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ÖSSZEFOGLAlÁS A megfelelő egészségügyi é orvostudományi 
tájékoztatás és tájékozottság minden országnak alapvető érde
ke. A tájékozott társadalom alapintézménye az adatokat gyüj
tő, feltáró és a tájékoztatást nyújtó intézmény, a könyvtár. A 
szellemi értékek megőrzése, átörökítése, a közölt tudományos 
eredmények hasznosítása , továbbfejlesztése, a kiadványok 
számbavételi igénye egyidős az emberiség történetével. Ennek 
a fi !adatnak te z eleget a könyvészet, idegen kifejezéssel bib
liográfia, amely az alkotások, míívek létéről és annak tartalmá
ról is tudósító tevékenység. A könyvészet története során szá
mos kísérlet tö1iént a teljes, egyetemes bibliográfia megalkotá
sára, más szóval olyan egységes könyvészeti adattár készítésé
re amelyben minden ország felelős a saját nemzeti bibliográ
fiájáért. Ennek célja az, hogy a világon megjelent irodalmi 
munkák könyvé zeti adatai nemzetközileg elfogadott, egy
sége formában a világon bárhol hozzáférhetőek legyenek. A 
Magyar Nemzeti Bibliográfiát az Or zágos Széchényi Könyv
tár szervezi. Ennek részeként kerül kiadásra a Magyar Orvosi 
Bibliográfia az Országos Egészségügyi ln formációs Intézet és 
Könyvtár (MEDINFO) gondozásában. A bibliográfia teljes-
égre való törekvéssel dolgozza fel a hazai egész égügyi or

vostudományi és hatá1ie1ületi zak.lapokban megjelent közle
ményeket, szakkönyvek, tudományos rendezvények bármilyen 
hordozón megjelenő szakirodalmát, a Magyarországon idegen 
nyelven megje lenő vonatkozó szakirodalmat. em kevé bé 
fontos, hogy a hazai tudományos eredményeket a külföld is 
megismerhesse. Ez ugyanis elősegítheti, hogy a világ valósá
gos képet alkothasson Magyarországról , és rendszeresen, kor
szerű módszerekkel megismerhesse a magyar tudomány é 
szellemi élet eredményeit. Ezt a célt szolgálja a Hungarian 
Medjcal Bibliography kiadása. 
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A CÉL A c~l a „tájékozo tt ország' , azaz a tájékoztatást igény lő 

és az ahhoz szabadon hozzáférő állampolgárok or zágának 
megvalósítása. 

A tájékozott társadalom alapintézménye az adatokat gyüjtő, 

feltáró és a tájékoztatást nyújtó intézmény, a könyvtár. ,,Az in
fo1mációs tár adatom és a demokratiku jogállam működésé

nek alapfeltétele a könyvtári rendszer amelyen keresztül az in
formációk szabadon, bárki számára hozzáférh tök. A könyvtá1i 
ellátás fenntartása és fejlesztése az állampolgárok és a társada
lom egésze szempontjá ból szük éges, a könyvtári és informá
ciós szolgáltatás állami fenntaiiása stratégiai jelentőségű. A 
könyvtárnak az állampolgárok érdeke it kell szolgálnia. ' 

A kulturális javak véde lméről, a muzeális intézményekrő l , a 
nyilvános könyvtári eliátásró l és a közmüvelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény 59. §-a szabályozza a nyilvános könyv
tári ellátás működésének feltételeit, és rendelkezik az Országos 
Dokumentumellátó Rendszer kialakításáró l és működtetéséről. 
A könyvtárak a tájékoztatási rendszer legnagyobb adatszá.llítói. 
Tevékenységüket hálózatba szervezve az ésszerű munkameg
osztás aJapján kell végezniük , össze kell hangolniuk állomány
é adattár-építé üket. A tudományos és szakkönyvtári ellátás az 
országos szak.könyvtárak, az államj egyetemek könyvtárai és a 
nyilvános könyvtári ellátást vállaló egyéb szak- és fe l sőokta

tási könyvtárak feladata. Követelmény a tájékoztatási hálózat 
tartalmi feltöltése, bővítése, formai és tartalmj feltárásának 
egységesítése . 

A SZÁMBAVbELI , BIBLIOGRÁFIAI (KÖNYVÉSZETI) TEVÉKENYSÉG JE

LENTŐSÉGE Az emberi ismeret bizonyítékaként - bármilyen 
hordozón - megjelenő szellemi értékek megőrzése, átörökíté
se, a közö lt tudományos eredmények haszno ítása, továbbfej
lesztése, a kiadványok számbavételi igénye egyidős az embe
riség töttén_etével. 

A könyvészet , idegen kifejezésse l bibliográfia, a mű létérő l é 
annak tartalmáról is tudósító tevékenység. A könyvészet törté
nete során számos kísérlet történt a teljes, egyetemes bibliográ
fia megalkotására ( 1 ). Az Egyetemes Bibliográfiai zámba
vétel (Universal Bibliographic Control) program célja hogy 
olyan egységes könyvészeti adattár készüljön , amelyben min-
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den ország fe lelő a saját nemzeti bibliográfiájáért. A cél, hogy 
a világon megjelent irodalmi munkák könyvészeti adatai nem
zetközileg elfogadott , egységes fonnában a világon bárhol 
hozzáférhetőek legyenek. 

Az irodalmi munkák tartalmi feltárásának kü lönböző szintjei 
alakultak ki, melyben a könyvészeti adatközlést a tartalomra 
utaló tárgyszavak, tartalmi kivonatok (annotációk), tájékozta
tók (referátumok) , a művet vagy szerzőjét értéke lő magyaráza
tok egészíthetik ki. 

A NEMZETI BIBLIOGRÁFIAI RENDSZER ~s A SZAKBIBLIOGRÁFIÁK Ma
gyarországon a sajátos történe lmi körülmények hatására a 
nemzeti bibliográfia műfaja később alakult ki (2). A Kurrens 
Magyar Nemzeti Bibliográfia , mely 1946. január l -től az Or
szágos Széchényi Könyvtár összeállí tásában készül, több fejlő
dési szakaszra bontható. 1 977-től Magyar emzeti Bibliográ
fia címen keriil kiadá ra, és magában fogla lja a Könyvek Bib
liográfiáját, a Zenemíívek Bibliográfiáját , az Időszaki Kiad
ványok Bibliográfiáját , a Tankönyveket, a Külföldi Magyar 
Nyelvű Kiadványok kötetét és a Hungarika frodalmi Szemle 
kiadványát. 

A nemzeti bibliográfiai rendszer keretében gondo kodni kell a 
hazai kutatá i eredménye k ö szegzéséről és ezeknek a hazai 
felhaszná lók részére történő közvetítéséről valamint a hazai 
eredmények külföldi megismertetéséről. E feladatok telje íté
sét a nemzeti bibliográfia nem vállalhatja , ezért szükség van a 
nemzeti szakbibliográfíákra is. A szakkönyvé zeti tevékeny ég 
orán az alábbi fő szempontokat kell szem előtt tartani: ! . A 

könyvészeti feldolgozás szintje alkalmazkodjon a zakembe
rek igényeihez a felha ználó minél több, az irodalmi munka 
tartalmára utaló tájékoztatáshoz jusson. 2. A bibliográfia szer
kezete vegye figyelembe a felhasználók keresési gyakorlatát. 
3. A zakkönyvészet gyűjtőköre terjedjen ki a feldolgozandó 
szakterületen , bármely hordozón megjelenő zakirodalornra, 
különös tekintettel azokra amelyeket nem vesz számba az ál
talános nemzeti bibliográfia. 4. Az ország szakbibliográfia 
rendszerének folyamato hozzáférést kell biztosítania mind a 
kortár szakiroda lomhoz, mind a visszamenőlege szakiroda 
lomhoz. 

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGÜGYI INFORMÁCIÓS INTÉZET ÉS KÖNYVTÁR 

TMKENYSÉGE Az Országos Egészségügyi Információs Intézet 
és Könyvtár (MEDINFO) az intézet Alapító okirata, valamint 
az 1997. évi CXL. kulturáli törvény alapján az egészségügyi 
szakteriilet tájékoztatá i központja , országos hatókörű zak
könyvtára , az Egészségügyi Világszervezet letéti könyvtára , 
része a magyar könyvtárak közötti Országos Dokumentumel
látó Rendszernek. 

Célja az Egészségügyi Minisztériumban, az egész égügyi in
tézményekben , az irányításban , a szervezésben , a gyógyító
megelőző tevékenységben , az ápolá ban a szociális ellátás
ban, az egészségnevelésben és fejlesztésben tevékenykedő 
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szakemberek , valamint a lakosság szakma i, szakirodalmi és 
közhasznú tájékozódási igényeinek lehető legteljesebb kielégí
tése. Ennek érdekében a könyvtár teljességre törekvően gyüjti, 
feltárja őrzi és szolgáltatja a magyar orvostudományi-egés z
ségügyi és ezek határte1ületein bánnilyen tájékoztató-hordo
zón megjelenő szakirodalmat, és válogatja e területek külföldi 
zakiroda lmát. 

A MAGYAR ORVOSI BIBLIOGRÁFIA KIADÁSA Az Országos Egész-
égügyi Információ Intézet és Könyvtár ! 957-óta készíti és 

adja ki a Magyar Nemzeti Bibliográfiai rendszer részeként 
a Magyar Orvosi Bibliográfiát évente 6 számban, 1 975-től kü
lönszámokkal. 1961-tő l ennek angol nyelvíí változatát a Hun
garian Medical Bibliog:raphy címíí kiadványt i megjelenteti 
1972-től évente 2 számban. A Magyar Orvo i Bibliográfia el
sődleges, tudományos szakbibliográfia, melynek feldolgozása 
a feldolgozásra kerülő munkák személye átnézésén és feldol
gozásán alapszik. Évente 6 füzetben (év végén össze ített név
é tárgymutató füzetekkel) jelenik meg. Jelenleg CD-ROM-on 
és a világhálón is hozzáférhető a MEDfNFO honlapján keresz
tül a www.medinfo.hu címen. A Hungarian Medical Biblio
graphy kiadvány félévente keriil kiadásra válogatott , össze
foglalókkal ellátott angol nyelvíí, a hazai kutatási és tudomá
nya eredményeket bemutató szakbibliográfia , amely a világ
hálón és CD-ROM-on (számítógéppel olvasható adattár) is 
hozzáférhető. 

ELŐZMÉNYEK Az Országos Egészségügyi lnformációs Intézet és 
Könyvtár nemzeti bibliográfiai számbavéte li tevékenységét az 
egészségügyi miniszter ! 4/ 1980. évi (Eü.K.9) Eü. M. számú 
utasítás 2.§ (I.) bekezdé e/ pontja megerősíti . Az Or zágo 
Széchenyi Könyvtárral kötött együttműködési megállapodás 
alapján 1981-tő l a Magyar Nemzeti Bibliográfia Időszaki Ki
adványok Repertóriuma nem dolgozza fel a hazai orvostudo
mányi, egé zségügyi é ezek határterületein megjelenő közle
ményeket: ezeket kizárólag a Magyar Orvo i Bibliográfia tar
talmazza ezért jelentősége felbecsülhetetlen. 

A MAGYAR ORVOSI BIBLIOGRÁFIA GYŰJTŐKÖRE A bibliográfia tel
jességre való törekvéssel dolgozza fel a hazai egész égügyi, 
orvo tudományi és határteriileti zaklapokban megjelent köz
leményeket szakkönyvek, tudományos rendezvények bármi
lyen hordozón megjelenő szakiroda lmát a Magyarországon 
idegen nyelven megjelenő vonatkozó szakirodalmat. 

A MAGYAR ORVOSI BIBLIOGRÁFIA KÉSZÍTÉSE Kezdetben az évenként 
6 füzetben megjelenő szakbibliográfiát kézi módszerekkel állí
tották össze, majd évenként egybe kötötték. A bibliográfiai 
adatok sorrendje: szerző neve, a könyv, folyóirat címe, megje
lenési adatok illetve a közlemény címe és megjelenési adatai: 
évszám, évfolyam szám, füzetszám, lapszám. A tételek c ak 
egy szakban zerepeltek az ún. Magyar Orvo i Bibliográfia 
30-as szakrend szerint a szerzők betűrendjében. A Magyar Or
vosi Bibliográfia 30-as szakrendet az Or zágos Egé zségügyi 
Információs Intézet és Könyvtár dolgozói fejlesztették ki a 
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A Magyar Orvosi Bibliográfia (MOB) 1,elyzete és jelemősége a hazai szakirodalmi tájékoztatásban 

Magyar Szabványügyi Hivatal gondozásában álló Egyeteme 
Tizedes Osztályozás rendszerének alapján. A szakrendi osztá
lyon belül betűrendes alosztá és folyamatos számozás talál
ható. (Példáu l: 13-as szak: Sebé zet. Alo ztások: a. Műtéti elő
ké zíté , Hibemálá , terilizálás , Varróanyagok, Po ztoperatív 
szak, Utókezelé , Parenteráli táplá lás. b. Hasi sebész t. e. 
Szív- és érsebé zet stb. - Magyar Orvo i Bibliográfia. XIV év
folyam, 1970. 1 szám; Tartalomjegyzék.) Az eligazodást az 
osztályok elején található „lásd még" utaló i egítet1e. A fel
dolgozá kiterj dt a könyvek tartalmilag elemző feltárására, az 
állatorvo tanra, orvostörténel emre, életrajzokrn, tanulmány
utakra, tudományos rendezvényekre , emlékbeszédekre és év
fordulókra. Az egye füzetek végén szerzői névmutató tárgy
mutató é a feldolgozott szakfolyóiratok címjegyzéke látható. 

A kongresszusok feldo lgozása kiterjedt a hazai és a külföldi 
rendezvényekre. A 80-a években különs zám jelent meg a tu
dományos rendezvények anyagáró l. A könyvé zeti adatok sor
rendje: a kongres zusi kiadvány fő címleírása melyet az elő
adások, kivonatok tartalmilag elemző címleírása követett , 
szerző(k neve , munkahely, előadá címe, lapszám. A biblio
gráfiai egységeket folyószámmal (numerus currenssel) látták el 
a kötet végén a tételszámra utaló név- é tárgymutató látható. 

A Magyar Orvosi Bibliográfia számítógépes e lőá llítása 1990-
ben kezdődött, amelyet sok kritika ért a felhasználóké a szak
mabeliek részéről egyaránt (3). Az Országos Információs fnté
zet és Könyvtár (OIK) a szakmabeliek részéről javasolt felada
tok egy részét a következő évben megvaló ította, és elkészü lt 
,A magyar orvosi bibliográfiai rendszer leírása" című 11 olda
las anyag belső haszná latra. A Magyar Orvosi Bibliográfia fü

zetei használati útmutatót betűrendes szakmutatót, betűrende 
személynévmutatót tartalmaztak , közölték a feldolgozott idő

szaki kiadványok betűJendes jegyzékét é a gyógyszerkészít
mények betűrendes mutatóját. Az adattár a MlCRO -CD -ISI 
adattárkezelő rendszerre épült a kiadványok készítéséhez a 
Ventura rend zert használták. 

A feldolgozás adatlapokra tö1tént, ellenőrzés után az adatok 
zámítógépe adatrögzítésre kerültek. Az adatlap tervezőinek 

kezét megkötötték a mágnes zalagos adatcsere követelményei, 
továbbá helyzetüket nehezítette a Magyar Orvosi Bibliográfia 
zámára elsődleges fontos ágú részletek pl. könyvfejezetek le

írási zabványának hiánya . 

A MAGYAR ORVOSI BIBLIOGRÁFIA SZERKEZETE A Magyar Orvosi 
Bibliográfia évente hozzávetőlegesen 5000 tételt (tudományos 
munkát) dolgozott fel. A Magyar Orvosi Bibliográfia füzetei 
törzsrészre és mutatókra tagolódtak. 

TORZSRész A telje leírá okat tartalmazó törzsrész a közvetlen 
tartalmi visszakeresést zo lgá[ta. Ennek megfelelően a törzs
rész a betűrendbe rendezett tárgyszavak alatt közölte az egyes 
tételek bibliográfiai leírásait. A tételek egy éven belül folyama-
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tosan számoz ottak. Ha egy tudományo munkál több tárgyszó 
alatt is ismertettek , a telj s leírás csak a betűrendben elő zör 
következő tárgyszó alatt szerepelt. A további tárgyszavaknál 
címuta ló talá lható. 

TÉTELEK A Magyar Orvosi Bibliogr áfia tárgy zerű , leíráso és 
tarta lmilag elemző szintű könyvé zeti leírásokból , valamint 
uta ló tételekből á.llt. Fajtái: utaló a címről (címutaló), a névrő l 

(névutaló), a fötárgysz6 ról történő leírásra (főtárgyszó utaló 
deszkriptor) , az altárgyszó ról a főtárgyszóra utaló (tárgyszó 
utaló). A könyvé zeti leírások megfe leltek a haza i zabvá
nyoknak , a nemzetközi követelményeknek . A feldolgozás el-
ődlegesen adatlapokra történt , majd az ellenőrzés után az 

ad~tok számítógépe rögzítésre kerültek . Az adattár könyvé
szeti adatokat tárgyszavakat , e etenként magya r és ango l 
nye lvű ismertet· seket tartalmazott . Főrésszel é kereső rend
szen-el rendelkezett. 

MUTATÓK 1. Szakrendi mutató. A szakrendi mutató (tárgymutató) 
tételei a szakutalók az adott kiadvány törzsrészében e lőforduló 

tárgyszavakról. A tételek az adott tárgy zava k kódjai szerint 
rendezettek. A leírá ra utaló adat maga a tárgy zó amely a 
törzsrészbeli betűrendi helye alapján vezet cl a hozzá tartozó 
bibliográfiai tételekhez. Az éves ö szesített szakmutatóban a 
tárgyszót kiegészíti a füz tszám, amelyben az adott tárgy zó 
előfordul. 2. évmutató. A betűrendes mutató tételei a névuta
lók a szerzők, közreműködők nevéről , a nevek betfüendjéb en 
látható. A nem szerzői , hanem tárgyi minő égben szereplő ne
veket e l térő írásmóddal különböztették meg . 3. A feldolgozott 
kiadványok je gyzéke. Azoknak a kiadványoknak a címét és 
adatait (év, évfo lyam é zám) tartalmazza , amelyek a Magyar 
Orvosi Bibliográfia adott számá ban elemző isme1tetésre kerül
tek. Besorolási rendje a címek betűrendje. 

A feldolgozott gyűjteményes kötetek mutatója a részletes le
írásban megadott gyűjteméuycímhez azt a téte lszámot, füzet
számot adja meg amely alatt a gyűjtemény telje zöveg s le
írása megtalálható. 

KERESÉS A keresés történhetett formai é tartalmi feltárás alap
ján. A könyvtári feldolgozá tartalmi feltárásának különböző 
szintjei ismeretesek . Az osztályozási eljárá ok a tudományos 
munkák és a tájékoztatás zé le be orolási rendjét teszik lehe
tővé. A könyvtári osztá lyozás alapvető célja, hogy biztosítsa a 
felhaszná lók számára züksége tudományos munkák és tájé
koztatási adatok több szempontú visszakere ését. Azt az e z
közt amel lyel az osztályozá t végezzük osztá lyozási rend zer
nek, illetve kereső nyelvnek nevezzük. Az osztályozási nyelv 
lehet tennészetes, illetve szabályozott nyelvü . Tem1észetes 
nyelvü az osztályozási rendszer akkori ha az osztályozási ki
fejezéseket a tudományos munka eredeti szövegéből eme ljük 
ki változtatás nélkü l, vagy esetleg a kifejezések t allllyiban 
változtatjuk meg, hogy a szavakat alanyesetben tüntetjük fel. 
Az így nyert kifejezéseket kulcsszónak nevezzük (4). 
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Szekeres Zs 

A „tájékoztatási fogalomtár" (infonnációs tezaumsz) egy-egy 
szakterület természetes nyelven kifejezett fogalmainak szabá
lyozott, szükség szerint változtatható szótára, amely feltünteti 
a ogalmak közötti legfontosubb logikai kapc olatokat is (5). A 
fogalmak közötti kapc olatok feltüntetése nagyban elősegíti az 
osztályozás és visszakeresés minőségét. A fogalomtár (tezau
ru z) főrészbő l , jelentéskörök szerint i részből, rang or szerinti 
és ábrázoló részből állhat. A főré zét számítógépes vezérsza
vak (deszkriptorok) és nem kinevezett tárgyszavak alkotják 
teljes kapcsolati rend zeriikkel együtt betűrendes elrendezés
ben. A fogalom láncban a főtárgyszó közvetlen kapcsolatait je
löljük. A fogalomtár rangsor szerinti része a vezérszavak kö
zötti kapcso lódás formáit mutatja az általános fogalomból ki
indulva a legré zletezettebb fogalomig. Az osztá lyozási rész 
általában alá- és fölérendeltséget mutat. A grafikus rész a fel
tárt i meretág legfontosabb fogalmait és azok kapcsolatait gra
fikus ábrákban mutatja be. A fogalomtár kiegészítő részében 
találhatóak az intézménynevek, földrajzi nevek, a munkák for
mai jegyeit kifejező fogalmak. A fel11asználói kérések megha
tározott adatokra irányu lnak, ezért olyan o ztályozási rendsze
rekre van szüks · g, amelyek a kérdéseknek megfelelő mély égü 
tartalmi feltárást tesznek lehetővé. 

A SZÁMiTÓGÉPPEL ELÖÁLLfTOTT MAGYAR ORVOSI BIBLIOGRÁFIA KERE

SŐNYELVE Az Országo Egészségügyi (korábban Orvostu
dományi) Információs Intézet é Könyvtár szakmai vezetői 
a 80-as évek derekán úgy döntöttek, hogy az orvo tudomá
nyiegészségügyi zakterü let információkereső nyelveként a 
National Library ofMedicine által kidolgozott és folyamatosan 
fris ített „Medica l Subject Headings" (MesH) fogalomtárat 
fogják használni. Mintaként a sokak által jó l ismert „Index 
Medicus" című amerikai kiadvány szolgált. Ezért az intézet 
mu11katársai a MesH 1987. évi kiadását fordították le amely 
hozzávetőlegesen 36000 kifejezés magyaiitását jelentette . 

A MeSH fogalomtár az egészségügyi-0 1vostudományi és ezek 
határterületi szakirodalmának legjobb keresőnyelveként tartják 
számon. A fogalomtár fordítá át a szocia lista országok közül 
először a Szovjetunióban végezték el, majd követték a lengye
lek. Ma már a szlovének, svédek, finnek is a MesH tárgyszava
kat használják. A rendkívül gyorsan fejlődő orvostudományt , 
egész égügyi szakterü letet feltáró fogalomtár honosítása, fris
sítése nem történhetett meg szakszerűen , mert nem álltak ren
delkezésre az ebhez szükséges szakmai, módszertani és pénz
ügyi feltételek. A tárgyszavazás a vezérszavak és azok kapcso
latait mutató modifikátorok számkódjainak és a magyar meg
felelőinek adatlapra vezetésébő l állt. A tárgy zavazó adta meg 
a szabad tárgyszavakat , a termék é gyártó megnevezéseket. 

Egy-egy füzet állománya került számHógépes feldolgozásra, 
melynek során az ellenőrző lista segítségével javították ki az 
adatrögzíté i hibákat is. A Magyar Orvosi Bibliográfia füzete
iben, az egymást megfelelő betürendbeD követő orvosi, gyógy-
zervegyésze ti zak.kifejezések alatt találhatók meg a feldolgo-
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zott források azono ításához szüksége bibliográfiai tételek. 
Egy-egy bibliográfiai tétel a tartalmi összefüggé eket figye
lembe véve, több tárgyszóva l is jellemezhető. A tárgyszavazás
kor a szakemberek a közlemények tartalmát leginkább tartal
mazó specifikus tárgyszavaka t választották ki, gyüjtőfoga l ma

kat Dem zerepeltettek. Egy-egy tárgyszó alatt altárgysz6 látha
tó, amely a fogalmak pontosabb értelmezését volt hivatott elő
segíteni. (Például: Tárgyszó: BÉLDAGA ATOK altárgy zó: 
Diagnózis.) 

A füzetek a „Betűrende szerzői névmutatót" és „A feldolgozott 
időszaki kiadványok betíírendes jegyzékét" ta11almazták. A ki
advány főrésze tárgyszavakat, tárgyszó utalókat, tételszámmal 
ellátott bibliográfiai leírásokat, címutalókat orolt fel. Az Index 
Medicu ban jól Látható volt az alkalmazott altárgyszavak cso
portosító szerepe a Magyar Orvosi Bibliográfia füzeteiben a 
csoportosításnak ez a segítő jellege a tárgyszó alatt található té
telekre vonatkozóaD nem mindig igaz. Az 1993-as év első szá
mától kezdve a főcim fölött jelölték az adott dokumentumra vo
natkozó össze tárgyszót. A teljes bibliográfiai leírás csak az 
egyik tárgyszónál található meg, a továbbiaknál utalás látható a 
tételszám jelölésével. A bibliográfiai leírásban zereplő cím és 
az indexelő által kivála ztott tárgy zavak együttesen határozzák 
meg a dokumentum szakmai tartalmát. 

A MAGYAR ORVOSI BIBLIOGRÁFIA ELŐÁLLÍTÁSA AJ. ORACLE-OLIB 

ÖSSZEKAPCSOLT KÖNYVTÁRI RENDSZERBEN 1996-ban PHARE e
gítségge l megvalósult tájékoztatá -módszertani fejlesztés ke
retében telepítésre került az ORACLE-OLIB egybekapcso lt 
könyvtári rendszer. A Magyar Orvo i Bibliográfia 1990-től 

MICRO-CDS-ISIS -beo készült bibliográfiai adatállománya 
került ebbe az új könyvtári rend zerbe. A MesH adattárát nem 
sikerült átültetni. Csak az l 990-től ké zült füzetek anyaga ke
rült áttöltésre. Ezzel az eljárással az ebben az időszakban hasz
nált tárgyszavak jegyzékét nyerték, mindenféle kapcso lati jelö
lés nélkül, ez jelen leg hozzávetőlegesen 6500 magyarított 
MesH kifejezést jelent. 

Az Országos Egészségügyi lnfom1ációs Intézet és Könyvtár 
Bibliográfiai Osztályán dolgozók több kísérletet tettek a ko
rábbi MesH fogalomtár szakszerű magyarítása, valamint az 
egészségügyi-orvo tudományi szakteriilet kere őnyelvének ki
munkálása érdekében, de a saját fejlesztésű tárgyszókészlet iga
zi fogalomtárrá nem fejlődött. A különböző értelmű (homonim) 
és rokon értelmű (szinonim) szavak meghatározása, a szóbok
rok képzése, a nyelvi- és leírási egységesítés nem történt meg. 

Az összekapcsolt könyvtári rendszerhez tartozó kiadványké-
zítő modul anyagi okok miatt nem kerülhetett telepítésre, 

ezért a kiadvány a továbbiakban is a korábbi Ml RO-CDS
IS[S-ből fejlesztett eljárással ké zűlt. 2001-től az OLIB-rend
szerhez ille ztett kiadványkészítő program is segített a mun
kát. Ez a program lehető éget ad a helyi elektronikus tárolásra 
és vis zakeresésre is. 
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A Magyar Orvosi Bibliográfia (MOB) helyze te és jelentősége a hazai szaki roda lmi rájékoztMásba11 

A Magyar Orvosi Bibliográfia vá ltozatlanul az Országo Szé
chenyi Könyvtárral kötött együttmüködé i megállapodásban 
foglaltak alapján, teljességre való törekvéssel dolgozza fel a 
hazai, bármilyen hordozón megjelenő szakterü leti szakiroda l
mat. A feldolgozás az Állomány-feltárá i Szabály zatban fog
laltak alapján, a haza i és nemzetközi szabvá nyok figyelembe
vételével történ.ik. Évente hozzávetőlegesen 4500 téte llel bő
vi.il. A tartalmi feltárá az említett tárgyszókészletben található 
kifejezésekkel megy végbe, a feltárást végzők esetenként ma is 
az 1987-es MesH fordítást veszik segítségül. Ez a kész let mind 
a szakszerü feltárást, mind a gyors, pontos visszakeresést nehe
zíti. A több szempontú visszakeresést a ln.1lcsszava kereshető

ség pontosítja. Ha a trutalmi feltárá t végző nem talál megfe le
lő tárgyszót akkor megkeresi az 1987-es MesH fordítá ban lé
vő megfelelő kifejezést , és azt alkalmazza. Amennyiben ilyen 
tárgy zó nem szerepel , akkor a folyamatosság biztosítása érde
kében az ennek megfelelő nagy gyűjtőfogalmat használja. Ez 
alól tennészetesen k.ivétel, ha pontosan a magyar vi zonyokra 
jellemző kifejezést kell alkotni, pl. OEP (Országos Egészség
biztosítási Pénztár) . A ket1ő vak, véletlenszerüen beválasztott , 
ellenőrzött kutatások a módszerta.11i levelek és ajá.11lások, az 
Európai Közösség, az Egészség ügyi Világszerveze t jelzeteket 
különö figyelemmel kell feltüntetni. 

HUNGARtAN MEDICAL BIBLIOGRAPHY A kortárs szakbibl iográfiai 
rend zercn belül gondoskodni kell arról hogy a hazai tudomá
nyos eredményeket a külföld is megismerhesse . Ez e lősegíthe

ti hogy a világ valóságo képet alkothasson Magyarországról 
é rendszeresen, korszerü módszerekkel megismerhesse a ma
gyar tudomá.11y és sze llemi élet eredményeit. Ennek legelter
jedtebb e zköze az egy vagy több nyelven megjelenő váloga
tott bibliográfia, amely a jelentős eredményekről tudósító ha
zai kutatási eredményeket bemutató közleményeket dolgozza 
fel. Az önállóan előállított bibliográfiák mellett a hazai ered
mények megismertet ' sét segíti, ha a nemzetközi rendszerek
hez kapcsolódhatunk. Ennek érdekében az oxfordi Cochrane 
Központta l kötött együttműködés keretében küldjük meg fél
évente a Magyru·országon feldo lgozott kettős vak, véletlensze
rüen beválasztott (randomizá lt) kutatások anyagát. 

A MAGYAR ORVOSI BIBLIOGRÁFIA FÜZETEI MA A bibliográfia főré
sze csak az adott időszak anyagára vonatkozó tárgyszavak b -
tűrendjében közli a teljes bibliográfiai leírásokat a tételszámok 
sorrendjében . Egy bibliográfiai tétel több tárgyszó alatt is meg
található . Az orvostudományra gyógy ításra vonatkozó tárgy
szavak latinos a vegyészetre vonatkozó tárgyszavak magyaro 
írásmódda l zerepe lnek, tarta lmi kivonatok csak az adattárban 
olvashatóak. A bibliográfiában va ló keresést a tárgymutató, a 
névmutató és a feltárt idős7.aki kiadványok jegyzéke segíti . 

A Magyar Orvosi Bibliográfia (OLIB) elektTOn.iku adattárá
ban 1 990-től kereshető a hazai szak.irodalom, hozzávetőlege
en 50000 tételt tartalmaz , Az adattár elérhető az MEDINFO 

honlapján keresztüJ a www.medinfo .hu címen és D-ROM-on 
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(számítógéppel olvasható adatbázis) is. A bibliogr áfia i adatok 
HU MARC formátumban letölthetőek. 

A MAGYAR ORVOSI BIBLIOGRÁFIA ÉS A HUNGARIAN MEDICAL BIBLIO

GRAPHY JELENTŐSÉGE Az orvostudományi-egészségügyi szakte
rület országos szakkönyvtárának elsődleges feladata a Magyar 
Orvosi Bibliográfia építésével , hogy lehetővé tegye az egész
ségügyi irányítók, az egészségügyben tevékenykedő orvosok , 
szakdolgozók az oktatásban résztvevő oktatók és oktatottak , 
valamint a lakosság szakszerü , nemzetközileg egységes kere ő

nyelven é korszerű tájékoztatási módszereken alapuló , kortárs 
é korábbi szakirodalmi és szakmai tájékozódását, amely az u
rópai Közösséghez történő e atlakozás miatt még nagyobb fon
tos ággal bír. Az Országos Egészségügyi lnfonnációs lntézet és 
Könyvtár által nyújtandó , folyamatos, szemé lyre szóló szakmai 
és szakirodalmi szolgáltatá ok igénybevételét , az egészségügyi 
intézményekben lévő helyi adattárak kialakítását , a „virtuáli ' 
könyvtárak építését az egészségügy egységesített, rend zerezett 
fogalom tárának megalkotása és sz' les körben történő elterjesz
tése nagymértékben támogatná. Az Országos Egészségügyi ln
fonnációs Intézet és Könyvtár - többek között - e feladatvég
zéssel segítheti elő a népegé zségügyi programban és a kulturá 
lis törvényben fogla ltak megvalósulását. 
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ADALÉK Zimmermann Hedvig (Országos Egészségügyi Infor
mációs Intézet és Könyvtá,; Budapest) 

SZAKIRODAlMI KUTATÁS A FÜZETES ÉS AZ ORACLE-OLIB MAGYAR 

ORVOSI BIBLIOGRÁFIA ADATTÁRBAN 

KERESÉS A MAGYAR ORVOSI BIBLIOGRÁFIA FÜZETEIBEN A Magyar 
Orvo i Bibliográfia füzetei is l ehetővé teszik a több zempontú 
visszakeresést. Amem1yiben egy bizonyos szemé ly irodalmi 
jegyzékét szeretnénk összeállítani, elég a név és tárgymutató 
kötetet évente elővenni, és sorra venni a keresett névhez tar
tozó tételszámokat. Ha egy téma irodalmi vonatkozásait szeret
nénk összeállítani, akkor végig kell gondolni és kiválasztani a 
legmegfelelőbb tárgyszavakat. Ezután évente hat füzetet kell 
végignézni a megfele lő tárgyszavak alatt. Ha nagyon egyérte l
mű a keresés t ' mája, akkor elég, ha az évi összesített tárgyszó
jegy zékben a tételeket átnézzük, és ott válogatunk. 

A bibliográfiák kiegészítéséhez, az intézeti, kórházi bibliográ
fiák megszerkesztéséhez , használha tjuk a Magyar Orvosi Bib
liográfia füzeteiben lévő könyvek tartalmi elemzését. 

Az intézetek és kórházak jubileumi kiadványainak készítésé
hez hasznos a hazai és külföldi kongre szu ok anyagának bib
liográfiai leírá a, a nyolcvanas években külön „különszám" 
kötetként jelent meg, önálló tétel zámozással, megadva a szer
zők munkahelyét i . 

KERESÉS AZ O RACLE-O LIB RENDSZERREL KEZELT MAGYAR O RVOSI BIBLI

OGRÁFIÁBAN Ha egy meghatározott témakörre vagyunk kíván
csiak, a kulcsszavas vagy a tárgyszavas keresést használjuk . 
Amennyiben egy meghatározott irodalmi munkát keresünk, és 
ismeretesek a szerző vagy a cím vagy mindkettő adatai, akkor 
a cím és szerző szerint i kere ést alkalmazzuk. Lehetségesek 
összekapcso lt keresések is, valamint korlátozhatjuk keresésün
ket időre é a tudományos munka fajtája szerint is. Az osztá
lyozási jelzetre való kere és sajátságos szempontok zerinti le
kere ést tesz lehetővé. 

1. KULCSSZAVAS KERESÉS A kulcsszavas keresés a legrugalma abb 
WebView keresési lehetőség, mivel a megadott kereső kifeje
zést nemcsak a tárgyszó katalógusban keresi, hanem minden 
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katalógusban lévő rekord címét, alcímét, sorozati címét és ki
vonatát is átvizsgálja . Az ö szetett kulcsszavas kere és hason
lóképpen működik, mint a kulcsszavas keresés, de lehetőséget 
biztosít arra, hogy a kereső kérdést a kiadás idejének és a kere-
ett munka típusának megadásával szííkítse. Például akkor 

használhatjuk az összetett kulcsszava keresést ha egy inzu
lirmal kezelt cukorbetegekről szóló folyóiratcikket keresünk, 
amely 1990 é 1996 között jelent meg. Kulcsszóra való kere-
és el indulunk, é a témát a legmegfelelőbb tétel tárgyszavá

nak továbbgördítésével közelítjük meg. Amennyiben tudjuk 
hogy a témával mely személyek foglalkoznak, még kiegészít
jük a szerzőre kere éssel. 

2. TÁRGYSZÓ SZERINTI KEREs~s Ez a keresés lehetővé teszi, hogy bön
gésszünk a tárgyszójegyzékben. Ha kiválasztunk egy tárgyszót 
a jegyzékből akkor továbblépve megkapjuk a megfele lő adat
jegyzéket. A finomításra itt is van lehetőség. 

3. c lM ÉS SZERZŐ SZERINTI KERESÉS Ha ismerjük a kere endő tudomá
nyos munka címét és szerzőjét, a szerző/cím szerint i kere é a 
leggyorsabb mód a keresett mű megtalálására. Például , ha a 
Szívelégtelenség című könyvet keressük Cserhalmi nevií zer
zőtől, adjuk meg a mü címeként a Szívelégtelen ég szót és 
szerzőként a Cserha lmi nevet. Így gyorsabban találjuk meg, 
mintha a zívelégtelenségre, mint tárgyszóra és Cserhalmira, 
mint szerzőre keresnénk. Ha nem biztos a cím szavainak sor
rendje akkor% jellel csonkolunk. A szerző kifejezés olyan al
kotó személyek.re vonatkozik , akik a mű szellemi tartalmához 
hozzájárultak, tehát nem csak írókra, hanem szerke ztők:re, 
összeállítókra stb. is. Amennyiben a cím mezőbe a folyóiratok 
cimét írjuk, úgy megkapjuk a címhez tartozó füzeteket, és a fü
zetre kattintva a benne lévő cikkek jegy zéke je lenik meg, 
amely felfogható a füzet tartalomjegyzékének is. Így nincs 
szükség arra, hogy a polcokon végiglapozzuk a füzeteket, ha
nem a füzetek között a rendszerben is lehet böngészni. A 
zerző szerinti keresé alkalmas megadott személyek irodalmi 

munkásságának megszerkesztéséhez i . 

4. OSZTÁLYOZÁSI JELZETRE VALÓ KEREsts Az osztályozási jelzetre való 
keresés sajátságos szempontok zerinti keresé t tesz lehetővé. 

Az o ztályozási jelzet mezőbe be kell írni a keresett adatcso
port osztá lyozási je lzetét. A legfontosabb osztá lyozási je lzetek: 
1. módszertani levél, ajánlás 2. gyógyszerek illetve ható
anyagok, 3. gyarapodási jegyzék (GY/év utolsó két szám/hó
nap száma, pl. GY0006), 4. Magyar Orvosi Bibliográfia füze
teinek száma (MOB/év utolsó két száma, 2000. évben 
2000/füzetek zárna, pl. MOB 9905), 5. HMB füzetei (a Ma
gyar Orvosi Bibliográfiának megfelelően), 6. Cochrane adat
bázis cikkei (C/év utolsó két száma/hónap száma). A kiadvány 
készítő program segítségével egy-egy szakmai illetve szerzői 
bibliográfia készíthető. 
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