Kábítószerügyi külön-gyűjtemény
(ESKI Egészségpolitikai Szakkönyvtár)

A gyűjtemény
A külön-gyűjtemény kialakítására 1992-ben került sor a Phare Droginformációs és
Dokumentációs rendszerek projekt követelményei szerint.
A kezdetben főleg adományokból álló gyűjteményünk évről évre bővült, ajándék, csere és
vásárlás útján. A 90-es évek alatt kapott dokumentumok nagy része angol nyelvű és
elsősorban a kábítószerügyben illetékes kormányzati nemzetközi szervek (az ENSZ
Nemzetközi Kábítószerellenes Programja, az Európa Tanács Pompidou Csoportja, az EVSZ
Anyagokkal Való Visszaéléssel Foglalkozó Programja) és az Európai Unió hivatalos
kiadványaiból állt. Ezen túl egyes országok kábítószer politikájával, megelőzési
programjaival foglalkozó dokumentumok is megtalálhatóak a gyűjteményünkben.
Az utóbbi évtizedben a kábítószerüggyel foglalkozó hazai kormányzati és civil
szervezetekkel, intézményekkel való kapcsolatunk révén, illetve vásárlás útján a legfontosabb
hazai dokumentumokat is beszerezzük.
A nyomtatott dokumentumok közül 1500 tétel van adatbázisban feldolgozva és megkezdődött
az elektronikus dokumentumok feldolgozása is.
Néhány példa a gyűjtemény összetételére:
• EMCDDA: Annual Reports;
• INCB: Narcotics Drugs, Precursors, Psychotropic Substances, Report of the
International Narcotics Control Board;
• WHO: Programme on Substance Abuse, Expert Committee on Drug Dependence;
• Jelentések a magyarországi kábítószerhelyzetről;
• Folyóiratok, newsletterek: WFTC Jurnal, NIDA Notes, Drugnet Europe, Journal of
Studies on Alcohol and Drugs, Addiktológia;
Törekszünk a hagyományos dokumentumok (könyv, folyóirat, úti jelentés) mellett az
elektronikusokat (pl. The Beckley Foundation Drug Policy Programme (GB), Elisad Journals,
National Drug Control Strategy (USA), EMCDDA kiadványok, jelentések) is összegyűjteni
és tárolni.

A gyűjtemény használói
A gyűjteményt a kábítószer elleni harcban résztvevő szakemberek, szakértők, oktatók,
egyetemi és főiskolai hallgatók, szociális munkások, újságírók használják. Az ORFK és a
BRFK munkatársai pedig a bűnüldözési tevékenységükhöz tájékozódnak a gyűjteményben.
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Nemzetközi és hazai kapcsolatok
A gyűjtemény építésével, a szakemberek szakirodalmi tájékoztatásával kapcsolatban
lehetőségünk nyílt arra, hogy 1999-től aktívan bekapcsolódjunk a nemzetközi kábítószer
elleni küzdelemben részt vevő könyvtárak és dokumentációs központok együttműködésnek,
az Elisad (European Assosiacion of Libraries and Information Services on Alcohol and others
Drugs) szervezetének (www.elisad.eu) a munkájába. Megközelítőleg 40 könyvtárral,
dokumentációs központtal állunk kapcsolatban. Elektronikus levelezés útján lehetőségünk van
a dokumentumcserére, éves értekezleteken veszünk részt, megkapjuk a szervezet elektronikus
folyóiratát.
Az Elisad Európai Unió által támogatott, idén lezáruló programja keretében részt veszünk egy
közös, európai „gateway” www.addictionsinfo.eu/ létrehozásában az alkohol és egyéb drogok
területén létrejövő hazai honlapok katalogizálásával.
A felhasználók jobb információellátása érdekében kapcsolatot tartunk fenn a Magyar Drog
Fókuszponttal, a Nemzeti Drogmegelőzési Intézet Könyvtárával és Szakirodalmi Információs
Portáljával, az Országos Egészségfejlesztési Intézettel, a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet
Könyvtárával. Szeretnénk felvenni a kapcsolatot a Szociális és Munkaügyi Minisztériummal,
az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai
Kar oktatóival, valamint az Országos Addiktológiai Intézettel.

Szolgáltatások
Tájékoztatás, helyben olvasás, kölcsönzés (beiratkozott olvasók és könyvtárak részére),
másolatkészítés, az olvasói gépen használható az állomány adatbázisa, Internet és az
elektronikus dokumentumok.
Elérhetőség
ESKI Egészségpolitikai Szakkönyvtár
Kábítószerügyi külön-gyűjtemény
a gyűjtemény kezelője: Kovács Beatrix
kovacs.beatrix@eski.hu
cím: 1051 Budapest, Arany János u. 6-8. III. emelet 328-as szoba.
tel.: 1-354-5372
www.eski.hu
Látogatási idő: előre egyeztetve a gyűjtemény kezelőjével, de általában hétfőtől –
csütörtökig: 9,00 – 16,00 és pénteken: 9,00 – 14,00

Budapest, 2007. június 11.
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