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II. Nemzetközi szlavisztikai
és könyvtáros konferencia
(Szarajevó, 2006. április
19–23.)
(Folytatás)

A konferencia negyedik ülésszakán belül az elekt-
ronikus információgyûjtés és -közlés, valamint
az elektronikus kiadói tevékenység volt a fõté-
ma. Bea Klotz, a Majna-parti Frankfurtban 2002
óta mûködõ, kelet-európai digitalizált periodi-
kumokat tartalmazó elektronikus gyûjtemény, a
CEEOL adatbázisának eddigi építésérõl, mûsza-
ki fejlesztéseirõl és jövõbeli terveirõl számolt be
a nagyérdemû közönségnek (Development and
Future of East European Periodicals Content
Collection: Caste study of CEEOL). Igen figye-
lemre méltó az az adat, hogy 2006. április köze-
péig a gyûjteményben már 229 on-line folyóirat
és idõszaki kiadvány volt megtalálható 27 nem-
zeti kiadói nyelven. E sajtótermékek zömmel a
nyelv-, irodalom- és társadalomtudományi peri-
odika kategóriájába tartoznak. A folyóiratokból
Adobe Reader segítségével full-textek is olvas-
hatók. A folyóiratok iránti nagy igényrõl legjob-
ban a következõ számadatok tanúskodnak: míg
2002-ban 52 elõfizetõ szerepelt a CEEOL nyil-
vántartásában, 2006-ra az elõfizetõ felhasználók
száma már 228-ra nõtt. A következõ, igencsak
szellemes hangvételû kiselõadás keretében Saša
Madacki és Dzenana Aladjuz a szarajevói
Jutarnji bibliotekar (Reggeli könyvtáros) elekt-
ronikus hírportál esettanulmányán keresztül ele-
mezte mindazokat a mûszaki kihívásokat és a
nagyvilágban lezajló trendeket, amelyeket nap-
jaink elektronikus szakfolyóiratai kénytelenek
„végigszenvedni” a szakmai követelmények ke-
reszttûzében (Elektronski casopisi kao izazov bu-
ducnosti: studija slucaja „Jutarnji bibliotekar”).
Mint ahogy azt Aladjuz kisasszony hangoztatta,
ez a hírportál egy olyan szellemi produktum,
amely egyfelõl a régimódi és udvariatlan könyv-
tárosokról alkotott elõítéletek ellen tiltakozik,

másfelõl pedig mindenkor síkra száll az egyik
alapvetõ emberi jogért, a tájékozódásra való jo-
gért. A szó szoros értelmében formabontó hír-
portál 12 szellemes címû rovatban közöl havi
rendszerességgel laza, humoros hangvételû, de
egyúttal mindig hiteles tartalmú információkat,
szakmai értékeléseket és a nemzetközi könyvpi-
ac idõszerû toplistáit. A hírportál fõ célja, hogy
ledöntsön mindenféle hírgátat és hogy „emberi
szem közelébe helyezzen” újabbnál újabb,
interneten közvetített hiteles információkat. A
vitákat nyíltan vállaló szerkesztõség valamennyi
munkatársának fõ mottója: „Számunkra nincsen
szebb dolog, mint az egyet nem értést tükrözõ
válaszlevél.” Végül, az utolsó elõadás keretében
Nevenka Hajdarovic ismertette a bosznia-herce-
govinai könyvkiadás terén tapasztalt azon folya-
matokat és jelenségeket, amelyeket az 1995 és
2005 közötti évtizedben tapasztaltak a háborús
pusztításoktól fokozatosan talpra álló országban
(Osvrt na bosanskohercegovacko izdavaštvo
1995–2005). A könyvkínálat általában bõséges
volt, hiszen évente átlagosan ötszáz új kiadvány
hagyta el a nyomdákat. Az egyik gyakori és leg-
szembetûnõbb jelenség a szakmailag gyenge
minõséget nyújtó kis kiadók gyors elszaporodá-
sa volt, valamint a kiadói tevékenység mûvele-
teinek elaprózódása. A könyvek zömét bizomá-
nyi kereskedelmi formában terjesztették. Elgon-
dolkodtató, hogy nagyon sok cég nem ismerte
és még most sem ismeri a könyvkiadásról szóló
törvényt és a nemzetközi szabványokat. Még
jobban elszomorító az a tény, hogy sok olyan
könyv is könyvesboltokba került, amelyet nem
látott sem a kiadásért felelõs kiadói szerkesztõ,
de még a lektor és a korrektor sem! Boszniában
napjainkban a legtöbb mûfordítás angol, arab,
francia és német nyelvû forrásmûvek alapján
készül.

A konferencia fõ erényének tulajdonítható,
hogy valamennyi beszámolóban érzékelni lehe-
tett az intézményi és/vagy regionális adatbázi-
sok tárgyilagos bemutatását, a digitalizált infor-
mációk tartalmi feltárásának gyakorlati részlete-
it és nem utolsósorban a regionális és szélesebb
nemzetközi együttmûködés eddigi tapasztalatait
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és jövõbeli lehetõségeit. Mindezért a kiváló elõ-
adók méltán rászolgáltak a hallgatóság éber oda-
figyelésére és elismerésére. Az április 22-ei,
szombati tanácskozáson a konferencia résztve-
või megvitattak több aktuális szakmai kérdést a
majdani éves találkozók további mûködtetését
illetõen. Zárógondolataiban Saša Madacki
fõmoderátor arra kérte a jelenlevõ elõadókat,
hogy a 2007 áprilisában esedékes, Terra
incognita címet viselõ harmadik konferenciára
esettanulmányokat készítsenek arról, hogy az
elmúlt években milyen tapasztalataik voltak a
digitális gyûjteményfejlesztés, a public-relation,
a könyvtártudományi know-how, valamint a mi-
nõségbiztosítás terén.

A konferencia napjaiban alkalom adódott
megtekinteni a Szarajevóban zajló XVIII. nem-
zetközi könyvvásárt is, amelyen többségében az
egykori Jugoszlávia négy utódállama (Bosznia-
Hercegovina, Horvátország, Montenegró, Szer-
bia) könyvkiadói és könyvkereskedõi jelentek
meg. Itt mondjuk el, hogy a szarajevói Történet-
tudományi Kutatóintézet által nagyon igényesen
megszervezett könyvesten bemutatták a bosnyák
fõváros régi jó ismerõjének és nagy barátjának,
Robert Donia amerikai történészprofesszornak
Sarajevo : A biography (Szarajevó : Egy élet-
rajz) címû könyvét, amely a londoni Hurst and
Co. gondozásában jelent meg. A sikeresnek ítél-
hetõ szarajevói könyvtárosi és szlavisztikai kon-
ferencia záróakkordjaként április 23-án, vasár-
nap egy egésznapos kirándulás keretében a részt-
vevõk megcsodálhatták Mostar, Medjugorje,
Zitomislici, valamint Neum helytörténeti és ide-
genforgalmi nevezetességeit.

Bada Zoltán
Országos Idegennyelvû Könyvtár

A BIUM, Bibliotheque
Interuniversitaire de

Médecin,
azaz az orvosi egyetem

könyvtára Párizsban
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE)
Mûszaki Könyvtáros Szekciója orvosi könyvtá-
rosoknak 2006 tavaszára szervezett tanulmány-
útja keretében lehetõségem nyílt megtekinteni az

egyik legrégebbi európai egyetemi könyvtárat.
Kalauzunk maga Guy Cobolet, az intézmény
igazgatója volt. A nyelvi nehézségek áthidalását
Grebot Ágnes, az MKE volt Frankofil Csoportja
számára régóta ismerõs ADBS-tag vállalta ma-
gára kitûnõ tolmácsolásával.

Az Orvosi Egyetemközi Könyvtár (Bib-
liothèque Interuniversitaire de Médecin = BIUM)
a Quartier Latinban, a régi orvosi fakultás szom-
szédságában, egy XVIII. századi épületben talál-
ható (12, Rue de l’École de Médecine, Paris 6e).
1391-ben alapították, s eredeti helyének körze-
tén belül többször költözködött. 1795, az új or-
vosi fakultás indulása óta folyamatosan jelenlegi
helyén mûködik. Olvasótermet azonban csak
1891-ben kapott: a mai is üzemelõ, 86 m hosszú
Nagyolvasót Léon Ginain építész terve szerint
neoklasszicista stílusban építették. A könyvtár
összesen mintegy 6000 négyzetmétert foglal el,
a polcok 26 km-t tesznek ki. A gyûjteményben
õrzött legrégebbi dokumentum 1395-bõl való,
többségében azonban a XVIII. század második
felébõl származó, illetve azóta megjelent köny-
veket rejtenek a raktárak. Alapvetõen tudomá-
nyos gyûjtemény. Olvasóközönségét a második
és harmadik ciklust végzõ egyetemisták, okta-
tók, kutatók, egészségügyi szakemberek, illetve
külön engedéllyel rendelkezõk teszik ki (évi 15
ezer beíratkozott olvasó). A könyvtár – a tudo-
mányos és technikai információszolgáltatás je-
gyében – a lehetõ legteljesebb módon gyûjti a
tudományos színvonalú orvosi, fogorvosi szak-
irodalmat. Az egyetemközi kölcsönzés résztve-
võjeként évi mintegy 55 ezer kérésnek tesz ele-
get. Az orvostudomány és biológia tárgykörben
regionális központ (59 tagkönyvtárral): a soro-


