„A múltat tiszteld a jelenben és tartsd a jöv nek”
(Vörösmarty Mihály”

„Olyan a kolostor könyvesház nélkül, mint a vár fegyvertár nélkül” tartja egy 12. sz. mondás.
Ez kórházainkra azt hiszem máig érvényes. Nem kell bizonygatnunk a könyvtárak
szükségességét, mert mindannyian tudjuk, hogy az ismeretek elsajátítása nem passzív tudás,
hanem a gyógyításban alkalmazandó új eljárás, vagy m téti technika megismerése hetekkel
rövidítheti meg a gyógyulási id t.
A Fehérgyarmati Kórház 1963. október 01.-én nyitotta meg kapuit. Új osztályok létesültek,
megn tt az orvosok asszisztensek száma s egyre sürget bben jelentkezett az Orvosi Könyvtár
megszervezésének szükségszer sége- De sajnos mikor a kórházat megtervezték erre nem
gondoltak és külön helyiséget nem biztosítottak a könyvtár számára- Mindezt felismerve a
kórház akkori Vezet sége fáradhatatlan lelkesedéssel hozzákezdtek a könyvtár létrehozására.
Az osztályokról összegy jtötték az ott hever szakkönyveket és néhány rendezetlen folyóiratot.
Ideiglenesen egy kis helyiségben szekrényekben helyezték el. Ez volt az els lépés ahhoz, hogy
a mai jelent s állomány létrejöhessen. 1964.-ben egy részfoglalkozású könyvtáros az olvasók
rendelkezésére állt. Ebben az évben könyv a folyóirat alapot is létrehozták. 1966-ban Kerti
Sándorné 6 órában, majd 68-tól 8 órában bízták meg a könyvtári teend k ellátásával. Els
teend volt, hogy a már ismert és leend f orvosokat felkeresve, szakmai könyv- és folyóirat
igényüket felmérni. Ezek után a könyvtár, az intézet vezet sége az Országos Orvostudományi
Könyvtár és Dokumentációs Központ igazgatója, munkatársai – megbeszélték a hálózati
együttm ködés legfontosabb kérdéseit, - és mint a könyvtár a hálózati alközponttal
(Nyíregyházi Jósa András Kórház Orvosi Könyvtára) koordináltan rendelték meg a devizás
folyóiratokat – és tervbe vették a devizás könyvek összehangolását is. ( A folyóiratok
megrendelése, még a megyék úgynevezett devizakeretéhez köt dött. A megyék egészségügyi
osztályai egyösszegben kapták meg a kórházak könyvtárai számára szétosztandó valuta
összeget.) Az állomány kialakításához a magyar nyelvi szakkönyvek vásárlásakor teljességre
törekedtek, az idegen nyelvi szakkönyveket igény és a rendelkezésre álló anyagi keret határozta
meg. Külföldi folyóiratok rendelésénél minden szakmát érint referáló lapok megrendelésre
kerültek. A kórház profilja a gyógyító munka. A könyvtár állományát ennek megfelel en kellett
kialakítani. A f gy jt kör – a kórház gyógyító és diagnosztikus osztályainak szakirodalma - ,
a mellékgyüjt kör - az orvostudományi határterületek, vezetéstudomány, pénzügyi –
gazdasági, m szaki területek szakanyaga. Az állománygyarapítás következtében mindinkább
éget bbé vált a könyvtár helyzete. A kis helyiség, a szekrények zsúfoltsága megnehezítette az
olvasók igényeinek kielégítését. Ezért egy újabb helyiség vált szükségessé. A szülészeti
osztályon lév folyosórészb l falaztak el számára egy helyiséget. Ezt bepolcozták, berendezték.
A könyvtáros munkáját orvosi szaktanácsadók segítették. A tárgyi feltételek javítását követ en
már hozzá lehetett kezdeni a tartalmi munka javításához. A nyitott polcokon a bekötött
retrospektív állomány szoros bet rendben, a szakkönyvek a 30-as szakrendszer
csoportosításában kaptak helyet. Megkezd dött a könyvek, folyóiratok katalogizálása.
Elkészült a könyvtár szervezeti és m ködési szabályzata.
A 80-as években beindult a betegkönyvtári ellátás. A kölcsönzési feladatok az orvosi
könyvtárosra hárultak. Ez a közm vel dési anyag az orvosi könyvtári állománytól elkülönítve
volt elhelyezve.
Az orvosi könyvtár korlátozottan nyilvános könyvtár, az országos szakkönyvtári hálózatban
elfoglalt helyét illet en tagkönyvtár. Els sorban a kórház orvosainak és szakdolgozóinak

szakirodalmi igényeit kívánta kielégíteni, kívülr l jöv kéréseket is teljesít az ország bármely
szakkönyvtárának rendelkezésére áll a könyvtárközi kölcsönzés keretén belül.
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A könyvtárba beiratkozott olvasók száma az évek során folyamatosan emelkedett. A könyvtár
állománya 2001.évben 4469 kötet könyv, 3069 bekötött folyóirat. A könyvtárban a fejlesztés
mindig azon múlt és ma is érvényes, hogy a fenntartó intézmény mennyire tekintette és tekinti
szívügyének az adott könyvtár fejlesztését. A könyvtár ebben a tekintetben szerencsére jó
helyzetben volt, a vezetés a lehet ségekhez mérten mindig megadta a szükséges segítséget
(orvostanácsadóknak kiemelked szerepük volt e téren). Az eredményesség abban is mérhet ,
hogy a megalakulás óta többször is új helyet biztosítottak a kezdeti állapotokhoz képest. A
könyvtár m ködésében nagy jelent sége van a könyvtáros szakmai kapcsolatainak is. Az
ismeretanyag szinten tartása, újabb ismeretek megismerése, a szakirodalom rendszeres és
folyamatos figyelése útján lehetséges. A könyvtáros felbecsülhetetlen segítséget adott az
orvosoknak szakvizsgára való felkészülésben, vagy ha másoddiploma megszerzésére készültek.
Egészségügyi dolgozóknak, diplomás ápolóknak továbbtanulásához (házi dolgozatainak,
valamint
szakdolgozatainak
elkészítésekor).
Továbbá
kongresszusi
el adások
megszerkesztéséhez, valamint továbbképzéseken való eredményes részvételhez is igénybe
vették a könyvtár szolgáltatásait.
1996-ban egyesült Fehérgyarmati Városi Kórház és a Vásárosnaményi Városi Kórház.1997ben megkezd dtek a nagyszabású rekonstrukciós munkálatok. Ez id alatt a könyvtár
átmenetileg a kórház területén lév Jékey kastély épületében kapott helyet. A jelenlegi
helyiségbe 2000-ben a rekonstrukció befejez dése után került a könyvtár. Az új épület második
emeletén lév könyvtár egyben konferenciaterem is. A költözés után nagyfokú selejtezésre
folyóirat –és könyvállomány kivonására került sor (tartalmilag elavult, megrongálódott).A
kurrens folyóiratok és könyvek itt lettek elhelyezve szekrényekben, a retrospektív állomány egy
új raktárhelyiségben kapott helyet. A szerzeményezés sajnos mindig sz kös keretek között
mozgott, ám a nehézségek ellenére a fejl dés minden tekintetben szembet
. A számítógépes
rendszer kiépítésével (két számítógép) és folyamatos fejlesztésével el fizetést nyert a CDJOGTÁR, MEDLINE szakinformációs adatbázis, INTERNET használati lehet ség.
2006-ban Kerti Sándorné nyugdíjba vonult átadta utódjának Ráczné Bereczki Zitának a
könyvtárt.
Végezetül nem szabad lenne megváltozni annak a szemléletnek, amely fontosnak tartja a jó
könyvtár létét, értékeli annak munkáját. A jó szakirodalmi hátérrel szolgáló könyvtár is
hozzájárul az intézet munkájának hatékonyságához.

