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A KÖZPONTI KÖNYVTÁR
GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA
A Semmelweis Egyetem Központi Könyvtárának, mint szolgáltató, értékőrző szervezetnek
elsőrendű feladata az egyetemen folyó oktató-nevelő, megelőző-gyógyító és kutató tevékenység
magas szintű támogatása, a hallgatók, oktatók, kutatók szakirodalommal történő ellátása.
Ennek érdekében gyűjti a Szabályzatban felsorolt szakterületek dokumentumait, mind
papírhordozón, mind elektronikus eléréssel, az állománygyűjtés alábbi általános szempontjainak
figyelembevételével.
A gyűjtés általános szempontjai:
1. A gyűjtés mértéke:
a) teljességre törekvő gyűjtés a magyar orvosi, fogorvosi és gyógyszerészeti,
egészségtudományi, egészségügyi menedzsment szakirodalomból;
b) lehetőség szerinti bő válogatású gyűjtés a leginformatívabb idegen nyelvű nemzetközi
szakirodalomból (az orvostudomány főbb szakágai és a forrásgyűjtemények
vonatkozásában);
c) erős válogatású gyűjtés bizonyos szakágak, nővérképzés, egészségügyi management és
informatika, a könyvtártudomány, valamint az élettudományi határterületek vonatkozásában;
d) általános tájékozódást biztosító gyűjtés az idegen- és magyar nyelvű dokumentumokból a
megjelölt területeken; pl. határterületi tudományok, gyógytornászképzés
e) a gyűjtőkör folyamatos módosítása az egyetem új képzési szakirányainak tevékenységi
köreinek megfelelően a szakirodalom biztosítására;
2. A gyűjtött dokumentumok típusai:
Könyv, disszertáció (kézirat), kongresszusi kiadvány, jegyzet, időszaki kiadvány, adatbázisok,
elektronikus dokumentumok:
a) Könyvek papírhordozón: tankönyv, kézikönyv, gyűjteményes művek, szindrómás
könyvek, atlaszok, monográfiák, évkönyvek, lexikonok, bibliográfiák, biográfiák, címtárak,
szótárak, lelőhelyjegyzékek;
- Könyvek elektronikusan: teljes szövegű kézikönyvek, tankönyvek, gyógyszerkönyvek,
szolgáltatásként beszerezve;
b) Időszaki kiadványok papírhordozón: általános orvosi lapok, szaklapok,
szemlekiadványok, indexek, nemzetközi folyamatos tartalomjegyzékek, referáló lapok,
folyóirat bibliográfiák és repertóriumok, hivatalos lapok,
- Időszaki kiadványok elektronikusan: az egyetem teljes IP tartományára biztosítja az online
folyóiratok bibliográfiai adatbázisait. Erős válogatással biztosítja az online folyóiratok teljes
szövegű adatbázisainak elektronikus hozzáférését;
c) Disszertációk papírhordozón és elektronikusan: a Semmelweis Egyetem Doktori Iskola
képzésein megvédett doktori értekezések
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d) Adatbázisok: A Semmelweis egyetem karainak tudományterületeit felölelő fontosabb
bibliográfiai és teljes szövegű adatbázisok
e) Kongresszusi kiadványok: a "nagy klinikai orvosi szakmák" nemzetközi
kongresszusainak teljes (nem rövidített) jegyzőkönyvei; a magyar orvos- kongresszusi és
társasági kiadványok;
f) Egyéb dokumentumok: az egyetem kiadványai
3. A gyűjtés nyelve ― a magyaron kívül ― fontossági sorrendben: angol, német, francia
A gyűjtés szakterületeinek részletezése a gyűjtés mértéke szerint:
A Központi Könyvtár ― mint biztosított részesedésű válogató jogú kötelespéldány-könyvtár, és
mint az Országos Dokumentumellátó Rendszer (ODR) tagja ― teljességre törekvő gyűjtést
folytat:
3.1. az orvostudomány és határterületei magyar irodalmából:
a)
általános
orvostudomány,
belgyógyászat,
családorvoslás,
csecsemőés
gyermekgyógyászat, aneszteziológia, diagnosztika, endokrinológia, fogorvostudomány, fülorr- gégegyógyászat, gasztroenterológia, hematológia, ideg-elmegyógyászat, nőgyógyászat,
onkológia, ortopédia, orvosi pszichológia, radiológia, sebészet, szemészet, szülészet,
transzplantáció, traumatológia, tüdőgyógyászat, urológia, vizsgálati módszerek;
b) anatómia, bakteriológia, biofizika, biokémia, egészségügyi szervezéstan, élelmezés- és
táplálkozástudomány, élettan, gerontológia, gyógyszertan, igazságügyi orvostan,
immunológia, iparegészségügy, kórbonctan, kórélettan, közegészségtan és járványtan,
közegészségügy, mikrobiológia, orvosi biológia, rákkutatás, szövet és fejlődéstan;
c) általános biológia, genetika, gyógyszerészet és
számítástechnika orvosi alkalmazása, szerves kémia;

határterületei, humángenetika,

d) orvosképzés, orvos-továbbképzés, gyógyszerészképzés, egészségügyi szakdolgozók
képzése és továbbképzéséhez szükséges ápolás- és egészségtudományok
e) egyetemi kiadványok, orvostörténet;
f) orvosi informatika, egészségügyi management;
g) orvosi szakirodalom forráskiadványai;
h) könyvtárügy, könyvtári informatika
3.2. Külföldi szakirodalom gyűjtése a lehetőség szerinti bő válogatással:
a) általános orvostudomány, belgyógyászat, családorvoslás, csecsemő-gyermekgyógyászat,
ideg-elmegyógyászat, onkológia, sebészet, szülészet-nőgyógyászat, tüdőgyógyászat;
b) anatómia, szövet- és fejlődéstan, biokémia, élettan, gyógyszertan, immunológia,
kórbonctan, kórélettan, rákkutatás, WHO-irodalom;
c) orvosi forrásirodalom (bibliográfiák, indexek, hivatkozási indexek, szemlekiadványok).
3.3. Külföldi irodalom gyűjtése erős válogatással:
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a) aneszteziológia, bőrgyógyászat és nemi betegségek, családorvostan, diagnosztika,
endokrinológia, fogorvostudomány, fül- orr- gégegyógyászat, gasztroenterológia,
hematológia, laboratóriumi orvostan, ortopédia, radiológia, reumatológia, szemészet,
terápia, traumatológia, urológia, vizsgálati módszerek;
b) biofizika, gerontológia, humán genetika, igazságügyi orvostan, mikrobiológia,
bakteriológia, orvosi biológia, számítástechnika orvosi alkalmazása;
c) orvosképzés, orvos-továbbképzés, orvosi management,
d) orvosi informatika
e) könyvtári szakirodalom.
3.4 Magyar és külföldi irodalom gyűjtése általános tájékozódás szintjén:
a) általános pszichológia, felsősoktatás, filozófia, orvosi etika,
tudományszervezés;

szociológia,

b) analitikai kémia, antropológia, fizika, fizikai kémia, szervetlen kémia, természet- és
környezetvédelem
A könyvtári állomány szerzeményezésének válogatási rendszere
Az Egyetem Központi Könyvtárának állományát – a Gyűjtőköri Szabályzatban részletesen
ismertetett gyűjtőkörének megfelelőıen – vétel, ajándék, csere és kötelespéldány útján gyarapítja.
A könyvrendelés anyagának válogatási módszere
A Központi Könyvtár az aktuális egyetemi tanrendben megjelölt kötelező tan- és szakkönyvek, a
tanszékvezető professzorok javaslatai, az olvasók ajánlatai és a hallgatók kérései alapján gyűjti
össze az igényeket és készíti el a rendelési listát, melyet a Központi Könyvtár főigazgatója hagy
jóvá.
A könyvek megrendelése az aktuális egyetemi beszerzési szabályzat szerint történik.
A folyóirat-rendelés bővítése, -lemondása
A rendszeresen járó folyóiratok (papírhordozón és online) évenkénti felülvizsgálata szükséges
ahhoz, hogy választékbővítésre, ill. szőkítésre sor kerülhessen. A folyóirat-állomány bővítésében
– a könyvekhez hasonlóan – történhet módosítás, tekintettel arra, hogy az online kiadást az egész
egyetem részére a Könyvtár rendeli meg.
Az egyéb dokumentumok, valamint az orvosi tárgyak és eszközök szerzeményezése
adományok alapján történik.
A Beszerzési és Feldolgozási Osztály szerzeményező munkatársa a jóváhagyás után elkészíti a
rendelést, és továbbítja a beszerzés lebonyolítójának (kiadók, terjesztők részére).
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