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Az egyetem visszanyert önállósága okán új
tábla kerül a könyvtár kapuja alá is: Hutÿra
Ferenc Könyvtár, Levéltár és Múzeum. Hutÿra
meghatározó személyisége volt nemcsak a
magyar állatorvosképzésnek, amelynek 34
éven át volt a vezetője, hanem a hazai és
nemzetközi állategészségügynek és állator-
vosi közéletnek is. A mai napig megfordulnak
könyvtárunkban, múzeumunkban olyan kül-
földi vendégek, akik Marek Józseffel együtt írt
könyvéből tanultak. Egyre-másra kerülnek
kezünkbe az egykori lakása helyén lévő törté-
neti könyvgyűjteményünkből az ex librisével
vagy neki szóló dedikációval jelzett könyvek.
Hogy mennyire fontosnak találta a magyar és
idegen nyelvű publikálást – a Spezielle Pa tho -
logie und Therapie der Haustiere mellett –, jól
bizonyítja az Állategészségügyi évkönyv, ame-
lyet német nyelven is megjelentetett Jah res -
bericht über das Veterinärwesen in Ungarn cím-
mel; a párizsi világkiállításra (1900) ké szült
magyar és francia leírás főiskolánkról és a
magyar állategészségügyi rendszerről; vagy
a budapesti állatorvosi világkongresszus (1905)
négy nyelven közreadott kötetei. A könyvtár a
maga eszközeivel hozzájárulhat, hogy olyan
színvonalon biztosítsa a szükséges szakiro-
dalmat és információkat az oktatók és
kutatók számára, amilyent Hutÿra is elvárt.

A világszínvonalú szolgáltatás feltétele – akár -
csak Hutÿra idejében – a nemzetközi tájéko-
zódás. Ennek jegyében járják a konferenciá-
kat és a szakmai szempontból kiemelkedő
könyvtárakat kollégáink. Ezekről az utakról
nyújtunk rövid összefoglalókat ebben a világ-
járó számban. (O. É.)

A könyvtár minden évben felméri használói-
nak elégedettségét és egyben lehetőséget
kínál a szolgáltatások súlyozására, az igé-
nyek kifejezésére. Kérjük, támogassa mun-
kánkat a kérdőív kitöltésével, akár használója
a könyvtárnak, akár nem. A válaszadás kb.
10 percet vesz igénybe az interneten. A kér-
dőívhez a könyvtár honlapján (http://konyvtar.
univet.hu) vagy Facebook oldalán keresztül
juthat el 2016 októberében.

Az idei EAHIL (European Association for Health
Information and Libraries) konferencián Egri
Krisztina és Winkler Bea vettek részt egy rend -
hagyó, stílusosan puzzle-darabokból össze-
rakott poszterrel, amelynek témája a játékosí-
tás (gamification) oktatási módszer alkalma-
zása volt a könyvtári informatikai képzésben.

A mai fiatal generáció már mindennapos
használati eszközként tekint a számítógépek-
re, otthon érzi magát a különböző technikai
eszközök kezelésében és az internet haszná-
latában. Számukra az az információ, amelyet
nem találnak meg az interneten, nem is léte-
zik. A gyakorlati tapasztalatok mégis azt mu -

tatják, hogy információkeresési szokásaik sze -
gényesek, egysíkúak.

A könyvtár mind az állatorvostan, mind a
biológus hallgatók számára szervez kurzuso-
kat, melyek célja, hogy a hallgató képes
legyen információs igényeit pontosan megfo-
galmazni és információkeresési stratégiát fel-
állítani; ismerje a különböző információforrá-
sokat; tanulás-módszertani és publikálási, hi -
vatkozási ismeretekkel és készségekkel ren-
delkezzen. A cél a Könyvtári informatika kur-
zus anyagának átalakítása, a gyakorlati fela-
datok bővítése és az oktatás módszerének új
megközelítése volt. 

Az elmúlt évben a tanítás módszertanában
a „Gamification” (játékosítás) szemléletű
megközelítést próbáltuk érvényesíteni. A kur-
zus folyamán két esetben használtuk ezt: az
internetes információforrások megismerésé-
ben, illetve a kurzust záró vizsga során,
amely egy interaktív információkereső játék
keretében zajlott. A hallgatói vélemények
megismerését szolgáló kérdőíves felmérések
egyértelműen pozitív eredményt mutattak:
több interaktív, játékos feldolgozást igénylő
feladatot szeretnének a hallgatók a kurzus fo -
lyamán. A csoportos feladatmegoldás csök-
kenti a feszültséget, és tanultak egymástól.

Összefoglalva: nem szabad félni az új mód -
szerek bevezetésétől. A pozitív eredmények
arra ösztönöznek bennünket, hogy a „játéko-
sítás” megközelítést a kurzus egészére ter-
jesszük ki. (E. K. és W. B.)

Egy konferencia margójára

Ha ez egy klasszikus beszámoló lenne, akkor
most az állna itt, hogy 2016 júniusában az
EAHIL konferenciát tartott Sevillában, amelyen
én is részt vettem kolléganőmmel… majd ezt
követné néhány szó az előadásokról, poszte-
rekről. A következőkben viszont inkább azt
szeretnénk megmutatni a konferencia és ta -
pasztalataink alapján, milyen trendek fi gyel he -
tők meg az információszolgáltatás területén.

„Beépített” könyvtáros
Napjainkban a tudományos információszer-
zés során két meghatározó tendenciával
találkozhatnak a kutatók, a felhasználók: az
egyik az évről évre továbbra is növekvő
számú publikáció megjelenése és az ehhez
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kapcsolódó pozitív és negatív jelenségek (sza -
bad hozzáférés, megbízhatatlan honlapok,
predátor kiadók, plagizálás, csaláson alapu-
ló közlemények stb.); a másik pedig a min-
denki számára elérhető internetes keresők,
amelyek egyetlen perc alatt találatok ezreit
nyújtják az érdeklődőnek. Ezek egymást erő-
sítve nehezítik meg sokak számára a szak-
mailag elfogadhatónak tartott irodalom meg-
találását, mert sokezres találati listákat kény-
telenek átnézni néhány jobb cikkért. Ez olyan
terület, amelyen a könyvtárosok – vagyis mi –
kiemelkedő szakértelemmel tudunk segítsé-
get nyújtani. 

Nyugat-Európában, az USA-ban a szakin-
tézményekben egyre több esetben alkalmaz-
nak a kutatócsoportok tagjaként komoly
szakirodalom-keresési tapasztalattal rendel-
kező („beépített”) könyvtárost, és egyre több
intézményben működik ún. „systematic re view”
könyvtáros. Profi kereséssel ugyanis biztosít-
ható a teljesség, ugyanakkor rövidebb, de
sokkal relevánsabb találati listát kell átnézni,
ami jelentős idő- és pénzmegtakarítás. 

Könyvtárosaink a magyar állatorvos-társa-
dalom rendelkezésére állnak a szakanyagok

keresése esetén is, ha munkájukhoz vagy a
szakmai kíváncsiságuk kielégítéséhez, ön -
kép zésük vagy képzésük során friss, rele-
váns és jól használható szakirodalomra van
szükségük.

Nyomtatott vagy e-dokumentum? Tudástár?
A nyomtatott információforrások mellett
egyre elterjedtebbek az elektronikusan elér-
hető dokumentumok. Ezt a trendet kiegészíti,
hogy az egyetemen keletkező szak-, illetve
PhD dolgozatok elektronikus verziói évek óta
megtalálhatók a HuVetA intézményi adattár-
ban (http://www.huveta.hu), amelynek fő fela-
data, hogy megőrizze és a szerzői jogok
figyelembevételével bárki számára elérhető-
vé tegye az oda leadott anyagokat. 

Az immár újra önálló Állatorvostudományi
Egyetem keretében működő HuVetA célja,
hogy az egyetem hallgatóinak és dolgozói-
nak művei mellett a magyar állatorvos-társa-
dalom bármely tagjának szakmai munkássá-
gát elérhetővé tegye egyetlen, közös felüle-
ten. Így egy közös szakmai tudástárat hozha-
tunk létre, amely egyaránt alkalmas a megőr-
zésre és a szolgáltatásra, és az internetes

keresőkbe való bekerüléssel bemutatja, nép-
szerűsíti is a magyar állatorvos-tudomány
eredményeit.

Publikálás és a tudományos munka értékelése
Az elmúlt években átrendeződött a tudomá-
nyosság mérése. A megszokott és sok he -
lyen ma is használt IF (impakt faktor) mellett
megjelentek a különböző, akár a virtuális
világban létrejövő hatást mérő számítások,
amelyeket egyre kevésbé lehet figyelmen kí -
vül hagyni. Ezek megismertetésében is jelen-
tős szerepet vállalnak a könyvtárosok. 

Sokan kérdezhetik, hogy egy, a praxisában
sokat dolgozó állatorvos, aki nem vagy csak
ritkán publikál, miért érdeklődne egy ilyen, a
kutatók számára fontos téma iránt? Sok eset-
ben azonban a praxisban felmerülő érdeke-
sebb esetnél utána szeretnének nézni, ho -
gyan és mi módon kezelték, oldották meg
mások a hasonló problémát. Itt léphet be a
könyvtáros, aki segít megtalálni a cikkek
alap ján azokat a kulcsfontosságú szerzőket,
akiknek a munkássága kiemelkedő a témá-
ban, illetve akit sokan olvastak, idéztek, emlí-
tettek akár az interneten. 

Befejezés
A cikkben szereplő három terület nem fedi le
azt a szakmai portfóliót, melyet egy 21. szá-
zadi könyvtárnak nyújtania kell, s amelyet
önmagukat folyamatosan képző információs
specialistáink biztosítanak. Keressenek min-
ket! Használják ki a lehetőségeket! Kérjenek,
javasoljanak, és tudassák velünk, mit szeret-
nének még! (W. B. és E. K.)

Helsinki Egyetemi Könyvtár,
2016. május 30. – június 3.

Az Erasmus program keretében többek kö -
zött könyvtárosok is részt vehetnek hosz-
szabb-rövidebb tanulmányutakon, melyek
során megismerhetik a fogadó intézmény
szakmai tevékenységeit és az ország könyv-
tárügyének sajátosságait. A Helsinki Egye -
tem Könyvtára már 2012 óta szervez egyhe-
tes szakmai műhelyt szigorú elvek szerint
kiválogatott 12–15 fős nemzetközi csapatok
részére. A jellemzően Nyugat-Európából
érkező résztvevők minden évben a megadott
témákban hallgatnak és tartanak előadáso-
kat. Ezek közül a változó könyvtári terek kér-
dését és a könyvtárhasználóvá nevelés egyik
lehetséges új stratégiáját emelném ki. 

A szervezők – a könyvtár dolgozói – által
összeállított roppant tartalmas és feszes
program a hét minden napján az egyetem
más-más részlegében zajlott. Az első napon
megismerkedtünk a Kasia House-szal, amely
a  Központi Könyvtár épülete az egyetem bel-
városi tömbjében. A visszavétel és a helyrajzi
szortírozás itt teljesen gépesített, rádió frek -
ven ciás azonosítás (RFID) segítségével törté-

International Staff Exchange Week –
Könyvtáros tagozat
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nik, kizárólag a kihelyezés igényel emberi
beavatkozást. Az épület világos, nyitott, szel-
lős: a belsőépítész láthatóan a Finnország -
ban nagy értéknek számító természetes fény
minél intenzívebb kihasználására törekedett,
miközben olyan tág tereket hozott létre, ahol
az olvasók szabadon mozoghatnak. E mellett
a bútorok (székek és fotelok) is szabadon
variálhatóak, hagyományos íróasztalok nem -
igen találhatók itt. A hallgatók jellemzően
nem használnak ilyen felületeket. Az egyetlen
„asztal” az emeleteket összekötő, a földszint-
ről a tetőablakig futó hatalmas, ovális nyílás
peremein van. A közös tereken túl minden
emeleten kialakítottak számos tanulószobát
(különböző, igény szerint választható techni-
kai felszereltséggel), és ezeket három hang-
erő-besorolásba osztották: csöndes, billen-
tyűzet-hangos (itt csak gépelni, jegyzetelni
lehet) vagy teljesen néma szobák. Így min-
den olvasó az igényeihez leginkább illeszke-
dő könyvtári térben dolgozhat. Hasonló meg-
oldásokkal az egyetem többi campusán
található könyvtárépületekben is találkozunk.

Másnap a Helsinki Egyetemi Könyvtár egy
másik sajátos intézményébe látogattunk el, a
Minerva Learning Centre-be. Ez egy (részben
anyagi okokból, részben kihasználatlansága
miatt) „kiürített” könyvtárépület, konferencia-,
előadó- és tanulótérré alakítva. Az épület a nap
24 órájában nyitva áll, könyvtárosi felügyelet
nélkül működik, de hasonlóan a könyv tári
épületekhez az előfizetett teljes elektronikus
állomány (közte 700.000 e-könyv) szabadon
elérhető az egyetemi wifi-hálózaton keresztül.

A szerdai program fókuszában a digitális
tartalmak beszerzése és az information lite -
racy (digitális írástudás) állt. Itt kapott he lyet a
hazai EISZ program bemutatása, és egy elő-
adás egy svájci statisztikáról, melyben a
beszerzett e-tartalmak hasznosulásáról és ár-
érték arányáról készítettek tanulságos felmé-
rést. Az information literacy blokkban a
német és brit kollégák azokat az ötleteket
mutatták be, melyekkel a könyvtárosok segít-
hetik az olvasók eligazodását a digitális tar-
talmak között, erre láthattunk példákat a
közösségi média sikeres alkalmazásával. A
könyvtár egy Facebook és egy Twitter fiókot
is létrehozott, melyeken időszakosan rövid

tájékoztató/figyelemfelkeltő anyagokat osztott
meg a feliratkozókkal. Ezekre lehetett és kel-
lett is reagálniuk az olvasóknak. Kiderült, hogy
a tömör és lényegre törő információkra – ha -
sonlóan a szórakozásból írt bejegyzésekhez –
nyitottak az olvasók, és szívesen válaszolnak
a könyvtárosoknak ezeken a csatornákon fel-
tett kérdéseire is. A programot többször kellett
ismételni, tartalmában bővíteni a félév során,
és később az újabb tanévben is el kellett indí-
tani, akkora volt az érdeklődés iránta. (G. A. B.)

A koppenhágai állatorvosi és állattudományi
fakultás könyvtára – akárcsak a többi modern
egyetemi könyvtár – átalakult: az olvasói
terekben egyre kevesebb a könyv, egyre több
a számítógép, az egyéni és csoportos tanu-
lásra alkalmas hely és a „kényelmi” szolgálta-
tások (üzenőfal, mikrohullámú sütővel felsze-
relt étkezősarok, kávéautomata stb.). Az állo-
mány nagyobb részben a föld alatt, tömör-
raktárakban található, ahová bejárása van az
olvasóknak. A „hagyományos” szolgáltatá-
soknak is egyre nagyobb része intézhető az
interneten keresztül. A könyvtárosok-informá-
ciós specialisták online vagy telefonon érhe-
tők el, és kutatócsoportok tagjaiként, oktató-
ként a valóban magas szintű információs
feladatokat látják el, míg a könyvtári teret a
biztonsági rendszer és diákmunkában alkal-
mazott hallgatók felügyelik. (O. É.)

2016. június 20-án tudományos konferenciá-
val ünnepelte a Magyar Mezőgazdasági
Múzeum és Könyvtár 120. születésnapját,
vagyis azon esemény évfordulóját, amikor
Darányi Ignác földművelésügyi miniszter
1896-ban aláírta az intézmény alapító okira-
tát. A vendégek között felsőoktatási intézmé-
nyek vezetői és múzeumok igazgatói is meg-
jelentek.

A tizenegy felszólaló többségében a törté-
nettudományt képviselte, s szinte valameny-
nyien egy-egy agrártörténeti témát dolgoztak
fel, az alkalomhoz illően. Fehér György, a

múzeum volt főigazgatója magának Darányi
Ignácnak a pályafutását ismertette. Hangsú -
lyozta: a politikus egész tevékenységét a tár-
sadalmi béke megteremtésének szándéka
töltötte be, így a mezőgazdaságban dolgo-
zók életkörülményeinek javítására törekedett.
Jórészt Darányi miniszter érdeme volt, hogy
az 1890-es évek veszélyes társadalmi prob-
lémája, a mezőgazdasági napszámosok és
bérmunkások elégedetlensége nem harapó-
zott el.

Varga Zsuzsanna, az Eötvös Loránd Tu do -
mányegyetem docense az agrártörténet
meg újulásáról osztotta meg gondolatait. Az
újabban rural historyként emlegetett diszcip-
lína már nem kizárólag a historikusok terepe,
velük együttműködve a szociológusok, köz-
gazdászok és más szakemberek is művelik.
Közös vizsgálódásuk tárgya a 21. századi
vidéki társadalom és annak nehézségei szer-
te az Európai Unióban. Hogy valójában
mennyire is közös gondja ez kontinensünk
minden országának, mi sem bizonyítja job-
ban, mint az, hogy a nemzetközi kutatásokat
összehangoló European Rural History Or -
gan isation Nagy-Britanniában jött létre 2010-
ben. A szervezet abban állapodott meg,
hogy kétévente konferenciákat rendez a tag-
intézmények országaiban. Varga Zsuzsanna
befejezésül megemlítette: a tavaly felvett
Mezőgazdasági Múzeum lehetne a 2021-es
rendezvény házigazdája.

Lázár László, az Erdélyi Múzeum-Egye -
sület Agrártudományi Szakosztályának titká-
ra először az 1859-ben megalakult egyesület
küzdelmes történetét ismertette, majd rátért
az erdélyi agrártörténet kutatásának bemuta-
tására. Az agrárszakosztály létesítésében
tevékeny részt vállalt a Romániai Magyar
Gazdaegyesület, amely az erdélyi agrárértel-
miséget foglalja egybe. A szakosztály szövet-
kezetek alakítását, az agrárszakoktatás segí-
tését, egy szakkönyvtár létrehozását, és nem
utolsósorban az erdélyi tudományos értékek
ápolását célozta meg. Korunk kihívásaira, így
a klímaváltozásra, a veszélyeztetett állatok és
növények védelmére, valamint a bioneme sí -
tés re is választ keres.

A tudományos összejövetel fogadással és
kötetlen beszélgetéssel zárult. (B. B. P.)

Az egyetem tanulószobája…

120 éves a Magyar Mezőgazdasági
Múzeum és Könyvtár


