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What is the Word (Mi is a szó), nyelvfilozófiai
fejtegetésnek is beillik. 83 élettel teli évet élt.

A közszolgálati rádió és televízió is rendsze-
resen mûsorára tûzi mûveit, azzal a nyilvánvaló
céllal, hogy minél szélesebb körben megismer-
tesse gondolatait, munkásságát. A rádiójátékok
mellett áprilisban hallhattuk a híres regénytriló-
gia (Molloy, Malone Dies, The Unnamable)
hangzó változatát is, a széphangú  ír színész,
Barry McGovern felolvasásában. Nem könnyû
olvasmányok ezek, és fontos küldetés a köz szol-
gálatában, hogy aktívan segítse a befogadást.
Elfogadtassa az ír közönséggel a modern euró-
pai irodalom egyik legérdekesebb alakját, aki
történetesen ír volt. Angol–ír. Aki ráadásul fõleg
franciául alkotott, de mély aggodalma egyre
növekvõ kiszolgáltatásunk láttán, félelme embe-
ri méltóságunk elvesztése és életünk leértékelõ-
dése miatt mélyen, egyetemesen emberi. Igaz hu-
mánuma mindnyájunkért szól. Mint a harang.

Talán Godot-hoz (a „God” angolul Jóistent je-
lent!). Mindenesetre egy élhetõbb emberi világért.

Bobok Beáta
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*
Magyarországon is megemlékeznek az évfor-

dulóról, többek között a FSZEK és az Országos
Idegennyelvû Könyvtár (OIK) szervezett emlék-
programokat. Az OIK rendezvényérõl fotók lát-
hatók a http://www.oik.hu/meghivok/Beckett/
20060511_kia l l i tas_megnyi to /k ia l lmeg
nyito_kepek.htm weboldalon.

II. Nemzetközi szlavisztikai
és könyvtáros konferencia

(Szarajevó, 2006. április 19–23.)

Szarajevóban az idén második alkalommal ren-
dezték meg a szlavisztikai gyûjteményeket gon-
dozó könyvtárosok nemzetközi találkozóját Szla-
visztikai gyûjtemények – jövõ és kihívások
(Slavisti ke zbirke – budu nost i izazovi) cím-
mel. E sorok írója az Országos Idegennyelvû
Könyvtár megbízásából és a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériuma anyagi támogatásának
köszönhetõen vehetett részt a bosznia-hercego-
vinai fõvárosban megrendezett igen színvonalas
konferencián. A szakmai találkozó fõ célja az
volt, hogy az egykori Jugoszlávia utódállamai-
nak könyvtárosai és külföldi szakmabeli kollé-
gáik bemutassák közmûvelõdési intézményeik ér-
tékes dokumentumait, a Gutenberg-galaxis be-
cses példányait és az új idõk digitális kiadvá-
nyait. A napjainkban tapasztalható globalizációs
trendek, valamint az angolszász nyelv- és tömeg-
kultúra „egyeduralmának” világában nagyon
hasznos dolog volt megismerni a regionális nem-
zeti identitásokat hirdetõ és szerényebb méretû
könyvtári gyûjteményeket: a jugoszlavika, vala-
mint minden egyes délszláv nemzeti bibliográfia
tárgykörébe tartozó irodalmi, nyelvtudományi,
helytörténeti és multimediális gyûjteményeket.
Az elõadások révén választ kaptunk arra, hogy
az ex-jugoszláv térség nemzeti, egyetemi és szak-
könyvtárai milyen kutatási lehetõségeket tudnak
nyújtani majdani tudományos szintézisek meg-
alkotásához, valamint arra is, hogy a jelen pilla-
natban miként zajlanak az intézményközi együtt-
mûködések és nemzetközi dokumentumcserék.
Elõzetesen elmondjuk még azt is, hogy a szara-
jevói konferencián többségében a délszláv nyel-
veken napvilágot látó könyvtári gyûjtemények,
illetve kutatási témák kaptak nagyobb teret, míg
a legnagyobb szláv nyelvnek számító orosz nyel-
vû gyûjteményeket csupán az egyik amerikai
elõadás mutatta be részletesebben.

A konferencia hivatalos megnyitója 2006.
április 20-án zajlott le. Az elõadókat és a vendé-
geket a II. ICSL-tanácskozás (Second Interna-
tional Convention of Slavistic Librarians in
Sarajevo) szervezõ- és végrehajtó-bizottságának
nevében köszöntötte Dragan Markovi , a sza-
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rajevói University Press könyvkiadó cég igazgató-
ja és a végreható-bizottság elnöke, Emir Turkuši ,
Szarajevó-kanton mûvelõdésügyi minisztere,
Tajib Šahinpaši , a szarajevói Šahinpaši  könyv-
kiadó igazgatója és a nemzetközi könyvvásár
igazgatója, valamint Saša Madacki, a könyvtár-
tudomány magisztere és a konferencia fõ mode-
rátora. Ezt követõen Robert Donia, a University
of Michigan (USA) történészprofesszora tartott
kiselõadást (címe: Book savers, Book users:
Glimps into the Future), amelyben tudós kollé-
gái nevében méltatta a könyvtáraknak a tudomá-
nyos kutatómunkában betöltött fontos és nélkü-
lözhetetlen szerepét. Sreten Ugri i  nak, a belg-
rádi Szerb Nemzeti Könyvtár igazgatójának
Posztbalkán szimbolikus infrastruktura
(Postbalkanska simboli ka infrastruktura) címû
magasröptû, bölcselõ gondolatokat tartalmazó
elõadását – a szerzõ hivatalos okok miatti távol-
létében – Senada Kreso olvasta fel. Az elõadás
egyik fõ konklúziója, hogy a Balkán nagyon
komoly árat fizetett azért, hogy a világnak – mind
a Nyugatnak, mind pedig a Keletnek – bemutas-
sa és bebizonyítsa egyedi regionális identitását.
A Balkánnak nem egy esetben kellett megküz-
denie a sztereotípián alapuló elõítéletekkel, mi-
közben a térségben élõ nemzetek között a törté-
nelem során igen gyakoriak voltak a frusztráci-
óktól terhes és nacionalista színezetû összecsa-
pások.

A konferencia négy ülésszak keretében zaj-
lott le. Az elsõben a közönség körében ülõ bosz-
niai könyvtárosok meghallgathatták azoknak a
kollégáknak a beszámolóit, akik a szláv/szlavisz-
tikai gyûjtemények történelmi fejlõdését ecsetel-
ték. Ezen ülésszak keretében elsõként Amra
Rešidbegovi  tartott igen megrázó részleteket is
tartalmazó elõadást (Specijalne zbirke Nacionalne
i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine
danas) a szarajevói Bosznia-Hercegovinai Nem-
zeti és Egyetemi Könyvtár különleges gyûjte-
ményérõl. Megtudhattuk, hogy az elmúlt évti-
zedben lezajlott háborús pusztítások idején több
mint 150 ezer tételnyi dokumentum veszett oda.
Napjainkban az intézményben több mint 19 ezer
kéziratot, ritka nyomtatványt, térképet és grafi-
kát tárolnak. E különleges gyûjteményt a nyi-
tottság és a tartalmi sokszínûség jellemzi. Máso-
dik elõadóként e sorok írója, Bada Zoltán az
Országos Idegennyelvû Könyvtár szlavisztikai
gyûjteményéhez kötõdõ Szentgyörgyi-hagyaték

jugoszlavika-állományáról, valamint annak digi-
tális feldolgozási folyamatairól számolt be. A
budapesti szakkönyvtár elektronikus katalógusá-
ba összesen 1174 könyv és 126 tételnyi folyóirat
került be. Ezek minden bizonnyal új, friss színt
fognak jelenteni a magyarországi jugoszlavika-
kutatóknak. Adin Ljuca, a prágai Cseh Nemzeti
Könyvtár részét képezõ Szláv Könyvtár
(Slovanska Knjihovna) különleges bosniaca-gyûj-
teményérõl tájékoztatott (Bosniaca u Slavenskoj
biblioteci u Pragu). A nyomdatörténeti érdekes-
ségek ismertetésén túlmenõen a boszniai
Maglajban született kolléga azt is elmondta, hogy
a Szláv Könyvtárban 1993 és 2005 között öt
tematikus bosnyák kiállítást rendeztek, míg a köz-
ponti intézményben, a Cseh Nemzeti Könyvtár-
ban 1994-ben egy segélynyújtó szakmai konfe-
renciát tartottak az UNESCO közremûködésé-
vel. Ez utóbbit teljes egészében a bosznia-herce-
govinai könyvtárügynek és a boszniai nemzeti
patriotika, a bosniaca revitalizációjának szentel-
ték. Jelen pillanatban a prágai Szláv Könyvtár a
közép-balkáni országból évente megközelítõleg
kétszáz monografikus mûvet és tíz folyóiratot
szerzeményez. Janet Crayne, a University of
Michigan (USA) könyvtárosa a helyi szlaviszti-
kai, zömmel orosz nyelvû gyûjteményrõl tartott
figyelemre méltó elõadást (History of Slavic
Collection at University of Michigan Library and
Responsibility that we Share in Preserving the
Human Record). Az amerikai egyetem, amely a
szláv és kelet-európai nyelvek oktatása címén
központi állami pénzforrást kap, annak idején
III. Sándor orosz cártól száz tételnyi orosz köny-
vet kapott ajándékba. A sors furcsa fintora, hogy
a vörös forradalmár, Vlagyimir Iljics Lenin is
„biztosított” egy nagyobb szerzeményezést azál-
tal, hogy a cári könyvtár becses példányait bor-
sos áron eladta az USA-nak. Ezen kiadványok
közül több példányt a University of Michigan
könyvtárának adtak át. Az 1960-as évek elején a
könyvtári statisztikák arról tanúskodtak, hogy már
több mint két és fél millió kelet-európai könyv
szerepelt az intézmény katalógusában. Három
évtizeddel késõbb, az 1990-es években egy isz-
tambuli török kereskedelmi cég révén tekinté-
lyes mennyiségû boszniai kiadvány jutott a
University of Michigan könyvtárának birtokába.
A kiadványokat folyamatosan digitalizálják.
Narcisa Puljek-Bubri  a több mint 90 ezer kü-
lönleges bibliográfiai egységgel rendelkezõ Bos-
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nyák Kutatóintézet (Bošnja  ki institut - Fondacija
Adil Zulfikarpaši ) legjelesebb gyûjteményeit mu-
tatta be a jelenlevõknek (Bogumili, emigrantika
i ratna zbirka u fundusima Bošnja kog instituta
u Sarajevu). A szarajevói Adil Zulfikarpaši  Ala-
pítvány által mûködtetett kutatóintézet könyvtá-
rában megtalálható a középkori eretnekekrõl, az
oszmán-török hódoltság idején iszlám vallásra
áttérõ bogumilokról szóló gyûjtemény, továbbá
az ún. háborús gyûjtemény, a jeles bosnyák
emigránsok alkotásaiból összeválogatott gyûjte-
mény, valamint az arab, perzsa, török és bos-
nyák nyelven megírt értékes kéziratok katalógu-
sa. Az intézménybe mind hazai, mind külföldi
kutatók különbözõ korosztályai járnak – az érett-
ségizõ diákoktól kezdve egészen az akadémiai
fokozatokkal rendelkezõ aktív vagy már nyugál-
lományba került egyetemi tanárokig.

A második ülésszak keretében elhangzott elõ-
adások a könyvtárközi együttmûködést és a szla-
visztikai gyûjtemények jövõjét taglalták. Meliha
Pirija, a szarajevói Nemzeti és Egyetemi Könyv-
tár, Ivana Nikoli , a belgrádi Szerb Nemzeti
Könyvtár, Irena Šešek pedig a ljubljanai Szlo-
vén Nemzeti és Egyetemi Könyvtár azon tapasz-
talatait ecsetelte, amelyeket a nemzetközi könyv-
tárközi dokumentumcsere terén tapasztaltak az
1995 és 2005 közötti évtizedben. A szarajevói
kollégák éppen ennek a szerzeményezési formá-
nak köszönhetõen tudtak több dokumentumhi-
ányt pótolni, míg a nemzeti patriotika (a
boszniaka) többi hiányos tételét és fejezetét a
háborús évek alatt megmentett szerzeményezõi
leltárkönyvek révén rekonstruálták (az elõadás
címe: Iskustva Nacionalne i univerzitetske
biblioteke Bosne i Hercegovine u izgradnji fonda
i mogu nosti bibliote ke razmjene na medu-
narodnoj razini). A ljubljanai kollégák is nagy
hasznát vették a nemzetközi cserének, mert az
ex-jugoszláv térség utódállamaival kapcsolato-
san nem állt módjukban nagyobb mennyiségû
releváns angol nyelvû kiadványt beszerezni. A
cirill betûs szerb nyelvû kiadványok nem nyelvi
és olvasási, hanem inkább technikai jellegû szoft-
verproblémákat okoztak a katalogizálás munká-
lataiban (az elõadás címe: Bosanskohercego-
va ka, hrvatska, makedonska i srpska grada u
Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci u
Ljubljani: analiti ki izvještaj za novi milenijum).
Ezen ülésszak idején Ivana Nikoli  elõadásában
többek között azt is hangoztatta, hogy az egykor

egységes jugoszláv állam idejébõl származó szak-
mai kapcsolatok nem szakadtak meg, hála az
egymás iránt tanúsított kollegiális bizalomnak.
A dokumentumcserék lebonyolítása idején törté-
nõ levélváltások híven tanúskodtak az azonos
szakmához tartozók humánus segítõkészségérõl
(az elõadás címe: Bibliote ka saradnja i razmena
publikacija – doprinos pomirenja na prostorima
nekadašnje Jugoslavije). Igazán kellemes volt hal-
lani azt, hogy mindhárom nemzeti könyvtár mél-
tatta a többi partnerintézményt, és hogy az együtt-
mûködés terén valamennyien jelesre vizsgáztak.

A harmadik ülésszak témája a könyvtártudo-
mány és a könyvtáros szakma terén színre lépõ
új technikai fejlesztések, valamint a digitalizálás
mûszaki kihívásainak való szakmai megfelelés
volt. Az elektronikus sajtó manapság általános
közfogalom, s minden nevesebb lapkiadó már
elektronikus formátumban is elérhetõvé teszi
hagyományos nyomdai eljárással elõállított ter-
mékeit. Bojana Vukoti  a belgrádi Szerb Nemze-
ti Könyvtár elektronikus katalógusában szereplõ
és megjeleníthetõ elektronikus folyóiratok feltá-
rási lehetõségeirõl számolt be (Elektronska
izdanja periodike u Srbiji dostupna preko
dubokog kataloga Narodne biblioteke Srbije). A
szerbiai elektronikus sajtótermékek közül orszá-
gos terjesztésû és regionális (vidéki) érdekeltsé-
gû napilapok, hetilapok, hivatalos közlemények,
hirdetéseket szolgáltató újságok, nõi magazinok,
bulvárlapok, szatirikus kiadványok, gyermekla-
pok és tudományos idõszaki kiadványok találha-
tók meg a világhálón. Legtöbbjüket a már jól
bevált keresõrendszerek (yahoo, google stb.)
révén lehet a legkönnyebben feltárni. A Szerb
Nemzeti Könyvtár katalógusából az érdeklõdõk-
nek full-texteket is szolgáltatnak. A szerbiai elekt-
ronikus sajtó legteljesebb információt nyújtó lel-
tárát, a tudományos kutatást elõsegítõ idõszaki
kiadványok tematikus csoportosítását, valamint
az általuk kezdeményezett tematikus projekteket
a http://www.sac.org.yu/komunikacija honlapon
lehet megtekinteni. Dragan Golubovi   a bosznia-
hercegovinai fõvárosban mûködõ Médiaközpont
(Medija centar) digitális sajtóarchívumában fel-
lelhetõ idõszaki kiadványok tárolása terén szer-
zett tapasztalatokat ismertette (Digitalna arhiva
bosanskohercegova kih štampanih medija –
iskustva u arhiviranju periodike). Ebben az in-
tézményben naponta háromszáz tételnyi word
fájlban megszerkesztett szöveget helyeznek pdf-
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formátumba, és minden érdeklõdõnek full-textet
is tudnak biztosítani. Az elmúlt három esztendõ-
ben két adatbázist fejlesztettek ki: a NetNovinar
internetes hírportált, amellyel segítséget nyújta-
nak a délkelet-európai térség hivatásos újságíró-
inak, valamint az iDoc nevû kutató-dokumentá-
ciós központot, ami nem más, mint a bosznia-
hercegovinai nyomtatott médiumok interneten is
elérhetõ archívuma. A Médiaközpontban ezen
kívül mûködik még egy média-szakirodalmat
szolgáltató könyvtár, valamint a Sarajevske
sveske (Szarajevói Füzetek) címû irodalmi és
mûvelõdési folyóirat szerkesztõsége. A jövõbeli
tervek között szerepel a magiszteri és doktori
szakdolgozatok jegyzékének internetes megjele-
nítése.

A következõ elõadó Vaska Sotirov-Duri , a
szarajevói Városi Könyvtár munkatársa volt, aki
az Európai Bizottság közgyûjteményi projektje-
inek (PubliCa, PULMAN, CALIMERA), vala-
mint szakmai ajánlásainak szellemében megva-
lósított helytörténeti digitális kiadványokat mu-
tatta be (Digitalizacija grade zavi ajnih zbirki
kao promotora kulturne baštine lokalne zajed-
nice). A helytörténeti gyûjtemények összeállítá-
sa, gondozása és elektronikus prezentálása nem-
csak szakmai tudást és hozzáértést, hanem ma-
gas fokú elkötelezettséget és küldetéstudatot igé-
nyel. Az új idõk már befutott trendjeinek meg-
felelõen napjaink városi könyvtárosait úgy
tartjákszofver p számon, mint informatikai szak-
tudással felvértezett helyi mûvelõdésszervezõ me-
nedzsereket. A szarajevói kolléganõ és rokonlel-
kû munkatársai az elmúlt néhány esztendõben
digitalizálták a helytörténeti gyûjtemények leg-
jellegzetesebb anyagait: Szarajevó mint olimpia
város, Szarajevó Város Baráti Köre, Hasan Ki-
ki  és Alaksandar Mrujavica költõk digitalizált
kéziratai stb. Azt is elmondta, a háborút túlélõ
jeles és kevésbé ismert városlakók szükségét
érezték annak, hogy összegyûjtsék és az utókor
számára bemutassák azon személyes tárgyaikat
és szellemi produktumaikat, amelyek szûkebb la-
kóközösségük, valamint Szarajevó iránti hûsé-
güket tükrözik. Egyébként nagyon érdekes adat-
nak számít, hogy a Lonely planet ismeretterjesz-
tõ sorozat szakvéleménye szerint a Mijacka fo-
lyó partján fekvõ város a világ legszebb és egye-
diségüket legjobban õrzõ fõvárosainak nemzet-
közi jegyzékén a 43. helyet(!) foglalja el. A
Szarajevó Város Baráti Köre (Krug priljatelja

grada Sarajeva) fontos feladatának tartja, hogy a
spontánul kipattanó ötleteket, elképzeléseket és
terveket igényes projektekbe foglalja és majdan
digitális kiadványokban örökítse meg. Ezt köve-
tõen Maria-Barbara Martin, a berlini Állami
Könyvtár szlavisztika professzora hamisítatlan
német igényességgel megírt szerb-horvát nyelvû
elõadásában beszámolt a Vascoda multidisz-
ciplináris hírportál tagságába tartozó VifaOst
kelet-európai szakkönyvtárról, valamint a benne
mûködõ szlavisztikai hírportál mûszaki újításai-
nak menetérõl (Portal za slavistiku u okviru
Virtuelne stru ne biblioteke za Isto nu Evropu:
kako da postane atraktivan pristup stru nim
informacijama na Internetu?). Bár e szlaviszti-
kai hírportál még nagy fejlesztések alatt áll, róla
már most elmondható, hogy jövõbeli használói
megtalálhatnak benne mindenfajta releváns in-
formációt: bibliográfiákat, évkönyveket, adatbá-
zisokat, internetforrásokat, folyóiratokban meg-
jelentetett tudományos értekezések full-textjeit,
szlavisztikai tanulmányok tartalomjegyzékét,
valamint a folyamatosan beérkezõ új könyvki-
adványok címleírásait. Németország tudomány-
egyetemein a szlavisztikai tudományok terén
néhány száz egyetemi oktató dolgozik, s több
mint tízezerre becsülhetõ azoknak az egyetemi
hallgatóknak a száma, akik valamilyen szláv
nyelvet választanak fõstúdiumként. Az õ igénye-
iket fogja kielégíteni ez a nagyon igényes és
ígéretes elektronikus forráshely. Végül Predrag
Pajic, a Washingtonban székelõ Library of
Congress délszláv szakértõje rövid szóbeli fel-
szólalásában elmondta, hogy az USA-ban nagy
tempóban dolgoznak egy gigantikus méretû di-
gitális világkönyvtár kialakításán, valamint az
amerikai nemzeti emlékezet (Memory of Ame-
rica) projektjén. A kulturális örökség legjelentõ-
sebb kiadványait már most is digitalizálják, mi-
közben még mindig zajlanak a Google-keresõ-
rendszer révén feltárt könyvek és más értékes
szellemi produktumok szerzõi jogvédelmével
kapcsolatos heves szakmai és etikai viták.

Bada Zoltán
Országos Idegennyelvû Könyvtár

(Folytatjuk)
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