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Korunk technológiai fejlődése nyomán a
könyvtár honlapja 3-4 évente meg kell, hogy
újuljon. 2017 őszén/telén ismét új köntösben,
de reményeink szerint a megszokott tarta-
lommal várja honlapunk a látogatókat a már
jól ismert konyvtar.univet.hu címen.

A honlap költözésével egy időben igyekez-
tünk a tartalmakat frissíteni és a használói
igényeknek mindinkább megfelelni. Kérünk
mindenkit, hogy írja meg véleményét és ezzel
segítsen a továbbfejlesztésben.

magyar állatorvosi szakirodalomról
mindenkinek

A három betűszó olyan, részben vagy egé-
szében a könyvtárosok által épített gyűjte-
ményt jelöl, amelyekről már többször írtunk a
Noctua hasábjain, azonban a tapasztalataink
szerint még mindig nem mindenki ismeri

őket. Az utolsó kicsit kakukktojás, de mégis
érdemes említést tenni róla.

A három adatbázis legfontosabb közös
tulajdonsága, hogy a legtöbb esetben nem
tárolja a cikkek stb. teljes szövegét, csak a
bibliográfiai adatokat, vagyis: szerzők neve,
publikáció címe, folyóirat címe/kiadó neve,
megjelenés éve, oldalszám. Ennek ellenére
napjainkban is érdeklődésre tarthatnak szá-
mot, hiszen a 3 adatbázisból szinte teljesség-
re törekvően összeáll a magyar állatorvosi
publikációs mátrix.

A MÁOB, a Magyar Állatorvosi Bibliográfia
első kötete 1971-ben jelent meg nyomtatás-
ban, Vetési Ferencné munkájaként. A kezdet-
ben évente, papíron megjelenő tájékoztató-
ban szerepelt minden, az adott évben publi-
káló magyar állatorvos szerző publikációjá-
nak adata, ami eljutott a könyvtárba.

Ezekben az években többször is felhívást
intéztek a magyar állatorvos közösséghez,
hogy lehetőség szerint minden publikáló
szerző jelezze a publikálást a könyvtárnak,
vagy ha lehetősége van rá, küldjön egy pél-
dányt a megjelenő műből. 

A munka a technológia fejlődésével sem
állt meg. A magyar állatorvosok tollából meg-
jelent publikációk adatai ezután a Könyvtár
katalógusában kerültek és kerülnek folyama-
tosan feldolgozásra napjainkban is. Ennek a
gyűjteménynek az egyediségét az adja, hogy
minden magyar állatorvos tollából megjelenő
mű feldolgozásra kerül benne, amelyről infor-
mációt kaptunk/kapunk.

Célja, hogy egy helyen és könnyen keres-
hetően tárolódjanak a magyar állatorvosi iro-
dalom adatai, legyen szó szakirodalomról,
ismeretterjesztésről vagy szórakoztató iroda-
lomról, függetlenül attól, hogy hol dolgozik
vagy él jelenleg a szerző.

A MÁOB fáradhatatlan építője Kiss Jó zsef -
né Oláh Edit. Munkájának eredményeként
évente 350-500 tétellel emelkedik csak a cik-
kek száma a MÁOB-ban, amely a kezdetek-
től fogva szerves részét képezi a magyar
állatorvosi szakirodalommal kapcsolatos
tájékoztató munkánknak.
Oldal: http://katalogus.univet.hu/

A 15 évvel ezelőtt a Miskolci Egyetem Könyv -
tár, Levéltár és Múzeum által indított MATARKA
a Magyar Folyóiratok Kereshető Adatbázisa.
A 11 éve egyesületi keretben működő kezde-
ményezés célja a „túlnyomórészt Magyaror -
szágon megjelenő tudományos és szakmai
folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető-
ségét és böngészését lehetővé tevő, bárki szá -
mára térítésmentesen elérhető országos szol -
gáltatás” fenntartása (forrás: matarka.hu). Az
adatbázis építésében önkéntes alapon részt
vesznek könyvtárak, szerkesztőségek és ma -
gánszemélyek egyaránt.

Az évek során könyvtárunk részt vállalt és
vállal ma is több folyóirat adatainak felvitelé -
ben is, amelyek közül állatorvosi szempont-
ból fontos lehet a Magyar Állatorvosok Lapja,
a Kamarai Állatorvos és az Acta Veterinaria
Hungarica. 

Munkánk nyomán kereshetővé váltak a
Veterinarius évfolyamai (1878-1902), az Állat-
orvosi Lapok (1903-1944) és a MÁL lapszá-
mai is (1945-től napjainkig). Az első magyar
állatorvosi szakfolyóiratról lévén szó, kiemel-
kedő jelentőségű a magyar állatorvoslás szá-
mára, hogy a teljes anyag kereshető.

NOCTUA
SIVE

NOVA EX BIBLIOTHECA VETERINARIA
Kiadja az Állatorvostudományi Egyetem, Hutÿra Ferenc Könyvtár, Levéltár és Múzeum

21. évfolyam
(2017)

4. szám

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk
minden kedves Olvasónknak!

Megújult a könyvtár honlapja

MÁOB, MATARKA és MTMT
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A Kamarai Állatorvos 2006-tól napjainkig
szintén kereshető benne. Az Acta Veterinaria
Hungarica korábbi évfolyamait (1951-1982)
mi dolgoztuk fel, 1983-tól pedig a Miskolci
Egyetem Könyvtára viszi fel folyamatosan. 

Ki lehet keresni a MATARKA-ban, hogy egy
adott állatbetegségről ki és mit írt az elmúlt
közel 140 évben a MÁL hasábjain, vagy meg-
tudhatja bárki, hogy rég nem látott kollégája
pontosan mikor is írta azt a kiváló cikket a 70-es
években. A ma is épülő adatbázis természe-
tesen lehetőséget teremt arra is, hogy a köz-
elmúlt publikációi között szemezgessünk. A
MATARKA jelentősége abban rejlik, hogy
számtalan magyar szakfolyóirat minden cik-
kének adata egy helyen kereshető és megte-
kinthető általa.
Oldal: http://matarka.hu/

Az utolsó adatbázis az MTMT, vagyis a Ma -
gyar Tudományos Művek Tára. Ez egy orszá-
gos tudományos publikációs adatbázis,
amelybe a feltöltés jelenleg minden egyetemi
előmenetelhez, tudományos fokozatszerzés-
hez, pályázatokhoz stb. elvárt.

Az elején kakukktojásként emlegettük, és
az is, mert az MTMT-ben a szerzők és a
könyvtárosok közös munkája nyomán jön
létre a személyekhez kötődő publikációs
lista. A szerző felelőssége az adatok feltölté-
se és hitelessége, de a könyvtárosok segíte-
nek a használatban, illetve ők ellenőrzik, lát-
tamozzák az adatokat, készítik a kimutatáso-
kat, elemzéseket az adatokból.

Az egyetemekhez, kutatóhelyekhez stb.
köthető személyek tudományos publikációi
tehát lassanként teljes körűen mind regisztrá-
lásra kerülnek az MTMT-ben a szerzők saját

közreműködésével és a könyvtárosok min-
dennapos munkája nyomán.

A publikus keresőben megtekinthető az
egyes személyek publikációs listája, idézők-
kel és rövid tudományos értékeléssel együtt.
Oldal: https://www.mtmt.hu/

A cikk elején tett kijelentés, mely szerint a
MÁOB, a MATARKA és az MTMT együtt lefe-
di az elmúlt 20 év teljes magyar állatorvosi
szakirodalmát, szerintünk megállja a helyét
és bizonyításra is került az eddig leírtakkal.

A könyvtár ezúton szeretné továbbra is
kérni, hogy az az állatorvos szerző, aki publi-
kál, jelezze ezt a könyvtárnak. A jelzés lehet a
megjelent mű egy példánya, de akár egy
levél is, amelyben megírja a megjelent mű
adatait. Napjaink rohanó világában a könyv-
tár az a hely, ahol az állatorvosok művei, vagy
legalább a művek adatai folyamatosan egy
helyen gyűlnek a kollégák, az érdeklődők és
az utókor számára.  

A 2017. évben is szeretnénk megtudni, kik és
miként használják, vagy nem használják
könyvtári szolgáltatásainkat. Kérjük, Önök is
töltsék ki kérdőívünket 2017. december 27.
és 2018. január 26. között a alábbi oldalon:
https://goo.gl/forms/zLVP2VX7A74uCqfw2.
A kérdőív elérhető az alábbi QR-kóddal is:

Daday András nyomdokait követve 1976-ban,
Karasszon Dénes professzor gyűjtőmunkája
nyomán jött létre az Állatorvos-történeti
Gyűjtemény (múzeum). Beázások miatt
azonban ez hamar bezárásra került. 1982-
ben a gyűjteményt a könyvtárhoz csatolták,
aminek eredményeképpen hamarosan meg-
kezdődött a kiállítás újratervezése.

A könyvtár munkatársai három tematikai
egységre bontották a tárgyakat, így alakult ki
a máig meglévő forma. Az első rész az állat-
orvoslás történetét mutatja be, majd követke-
zik az egyetemtörténet, és végül, de nem
utolsósorban ifj. Vastagh György állatszobrai.

Az elmúlt 33 évben kisebb változtatásokkal
folyamatosan működő kiállítás 2017. novem-
ber 15-én bezárt. A zárás oka, hogy az Aula
földszintjén 2016-ban kialakított új kiállítótér-
ben egy, csak az egyetemtörténetre fókuszá-
ló kiállítás készül.

Az új egyetemtörténeti kiállításhoz a meg-
lévő tárgyak egy része is felhasználásra ke -
rül. A tervek szerint az egyetemtörténeti kiállí-
tás megnyitása után az állatorvoslás történe-
tét és az állatszobrokat bemutató tárlat is újra
megnyílik majd egy kis újrarendezés után, a
megszokott helyen.

Megértésüket köszönjük és minden kedves
érdeklődőt szeretettel várunk 2018-ban az új
kiállításon!

Múzeumunk az Aulában művészeti alkotások
és fotók kiállítására alkalmas új kiállítótérrel
bővült nemrég. Az első kiállítás dr. Perényi
János Daruvonulás a Hortobágyon című
fotókiállítása volt, amelyet 1 hónapig lehetett
megtekinteni.

A kiállítás megnyitóján dr. Sótonyi Péter
rektor mondott beszédet. A 25 kép bemutat-
ta a daruvonulás legszebb pillanatait. Aki
szerette volna, de a rövid nyitva tartás miatt
nem tudta megnézni a fotókiállítást, az a
könyvtár honlapján keresztül, egy vetítés
keretében most is megtekintheti:
http://konyvtar.univet.hu/?page_id=1156

Nádaskay Béla állatorvosdoktor idén 150 éve,
1867-ben szerezte meg állatorvosi oklevelét.
A professzor sokrétű szakmai munkásságá-
nak bemutatására itt nem áll a rendelkezé-
sünkre elegendő hely, akit azonban részlete-
sebben érdekel, elolvashatja a Biographia
című könyvben. Nádaskay Béla anatómus, a
Veterinarius című folyóirat alapítója, a MOÁE
alapító tagja, az anatómiai múzeum megál-
modója, könyvtárunk állományának egyik első
nagy rendszerezője volt.

Az Egyetem a szervezetileg a Könyvtárhoz
tartozó új tanulóhely, a Nádaskay Terem név-
adásával kívánt emléke előtt tisztelegni. Egy
éve már, hogy a hallgatók birtokba vehették
az „N” épület aljában kialakított új tanulóhelyet.

Az egész életében fáradhatatlanul kutató
és dolgozó professzorról elnevezett terem
nagy népszerűségnek örvend a csendes
tanulást kedvelő hallgatók körében. Az egész
tanévben nyitva tartó tanulószoba hétfőtől
szombatig wifivel, kényelmes asztalokkal és
székekkel várja a hallgatókat.

Köszönetet mondunk a Hutÿra Ferenc Könyv -
tár, Levéltár és Múzeum és valamennyi hasz-
nálónk nevében mindazoknak, akik a 2017.
évben adományukkal, munkájukkal, tanácsa-
ikkal támogatták munkánkat. Bizalmukat
igyekszünk meghálálni.

A 2017-es évben a beszerzést és feldolgo-
zást Pálfyné Varga Orsolya vette át. Az utób-
bi hónapok beszerzéseiből szeretnénk most
egy kis ízelítőt adni a következő oldalon.

Használói elégedettségmérés

Múzeum van, volt és lesz

Fotókiállítás

Nádaskay Béla
és a róla elnevezett tanulószoba

Köszönetnyilvánítás

Új könyvek
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