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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-
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zati kiadványok országos közös katalógusát épí-
ti. A hagyományos típusú tájékoztató szolgála-
ton kívül számos szolgáltatás on-line módon is
igénybe vehetõ.

A gyûjtemény több, mint 400 ezer kötetet
foglal magába, ebbõl mintegy 100 õsnyomtat-
vány, több mint 3000 XVI. századi könyv, 6000
kötet XVII. századi, 12 ezer XVIII. századi, több
mint 40 ezer pedig XIX. századi könyv. A 20,8
ezer folyóiratcímbõl 2400 cím élõ, és 3000 elekt-
ronikus periodikumuk is van. 1539 óta gyûjtik –
orvosi, fog- és szájsebészeti témában – a párizsi
egyetemi disszertációkat, a vidéki fakultások
nyomtatásban megjelent téziseinek  szinte tel-
jességét is õrzik – összesen félmillió dokumen-
tumot. Kézirattára jelentõs: 1395 és 1786 közöt-
ti orvosi egyetemi, ún. „Commentaire”-okat,
XVI–XVII. századi, illetve ezer egység XVIII–
XIX. századi kéziratot tartanak nyilván. Érem- és
metszetgyûjteménye, továbbá 1300 egységnél na-
gyobb CD-ROM-, illetve videotékája  is van.
Gyûjteménye méretei és minõsége alapján az ame-
rikai National Library of Medicine és a Wellcome
Institut of London mellett a világ harmadik legje-
lentõsebb orvosi könyvtára. A Nagyolvasóban 200
ülõhely és 33 számítógépes terminál, 3 hálózati
nyomtató, 5 fénymásoló várja a látogatókat. Az
ún. aktualitások számára külön termet rendeztek
be. Itt 6500 kötet, 46 kurrens lap, 4 multimédiás
terminál, nyomtató, fénymásoló található. További
olvasói tér a Salle Landouzy, illetve az orvostörté-
neti gyûjteményé. A könyvtár szervezett pártoló,
baráti körrel rendelkezik.

Számítógépes katalógusai a következõk: A
könyvtár teljes régi gyûjteménye az 1477 és 1952
közötti idõszakból szerzõ szerint, a keresztnév
kezdõbetûjével és/vagy a megjelenés évével to-
vább csoportosítva. (Orvostörténeti kérdések
megválaszolására délutánonként szaktájékoztatás
vehetõ igénybe.) Valamennyi terminálról látható
a könyvek, folyóiratok és multimédia központi
katalógusa 1952-tõl napjainkig. Minden számí-
tógép rendelkezik internetkapcsolattal, a BIUM
azonban felhívja a nem orvosi/biológiai felülete-
ket látogatók, e-mailezõk figyelmét az önkorlá-
tozásra. Ezzel szemben ingyenesen hozzáférhetõ
800, a könyvtár állományát képezõ folyóirat. A
teljes multimédia-állomány megtekinthetõ az
asztali gépeken. 1995 óta gyûjtik valamennyi
szakkonferencia anyagát, ami ugyancsak nyilvá-
nosan elérhetõ elektronikus változatban is. A ter-

minálokon látható
1985-tõl 1996-ig a
disszertációk nem-
zeti adatbázisa
(SUDoc), ezt egé-
szíti ki a BIUM-ban
õrzött disszertációk
teljes szövege 1997-
tõl napjainkig. A
könyvtár portré- és
képanyagának digi-
talizálása folyamat-
ban van, jelenleg
8000 kép látható
számítógépen, me-
lyekrõl az orvostör-
téneti szolgáltatások keretében papírnyomtatás le-
hetséges. (Évente mintegy 70 ezer használó veszi
igénybe rendszeresen a számítógépes szolgáltatá-
sokat.)

Cédulakatalógusok a Nagyolvasóban elhelyez-
ve: Az 1900 és 1971 közötti idõszak szerzõ, cím,
tárgyszó szerint. (1952-tõl 1971-ig újfajta elhe-
lyezéssel. Ezen cédulák többsége a központi
számítógépes nyilvántartásban is szerepel.) Szer-
zõ, cím, kongresszus és disszertáció szerint cso-
portosított cédulák 1972-tõl 1989-ig (többségük nu-
merizálva a központi katalógusban is).



  Könyvtári Levelezõ/lap • 2006. augusztus • 23

Valamennyi számítógéprõl ingyenesen hasz-
nálható a Pubmed/Medline (papír formában In-
dex Medicus cím alatt a Landouzy Teremben),
illetve a Paris 5 egyetem által elõfizetett adatbá-
zisok közül a Pascal, a PsycInfo, az EMC, a
Cochrane. (Lehetõség van egyszer kinyomtatni
a saját készítésû referensz-bibliográfiát is.) Az
adatbázisok használatát egy könyvtáros segíti.

A régi könyvállomány egy meghatározott,
sérülékeny része mikrofiche-en olvasható.

Két pénzváltó automata szomszédságában
szerezhetõ be a fénymásoló kártya, mely 2 euróért
elõször 19 másolat készítésére elegendõ, a to-

vábbi feltöltések ennél olcsóbbak. Az 1930 elõt-
ti dokumentumokról oldalanként 0,3 euróért ren-
delhetõ másolat.

Orvostörténeti szempontból a BIUM régi gyûj-
teménye Európában a legjelentõsebb. Már most
hozzáférhetõ webfelületen 630 ezer oldal könyv,
folyóirat, cikk és disszertáció, kép és portré,
valamint életrajzi adatbázis (kb. 14 ezer névvel),
két virtuális kiállítás. Ezen kívül egy tucat kü-
lönféle tudományos társaságnak és honlapjuknak
ad helyet a BIUM, illetve weblapja. A ritkaságok
megtekintésére külön teremben van lehetõség, ahol
hordozható számítógéppel is szabad dolgozni. Igen
büszkék a korai nyomtatott könyvek korából birto-
kolt, Hippocratis ac Galeni libri aliquot, ex
recognitione F.Rabelaesi (Lyon, 1532) vagy az
1495-ös, velencei kiadású Fasciculus medicinae
(szerzõje Jean de Ketham) kötetekre, de van elsõ
kiadású De humani corporis fabrica (1543) köny-
vük Vesaliustól vagy De dissectione partium
corporis humani (1545, franciául: 1546.) Charles
Estienne-tõl. A sebészet tárgykörébõl szintén elsõ
kiadású kézikönyveik vannak, mint például: Dis

ist das Buch der Cirurgia (1497, szerzõje:
Hieronymus Brunschwig), Feldtbuch der
Wundartney (1517, szerzõje: Hans von Gersdorf).

A BIUM nem kölcsönzõ könyvtár, de részt
vesz a hazai és a nemzetközi könyvtárközi do-
kumentumszolgáltatásban (évi 70 ezer dokumen-
tum). Tagja az Egyesült Államok Orvosi Nem-
zeti Könyvtára hálózatának, és ugyancsak köz-
vetlen kapcsolatban áll a British Library könyv-
tárközi kölcsönzõ részlegével, a kölni Országos
Német Orvosi Könyvtárral és a Kanadai Nemze-
ti Könyvtárral.

Kakasy Judit


