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N O C T U A

Idén ismét nagy sikerrel, immár negyedik
alkalommal vett részt az Állatorvos-történeti
Gyűjtemény a Múzeumok Éjszakáján (június
22-én), hatszáznál több látogatóval. A siker
záloga nem a kis múzeum, bár Kótai István
hagyományosan élvezetes tárlatvezetései és
az idei fantasztikus Csigakiállítás sok érdek-
lődőt vonzott, hanem az „egyebek”, amiben
mindig a tanszékekre, az oktató kollégákra
és az utóbbi két évben a hallgatókra építünk.
Ez alkalommal az éjjeli látogatók a Kisállat -
klinika munkájába nyerhettek bepillantást. A
legkorszerűbb vizsgálati és terápiás módsze-
rek bemutatása mellett kérdéseket lehetett
feltenni a belgyógyászatot képviselő és léleg-
zetelállító „látvány-ultrahangozást” bemutató
Vörös Károly professzornak, a világ legbájo-
sabb menhelyi kutyáit simogatásra beszerve-
ző és a szülészetet képviselő dr. Thuróczy Ju -
liannának, és a kisfilmekkel gazdagon körített
sebészeti bemutatkozást vállaló dr. Szentgáli
Zsoltnak.

Az aulából a tornaterembe átsétálók a Nyi -
tott Levéltárak programhoz csatlakozó alkal-
mi kiállítást tekinthették meg „Régi esetek em -

lékei” címmel. Láthatták Raitsits Emilt, Mócsy
János professzort és más híres és névtelen
gyógyítókat archív fotókon. Ezenkívül olvas-
hattak esetleírásokat, szakvéleményeket és
belelapozhattak régi betegnyilvántartásokba. 

A tornaterembe érkezők nyüzsgő forgatag-
ban találták magukat. A tornapadok és egy
otthonos szőnyeg kutyasimogatóként műkö-
dött. Reméljük, gazdára találtak a szeretge-

tést fáradhatatlanul tűrő árva ebek, és kelle-
mes élményeket szereztek a mellettük szol-
gálatot teljesítő gyakornokok. Itt voltak ismét
a hallgatók Bene Roland vezérletével, hogy
kedvenceiket bemutassák, illetve a „górcsö-
vezést” támogassák. Németh Lászlóék pedig
megtoldották az emeleti kiállítást a csigavá-
sárral. 

A terem hátsó felében a kemény szakmai-
ság jegyében dr. Arany-Tóth Attila érdekes
radiológiai eseteket ismertetett filmen, képen
és szóban, valamint dr. Vajdovich Péter tartott
mikroszkópos kivetítéssel ismertetőt a külön-
böző állatok meglepő módon eltérő véréről.
Az érdeklődők közül sokan fordultak dr.
Diószegi Zoltánhoz és dr. Szabolcs Nórához,
A velünk élő kutya az állatorvos szemével: A
kulturált kutyatartásról, a betegségekről, az
állatorvosi munkáról című új könyv kapcsán.

A terem közepén ismét lehetett hajtogatni,
rajzolni Karancsi Zita és Négyesi Barbara se -
gítségével. 

Reméljük, a jó hangulatú estet élvezték
visszatérő látogatóink, és újabb barátokat
szerzett a múzeumnak és a Kisállatklinikának
egyaránt. (O.É.)

Az utóbbi években megkezdődött a generá-
cióváltás a könyvtárban, amit természetes
folyamatként fogadunk. A közszférát érintő
nyugdíjazások következtében azonban a
nyáron egyszerre három munkatársunknak
kellett a pihenést választania, ami mindkét fél
számára megrendítő változás.

Szegediné Nagy Aranka több mint négy év -
tizedet töltött a patinás falak között. Szak -
képesítését is munka mellett szerezte meg,
és öt igazgató alatt „szolgált”. Joggal nevez-
hetjük szolgálatnak a munkáját, mert az utób-
bi évtizedekben azt a soha el nem fogyó, be
nem fejezhető, láthatatlan munkát végezte,
amelyre a könyvtár valamennyi szolgáltatása
épül: a könyvek beszerzését és feldolgozá-
sát. Erre az időszakra esett a könyvtárak
technológiai megújulása, a szolgáltatások
globalizálódása. Aki még cédulák gépelésé-
vel, apró stencilgépen való sokszorosításá-
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