtári híradónk.

1997 olyan időszak volt, amelyben a könyv -
tárnak sikerült leküzdenie a nemzetközi össze-
hasonlításban mutatkozó hátrányát, és átala-
kítania a porosodó könyvtárat egy korszerű,
a technológia valamennyi vívmányát kiakná-
zó információs központtá. Olyan időszak volt
ez az állatorvosok életében is – a rendszeres
továbbképzést kötelezővé tevő kamarai tör-
vény miatt –, amelyben az információ és a
könyvtár szerepe felértékelődött. Talán éppen
ez a találkozás élteti hírlevelünket is.

Meglepő, de csírájában szinte minden mai
szolgáltatás szerepelt az első számban
(http://www.huveta.hu/handle/10832/56) köz-
zétett újdonságok között, bár a technológia
fejlődésével elérhetőségük, használhatósá-
guk magasabb szintre emelkedett. Katalógu -
sunk, amelyben könyveink és folyóirataink
teljes egészében kereshetők, bárhonnét elér-
hető, és a Mokka nevű országos rendszerbe
is integrálódott. Sok száz állatorvost és hall-
gatót vezettünk be az információforrások
használatának rejtelmeibe. Az akkor emlege-
tett CD adatbázisokhoz ma már országos
konzorciumban, az interneten férünk hozzá.
A büszkén megírt első elektronikus tartalom-
küldés ma már közhely, és hatalmas teljes
szöveges háttér támogatja. Azért van, ami
nem változott első számunk óta: az újdon-
ságként bemutatott Consultant azóta is segí-
ti a diagnosztikai munkát, és ismét befejez-
tünk egy leltárt. Nem változott az a törekvé-
sünk sem, hogy együtt éljünk az egyetemmel
és a szakmával, figyeljünk fejlődésére, igé-
nyeire, sőt, elébe menjünk ezeknek.

Amit népszerű szóval „paradigmaváltásnak”
neveznek, az nemcsak a technológiának
köszönhető. Húsz évvel ezelőtt is tisztában

voltunk vele, hogy a használók adják mun-
kánk értelmét, az ő igényeiket kell pontosan
„bemérnünk”, és elégedettségüket kivívnunk.
Ezt erősítette a minőségügy beépülése a
szolgáltatások rendszerébe, amivel a tudatos
jövőépítés és fejlesztés útjára léptünk.

Az információszolgáltatás mellett korszerű
eszközökkel támogatjuk az állatorvosi kar
tudásvagyonának közzétételét is. A kar és a
doktori iskola publikációi igen szép arányban
kereshetők a Magyar Állatorvosi Bibliográ fiá -
ban, a Magyar Tudományos Művek Tárában,
és gyűlnek a Magyar Állatorvos-tudományi
Archívumban, a HuVetA-ban.

Változtatott szemléletünkön az is, hogy le -
vél tárunk és múzeumunk is szakavatott ke -
zekbe került, így a hármas közgyűjtemény
biz tosítja az állatorvos-történeti emlékek
őrzésének szakszerű feldolgozását, bemuta-
tását, és fontos szerepet játszik az állatorvos-
képzés és az állatorvosi hivatás népszerűsí-
tésében.

Végül generációváltás is lezajlott a könyv-
tárban. A húsz évvel ezelőtti névsorból né -
gyen maradtunk, és kilenc fiatal, jól képzett
munkatárs végzi a feladatok oroszlánrészét.
Reméljük, a következő húsz esztendőben ők
is élvezhetik az állatorvosi kar figyelmét, segí-
tőkészségét. (O. É.)

A 19. század második felének nyugati orvos-
tudománya a fertőzések elleni harc lázában
égett. Nem volt ez másképp Magyaror szá -
gon sem: neves és kevésbé neves szakem-
berek egyaránt azon törték a fejüket, hogyan
lehetne a legújabb tudományos eredmények
alkalmazásával a népegészségügy színvona-
lát emelni. Az állatorvoslást is áthatotta ez a
jobbító szándék, sok helyütt hamarabb, mint
a humán medicinát. „Óh felséges gondvise-
lés! – fakadt ki a Békésmegyei Közlöny egyik
szerzője 1911-ben. – Földművelő, állatte-
nyésztő állam vagyunk igazán. Az aranka,
filoxera ellen, a marhavész ellen tudunk véde-
kezni. De vajjon elmondhatjuk-e polgáraink-
ról, hogy az emberi betegségek elleni véde-
kezést is ismerik?! Ne feledjük el soha a most
megállapított igazságot!” [A község köz-
egészségügye. Békésmegyei Közlöny 32.
évf. 5. sz. (1911. január 29.) 2-3. p.]

A Békésmegyei Közlöny az Osztrák-Ma -
gyar Monarchia egyik szokványos vidéki or -
gánumaként rendszeresen közölt állatorvosi
jelentéseket. Ezekben a hivatalos közlemé-
nyekben többnyire a haszonállatokat megbe-
tegítő járványokról tájékozódhattak a korabe-
li olvasók. Míg az országos és külföldi kimu-
tatásokat a földművelésügyi minisztérium
tette közzé, a vármegye állatállományának
állapotát az alispánság publikálta, kivételes
történések híján a közegészségügyi leírás
részeként. Ezekből a szövegekből megis-
merhetjük az állatorvosok egykori tevékeny-
ségét és a járványügyi teendőket. Következ -
zék szemléltetésül néhány példa!

A Békés megyei főorvos 1877 februárjában
úgy foglalta össze az 1876. év állategészség-
ügyi helyzetét, hogy az „általában kedvező-
nek mondható” volt, s ezt csak a dobozi ura-
dalom lovainak takonykórja zavarta meg.
[Békésmegye főorvosának egészségügyi,
népmozgalmi s állategészségügyi jelentése
az 1876-ik évről. BK 4. évf. 10. sz. (1877. feb-
ruár 4.)] Ekkoriban nem voltak általánosak
ezek a megnyugtató sorok. Gyakran értesült
a szerkesztőség a keleti marhavész nyugtala-
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nító eseteiről; már az is megérdemelt egy
önálló cikket, ha a szomszédos államok szar-
vasmarhái kerültek veszélybe, hiszen ezek a
ragályok könnyedén átléphették az ország-
határokat. Nem véletlen, hogy egy 1880. júli-
usi bejegyzés a Gazdászat, ipar és kereske-
delem című rovatban kapott helyet, hiszen
magától értetődött, hogy a marhavész az
élelmiszer-kereskedelmet is veszélyeztethet-
te. [A keleti marhavész állása... BK 7. évf.
140. sz. (1880. július 22.)]

1882. márciusi közegészségügyi beszámo -
lójában a Békés megyei alispán egy Gyoma
községben 192 lovat megbetegítő rühesség-
járványról értesítette a vármegye lakosságát.
A rühességet rutinosan lehetett kezelni: az
alispán szerint „a már foganatosított óvrend -
szabályok mellett feltehető, hogy a kór rövid
idő alatt elfojtva leend”. A megyei állatorvos
ezzel egy időben tervezte megtartani megye-
szerte a tavaszi lóvizsgálatot és a szarvas-
marha-állomány ellenőrzését, mielőtt az eny-
hülő időben újból kihajtották volna az állato-
kat a legelőkre. [Alispáni jelentés Békés me -
gye februárhavi állapotáról. BK 9. évf. 31. sz.
(1882. március 12.)]

Gyakran jelentkezett a száj- és körömfájás
is. Egy 1898-as cikk szerzője arról panaszko-
dik, hogy ez a csapás, mely „egyike a legna-
gyobb károkat okozó betegségeknek”, s az
előző évben sokáig megbénította a várme-
gye szarvasmarháinak kivitelét, ismét jelent-
kezett, bár szerencsére csak elszórtan, mind -
össze néhány települést érintve. [Száj- és
körömfájás. BK 25. évf. 77. sz. (1898. szep-
tember 25.)]

A régi sajtóanyag áttekintésével is meg-
győződhetünk arról, hogy az állatorvoslás a
boldog (vagy inkább csak annak mondott)
békeidőkben is felelősségteljes és sok teen-
dővel járó szakma volt. (B.B.P.)

Életszagú oktatási anyagot állítottak össze a
TAMU (Texas A&M University) könyvtárosai a
PubMed használatáról állatorvosok számára
(http://cases.vetmoodle.org/CET_CoursePlayer/
demo1/public/pubmed.html). Ké szítse nek
egy jó bögre kávét vagy teát a számítógép
mellé, és míg elkortyolják, megismerhetik a
PubMed keresés alapvető fogásait, többek
között egy állatorvos segítségével. E „tutó ri -
um” fő vonzereje ugyanis, hogy bemutatja: a
szakirodalom valódi klinikai kérdésekre adhat
érdemi válaszokat. Ha egy kicsit több ideje
van, elkalandozhat a TAMU keresési segéd-
letei között, vagy tovább léphet az RCVS
(Royal College of Veterinary Surgeons) bizo-
nyítékokon alapuló állatorvoslás művelését
támogató segédletekhez (EBVM Toolkit –
http://knowledge.rcvs.org.uk/evidence-
based-veterinary-medicine/ebvm-toolkit/).
Ha ezeket is átolvasta, biztosan kedvet kap
még egy ugráshoz az Evidence-based Ve te -
ri nary Medicine Network oldalára, ahol
tovább mélyítheti ismereteit és készségeit a
bizonyítékok keresésében és értékelésében
(http://www.ebvmlearning.org/). (O.É.)

Az emberek többségének a múzeumról óha-
tatlanul ódon tárgyak jutnak az eszébe. (Ez
alól természetesen a cikkíró
sem kivétel!) S valóban, a tör-
téneti gyűjtemények kiállítóhe-
lyein a feliratok alatt, a képek,
grafikák, dokumentumok mel-
lett, a rekonstrukciók árnyéká-
ban több-kevesebb régi/új
tárgy sorakozik. S ezek nem
egymástól elszigetelten, ön -
ma gukban állnak, hanem egy-
mással is kapcsolatban van-
nak, s egyfajta történelmi-kul-
turális kontextust hordoznak.
Önmagukon túlmutatva idézik
meg azt a miliőt, amelyben
készítették, használták, elad-
ták, vásárolták, örökölték vagy
éppen rongálták őket. Amikor

kereskedtek velük, vagy amikor gyönyörköd-
tek bennük…

Az adomány szavunk ajándékkal vagy fel-
ajánlással kapcsolatos főnevet jelent, és na -
gyon kellemes képzettársításokat kelt. Adni
jó. S aki ajándékot kap, örül.

Egyetlen egyetemen van Magyarországon
állatorvosképzés, egyetlen helyen gyűjtik
össze ennek a képzésnek és szakmának az
emlékeit, ezért (is) fontos, hogy ne hagyjuk
veszni az értékeinket. Az egyetemi tudásva-
gyon nemcsak az itt megtanult és felhasznált
– azaz gazdaságilag „újrahasznosított” –
állatorvosi ismeretanyag összessége, hanem
az állatorvosi hivatás, a gyógyítás mögötti
szakmai-szellemi tartalom, a kulturális vonat-
kozások, a hagyományőrzés is. A megszer-
zett tudás mellett megannyi egyetemi-szak-
mai anekdota gazdagítja, színesíti ezt a hiva-
tást. Ezeket is jó lenne összegyűjteni, közzé-
tenni, akár a tárgyakat. A régi, már nem hasz-
nálatos állatorvosi eszköz, kevésbé korszerű
műszer, témához kapcsolódó plakát, fotó,
képeslap, kisnyomtatvány nekünk mind-mind
fontos, hi szen az adott korra utaló – és álta-
luk kibontandó – történeti emlék.

Az adományok nagyon sokfélék. Íme né -
hány érdekességképpen: kaptunk 1888-ban
Bécsben kiállított állatorvosi diplomát a
hozzá tartozó vörös bársonnyal bevont dísz-
tokkal, katonai al-állatorvosi kinevezést, kari-
katúrát, 1973-as elektrokardiográfot, macs-
kabélből készült sebvarrófonalat, de sterilizált
ló- és kutyakoponyát is. Az utóbbi két tétel a

Egy kortárs, Altman Gyula járási m. kir. állat -
orvos képe (vasúti igazolványából)
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tapintható tárlatunk „gyerek-kedvence”. Dr.
Per laki Emil ny. pécsi főállatorvos évek óta
rendszeresen adományoz az Állatorvos-tör-
téneti Gyűjteménynek különféle állatorvoslás-
sal kap csolatos emlékeket. Dr. Mály Nándor
(1892–1973) m. kir. állatorvos-ezredes ha -
gya  tékából is került hozzánk néhány érdekes
tárgy.

Ezúton jelezzük, különösen most, az önál-
lóságunk – és kiállításunk megújulása – kü -
szöbén, hogy továbbra is szívesen fogadunk
múzeumi adományokat. Ahogyan 170 éve
Daday András, kérjük az Alma Materben vég-
zett volt diákokat, hogy donátorként gazda-
gítsák az Állatorvos-történeti Gyűjteményt.
(V.A.)

2015 őszén az Állatorvos-tudományi Könyv -
tár használói elégedettségmérést végzett
egy online kitölthető kérdőívvel. A kérdőívre
236 választ kaptunk, ebből 194 kitöltő vallot-
ta magát könyvtárhasználónak, 42-en pedig
„nem használóként” definiálták magukat. A
kitöltők közel 2/3-a hallgató, 1/3-a munkatárs
volt, és csak 5% volt nyugdíjas, magán állat-
orvos, illetve egyéb kategóriába sorolható. 

A további kérdéseknél a kitöltők egy 5 fo -
kozatú skálán fejezhették ki véleményüket,
ahol az 1-es a „nagyon elégedetlen”, az 5-ös
pedig a „nagyon elégedett” volt. 

Hogyan értékeli a könyvtári
szolgáltatásokat?
A különböző használói csoportok összegzett
átlagai közül a legrosszabbat, 3,45-öt a nyit-
va tartás érte el. Ennek egyik oka, hogy első-
sorban a külföldi hallgatók tanulóhelyként
szeretik használni a könyvtárat, amire akár
7/24 rendszerben tartanának igényt. A leg-
jobb eredményeket a könyvtárközi kölcsön-
zés belföldről (4,49) és külföldről (4,41), vala-
mint a tudománymetriai értékelés (4,42) kap -
ta. Ehhez kapcsolódik, hogy a Magyar Állat-
orvosi Kamara és az Állatorvos-tudományi
Könyvtár között lévő megállapodás kereté-
ben a kamarai tagok ingyenesen kérhetnek a
könyvtárból cikkmásolatot a nálunk, illetve az
országban elérhető szakcikkekről.

Online szolgáltatások
A legjobb eredményt az adatbázisok (4,30),
elektronikus folyóiratok (4,17) és az ezekhez
kapcsolódó folyóiratlista (4,16) érték el. A
legrosszabb eredményt az e-learning rend-
szer és a VPN szolgáltatás kapta, amelyek
csak karunk hallgatói és oktatói számára
érhetők el. 

A könyvtárhasználat (fizikai) feltételei
Itt a csend (4,02) és az eligazító táblák (4)
kapták a legjobb eredményt, a legrosszabbat
pedig a wifi szolgáltatás (2,81). A könyvtár
megbecsült helyet foglal el a campuson, hi -
szen a régi főépületben vannak a munkaszo-
bák, az olvasóterem és a raktár is. Ennek tu -
datában igyekszünk a fizikai környezetet
olvasóink számára minél vonzóbbá tenni,
ami a mai szemmel nézve már sok esetben
az előnytelen belső elrendezésből fakadóan
kihívásokkal teli feladat.

A könyvtár munkája
A könyvtár és könyvtárosok megítélése volt a
legpozitívabban értékelt területe a használók
által véleményezett kérdésköröknek:

• a könyvtárosok segítőkészsége: 4,64 
• a feladatokhoz nyújtott támogatás: 4,55
• a könyvtárosok hozzáértése: 4,52
• a kérések teljesítési ideje: 4,48
• a panaszok kezelése: 4,24
• a könyvtár általában: 4,08

Nem használók
A 42 válaszadó nagy része itt is a hallgatók-
ból és karunk munkatársaiból került ki (össze -
sen 98%). Náluk az első kérdéscsoport a
„Miért nem használja a könyvtárat?” volt,
melyre egy 0 (nem jellemző) és egy 5 (ponto-
san ez az oka) közötti skálán válaszolhattak.
Legtöbbször a „Más helyről szerzem be a
könyveket, cikkeket” és az „Interneten ké -
nyel mesebben találom meg” lehetőséget vá -
lasztották.

Az olvasók hangja
A válaszadók 158 alkalommal megjegyzést is
írtak. Zömmel a fizikai körülményekre pa -
nasz kodtak: a nyitva tartásra, a wifire, a be -
rendezésre, a fűtésre és a számítógépekre.
Az eddigi kritikák mellett több esetben ugyan -
ezen olvasók pozitív véleményüket is kifejez-
ték (összesen 30 alkalommal). A magyar kér-
dőívet kitöltők közül 14-en, az angolok közül
16-an írtak a könyvtárosok kiemelkedő segí-
tőkészségéről, felkészültségéről és arról,
hogy mennyire jó a könyvtár, illetve megkö-
szönték munkánkat. 

A felmérés eredményeit felhasználjuk szol-
gáltatásaink fejlesztéséhez, ami nem könnyű
feladat, hiszen az egyes használói rétegek
igényei eltérőek. Reméljük, a kö vetkező év -
ben több gyakorló állatorvost sikerül az inter-
neten kitölthető rövid kérdőívünkkel „szóra
bír nunk”. (W.B.)

Használói elégedettségmérés
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