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Istorija 

 
       Sveikata ir ligos nežino sienų 
 
 
EAHIL vienija daugiau nei 1600 narių iš 46 šalių: Europos, Amerikos, Australijos, Kanados ir kt. Tai 

bibliotekininkai, informacijos specialistai, bibliotekos bei komercinės kompanijos, kurios domisi 
medicinos ir sveikatos mokslo informacija. (EAHIL President’s Reports for 2011. 
http://www.eahil.net/EAHIL%20President's%20Report%202011_final.pdf) . 

 
Idėja įkurti Europos medicinos bibliotekininkų asociaciją sklandė nuolat: IFLA konferencijose, tarptautinėse 

medicinos bibliotekininkų konferencijose bei kituose forumuose, kur susitikdavo Europos sveikatos ir 
medicinos mokslų bibliotekininkai. 

  
1985 m. Tokijo tarptautinėje medicinos bibliotekininkų konferencijoje susirinkę 25 Europos šalių atstovai 

nusprendė, kad laikas kurti savo, Europos medicinos bibliotekininkų asociaciją.  
 
 1986 m. rugsėjo 30 – spalio 5 dienomis Briuselyje įvyko I-oji Europos medicinos bibliotekininkų 

konferencija, kurioje dalyvavo 300 delegatų iš 26 Europos šalių. Finansavimą skyrė ir rėmė Europos 
sąjungos komisija, PSO bei PSO Europos regiono biuras, kuris siekė užtikrinti kuo gausesnį 
medicinos bibliotekininkų dalyvavimą iš Rytų Europos šalių. Konferencijoje buvo pateikta 80 
pranešimų, 6 tęstinio mokymosi programos, 22 parodos. Konferencijos baigiamojo posėdžio metu 
buvo nuspręsta įkurti Europos sveikatos informacijos ir medicinos bibliotekų asociaciją. 

 
1987 m. rugpjūčio 18 d. IFLA konferencijos metu (Braitone, Didžioji Britanija)  buvo oficialiai patvirtinti 

asociacijos steigimo dokumentai. Asociacijos įstatus pasirašė kolegos iš 13 Europos šalių. Į asociaciją 
iš karto įstojo 74 bibliotekininkai. Buvo išrinktas prezidentas (p. Marc Walckiers) ir valdyba. 

 
Specialiame žurnalo Newsletter to European Helath Librarians priede, skirtame EAHIL 10-čiui savo 

prisiminimais apie EAHIL organizacijos įkūrimo istoriją, vystymąsi, jos veiklą dalinasi prezidentai ir kiti 
asmenys, dalyvavę šios organizacijos veikloje . 

       Newsletter to European Helath Librarians. - 1997, Nr. 41, p.I-XX. http://www.eahil.net/newsletter/nehl041supl.pdf 
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Tikslai 

Gerinti bendradarbiavimą tarp Europos sveikatos priežiūros 
bibliotekų. 
 

Stiprinti medicinos ir sveikatos bibliotekų Rytų ir Centrinėje Europoje 
tarpusavio ryšius. 
 

Ruošti sveikatos priežiūros ir medicinos bibliotekų darbo standartus. 
 

Sudaryti sąlygas bibliotekininkų profesiniam tobulėjimui, ruošti 
tęstinio mokymo kursus. 
 

Atstovauti medicinos bibliotekininkus Europos institucijose bei PSO 
(Pasaulinė sveikatos organizacija). 
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Narystė 

 
Nariais, turinčiais balsavimo teisę, 

gali būti  Europos šalių:  

• medicinos bibliotekininkai ir 
informacijos specialistai kaip 
individualūs nariai,  

• medicinos bibliotekos bei sveikatos 
priežiūros centrai kaip instituciniai 
nariai,  

• nacionalinės ar regioninės 
bibliotekininkų ar informacijos 
specialistų asociacijos kaip 
kolektyviniai nariai. 

 

Nariais, neturinčiais balsavimo teisės 
nariai: 

• iš kitų šalių tose pačiose 
kategorijose, 

• verslo įmonės, kurių interesai 
sutampa su Asociacija ir kurios 
remia jos veiklą. 

 

Nuo 2006 m. Europos bibliotekininkams narystė 

EAHIL yra nemokama.  

Asmuo, norintis tapti šios organizacijos nariu, turi 

užpildyti registracijos formą ir gauti EAHIL tarybos 

nario rekomendaciją. Užpildydami nario anketą jūs 

galite užsisakyti naujienas ir EAHIL žurnalą. 
 

Šiuo metu Lietuvą atstovauja 19 narių.  
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Veikla 

Nuo 1987 metų kas ketvirtį leidžiamas 

naujienlaiškis “Newsletter to 

European Health librarians. 

Bulletin d’Information des 

Bibliothecaires Europeens de la 

Sante”. 

 

Kas dveji metai organizuojamos 

Europos sveikatos bei medicinos 

bibliotekų konferencijos. 

 

Organizuojami seminarai, stažuotės, 

specialistų mainai, kiti projektai, 

skirti skatinti bendradarbiavimą 

tarp medicinos bibliotekų 

Europoje. 

 

Nuo 1990 m. (Nr. 10) keičiamas žurnalo viršelio dizainas.  
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EAHIL leidiniai 

      Leidinio periodiškumas – 4 
numeriai per metus. 

 

      Referuojamas – EBSCO 
duomenų bazėje, yra atviros 
prieigos. 

 

      Daugelis žurnalo numerių yra 
teminiai, skirti vienai aktualiai 
temai nagrinėti. 

 

 

 

     Žurnalo redakcinė kolegija visus 
kviečia aktyviai dalyvauti 
formuojant leidinio turinį, siūlyti 
temas, rašyti, dalintis patirtimi. 

Nuo 2005 m. leidinio pavadinimas keičiamas į  

Journal of the European Association for Helath Information and Libraries.  

 



http://www.eahil.net/journal/journal_2005_vol1_n1.pdf 

 

  Leidinio redaktorė Sally Wood-Lamont pristatydama 

naujo leidinio esmę, pabrėžė, jog visi yra atsakingi, kad 
šis naujas leidinys būtų įdomus ir kvietė dalintis įdomia, 
visiems aktualia informacija ne tik pateiktomis temomis, 
bet ir kitais visiems svarbiais klausimais. 

 

     EAHIL prezidentas Arne Jakobsson pabrėžė,  kad 
asociacijos tikslas ir toliau stiprinti medicinos ir sveikatos 
bibliotekų veiklą ir įtaką ieškant efektyvios, kokybiškos 
medicinos informacijos, per skirtumus atrandant 
geriausius sprendimus. 
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EAHIL leidiniai 

http://www.eahil.net/journal/journal_2005_vol1_n1.pdf


EAHIL 20 metų sukaktis buvo pažymėta 2007 m. Krokuvoje vykusiame seminare  

PATHWAYS TO NEW ROLES: 

The Education, Training and Continuing Development  

of the Health Library & Information Workforce  

 

Ta proga buvo išleistas žurnalo priedas, skirtas EAHIL veiklai apžvelgti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Elizabeth Husem straipsnis  

       EAHIL – 20 Years Old! Happy 20 th 
Anniversary! 
http://www.eahil.net/journal/journal_2007_vol3
_n3.pdf 

 

       Šį straipsnį į lietuvių kalbą išvertė kolegė Daiva 
Širkaitė.   
Nuoroda į straipsnį 
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EAHIL leidiniai 

http://www.eahil.net/journal/journal_2007_vol3_n3.pdf
http://www.eahil.net/journal/journal_2007_vol3_n3.pdf
http://lmbtau.wordpress.com/2012/12/11/eahil-1987-2007/


EAHIL – 25 

Leidiniai 

       EAHIL 25-tis buvo pažymėtas konferencijoje Helth  
informacion without frontiers Briuselyje (Belgija) ten, kur 
ir gimė sprendimas įkurti Europos medicinos 
bibliotekininkų asociaciją. 

       Informaciją apie konferenciją rasite prisijungę adresu 
http://sites-final.uclouvain.be/EAHIL2012/conference/?q=node 

        

 

        

Bei žurnale Journal of the European Association for 

Health Information and Libraries. 2012, Vol. 8, No. 3 

http://www.eahil.net/journal/journal_2012_vol8_n3.pdf 
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 EAHIL jubiliejaus proga žurnalo Health Information 
& Libraries Journal (ankstesnis žurnalo 
pavadinimas Health Libraries Review) redakcija 
surinko 25 geriausius straipsnius, spausdintus 
šiame žurnale EAHIL ar su šia asociacija 
susijusiomis temomis nuo 1984 m., žurnalo įkūrimo 
pradžios.  

 

 25 geriausiųjų sąraše yra ir  su Lietuva bei Lietuvos 
medicinos biblioteka susiję straipsniai. 

 

 All articles are available on the HILJ Website 

 

 

   
Transfer of knowledge: a Nordic-Baltic cooperation programme from 

medical libraries 
Muller A, Husem E, Akre E, Kretaviciene M. 
2002  

International co-operation and the European Association for Health  
Information and Libraries 
Husem E. 
1998  

International relations of the Lithuanian Library of Medicine  
Tamuliene V. 
1998  

  

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%291471-1842/homepage/25_for_25__eahil_s_25th_anniversary.htm
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1471-1842.2002.00384.x/pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1471-1842.2002.00384.x/pdf
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http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1471-1842.2002.00384.x/pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1365-2532.1998.1510041.x/pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1365-2532.1998.1510021.x/pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1365-2532.1998.1510021.x/pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1365-2532.1998.1510021.x/pdf
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Kvietimas dalyvauti konferencijoje ir  

Lietuvą atstovavusių dalyvių sąrašas. 1994 m. EAHIL konferencija Osle, Norvegija  

 

EAHIL ir Lietuva 

                                              

 

1994 m. EAHIL  4-oji konferencija vyko Osle, Norvegijoje. 

Konferencijos vietos organizacinio komiteto iniciatyva į šią konferenciją buvo 

pakviesta 40 atstovų iš Baltijos ir kitų Rytų bloko šalių.  



Lietuvos medicinos bibliotekos delegatės.  

Iš dešinės: Giedrė Zdanevičienė, Dalia Daujotienė. 

EAHIL ir Lietuva 



Baltijos šalių delegatės su konferencijos organizatorėmis. 1994 m. Oslas. 

Iš dešinės: pirma stovi Giedrė Zdanevičienė, tupi Dalia Daujotienė. 

EAHIL ir Lietuva 



Elizabeth Husem straipsnis vietos laikraštyje apie Šiaurės - Baltijos šalių medicinos 

bibliotekininkų numatomą bendradarbiavimą 

 

EAHIL ir Lietuva 

Elizabeth Husem – EAHIL 1994 m. Oslo 

konferencijos Vietos komiteto pirmininkė.  

1995-96 ir 1997-98 m. - EAHIL prezidentė. 



 EAHIL ir Lietuva  

 

 Elizabeth Husem ir jos bendraminčių dėka prasidėjo glaudus 
bendradarbiavimas tarp Šiaurės ir Baltijos šalių medicinos 

bibliotekininkų. 

 

 Svarbiausia, ką pajautėme - tai visapusišką pagalbą, kai bibliotekai iškilo 
grėsmė būti iškeldintai į kitas, bibliotekos reikmėms nepritaikytas, toli nuo 
gydymo įstaigų, patalpas. 

 

 EAHIL prezidentės E.Husem dėka Lietuvos medicinos bibliotekos direktorės 
kreipimasis dėl Lietuvos medicinos bibliotekai iškilusios grėsmės buvo 
išplatintas viso pasaulio bibliotekininkų bendruomenėms.  

 

 EAHIL prezidentė Valdybos vardu išsiuntė kreipimosi laiškus į Lietuvos 
prezidentą Algirdą Brazauską, Vyriausybę ir Parlamentą prašydama 
sustabdyti bibliotekos naikinimą ir priimti teisingą sprendimą, atsižvelgiant į 
skaitytojų ir bibliotekos darbuotojų reikalavimus. 

 



 

 

 

 

 
Bendradarbiavimo projektas tarp Lietuvos ir  

Norvegijos medicinos ir sveikatos bibliotekų. 

  

Co-operation projects between medical and health 

libraries in Lithuania and Norway: Extracts of report 

from a visit to Kaunas and Vilnius, June 19-23, 1996. 

Newsletter EAHIL, 1998,No 42, p.11-12 

http://www.eahil.net/newsletter/nehl042.pdf 

 

 

EAHIL ir LIetuva 

Prasidėjo prasmingas ir naudingas bendradarbiavimas 

http://www.eahil.net/newsletter/nehl042.pdf


EAHIL ir LIetuva 

Prasidėjo prasmingas ir naudingas bendradarbiavimas 

Direktorės Salvinijos Kocienės straipsnis, kolegės Dalios Daujotienės laiškas EAHIL 

prezidentei Elizabeth Husem ir prezidentės laiškas Lietuvos Prezidentui Algirdui 

Brazauskui. 

Atspausdinta “Newsletter to European Health librarians. Bulletin d’Information des 

Bibliothecaires Europeens de la Sante”. 1995, Nr 31, p.13-14. 

 http://www.eahil.net/newsletter/nehl031.pdf 

http://www.eahil.net/newsletter/nehl031.pdf


E.Husem ir E.Akre straipsnis  
http://www.eahil.net/newsletter/nehl042.pdf 

EAHIL ir Lietuva 

Šiaurės - Baltijos šalių bendradarbiavimas 

 

http://www.eahil.net/newsletter/nehl042.pdf


1999 m. birželio 29 - liepos 2 d. EAHIL seminaras pirmą kartą buvo 

organizuotas buvusioje postkomunistinėje Baltijos šalyje Estijoje, Tartu. 

     Šiaurės šalių kolegų iniciatyva įvairių fondų 
suteiktomis lėšomis į seminarą galėjo atvykti 
daugiau delegatų iš visų trijų Baltijos šalių. 

 

 Iš Lietuvos atvyko 13 delegatų.  

 

 Viena seminaro popietė buvo skirta Baltijos 
šalių dalyvių pranešimams. 

 

 Pranešimą skaitė ir LMB direktorė Salvinija 
Kocienė Provision with medical information in 
Lithuanian medical library. Santrauka 
paskelbta Towards quality in the medical 
information services virtue of virtual 
environment : EAHIL'99 workshop, 30 June - 
2 July 1999, Tartu, Estonia : final programme 
/ European Association for Health 
Information and Libraries. - Tartu, 1999. - 
[41] p.  

     "Provision with Medical Information in 
Lithuanian Medical Library" by Salvinija 
Kociene (Director of the Lithuanian Medical 
Library in Vilnius, Lithuania). This paper 
reported that "automation of information 
processes and integration in the world 
network is the only way to achieve further 
developments and extension of information 
services in the library." In 1995, NLM 
provided her library with funding to provide 
full Internet connectivity to her library. Now 
her library has 40 workstations for Internet. 

  Ištrauka iš Donnos Flake Taru 
seminaro apžvalgos. 

Donna Flake 

    Back to ToC EAHIL Newsletter Nr. 48 Aug 1999  

http://www.eahil.net/newsletter/48/tartu.htm  

EAHIL ir Lietuva 

Šiaurės-Baltijos šalių bendradarbiavimas 

http://www.eahil.net/newsletter/48/contents.htm
http://www.eahil.net/newsletter/48/tartu.htm
http://www.eahil.net/newsletter/48/tartu.htm


EAHIL ir Lietuva 

Šiaurės-Baltijos Šalių bendradarbiavimas 

Seminaras Tartu, Estijoje paliko neišdildomą įspūdį visiems dalyviams 

Iš LMB dalyvavo: iš kairės Raimonda Kunigėlienė, Regina Vaišvilienė, Laima Valbasienė, 

Danutė Kazlauskienė, Jūratė Stukienė, šalia kolegė iš Norvegijos Elizabeta Hysem, Salvinija 

Kocienė.  



EAHIL ir Lietuva 

Šiaurės-Baltijos Šalių bendradarbiavimas  

 2001 m. grupė Lietuvos medicinos bibliotekininkų išvyksta į Norvegiją susipažinti su Norvegijos 

medicinos bibliotekomis.  
 

      Apie šį darbinį vizitą ir pasirašytą bendradarbiavimo sutartį dėl straipsnių kopijų nemokamo siuntimo 

Lietuvos medicinos bibliotekoms iki 2003 m. buvo rašyta Norvegijos Medicinos bibliotekų 

asociacijos leidinyje SMH-Nytt, 2001, Vol 26, Nr 2, p. 16-17 http://www.smh.no/article.php?id=32 

 

 

 

  

 
 

Lietuvos medicinos bibliotekos atstovė Daiva Širkaitė 

skaito pranešimą apie Lietuvos medicinos biblioteką, 

jos teikiamas paslaugas vartotojams. 

http://www.smh.no/index.php?c=6&kat=Hefter&p=11| 

 SMH-Nytt, 2001, Vol 26, Nr 2, p. 16-17  

http://www.smh.no/article.php?id=32
http://www.smh.no/index.php?c=6&kat=Hefter&p=11|
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Dalinimasis patirtimi ir laisvalaikio akimirkos. 2001 m. Norvegija 

EAHIL ir Lietuva 

Šiaurės-Baltijos šalių bendradarbiavimas 



EAHIL ir Lietuva 

Bendradarviavimas tęsiasi 

 Daugiau informacijos apie Baltijos - Šiaurės šalių bendradarbiavimą ir veiklą galima sužinoti: 

 

 The Baltic Sea Region Cooperation  http://www.norskbibliotekforening.no/site/baltic/ 

 

 Apie bendradarbivimą Cross boundaries - join forces : 15 years of cooperation 1994-2009 (pdf) 
 

 http://www.ub.uio.no/om/prosjekter/baltic/balticphotos 

 

 SMH Baltic Sea Region Cooperation: “Transfer of Knowledge”, partnership programme with medical libraries in Northwest 
Russia, 2004 – 2011 : an asymmetrical partnership?  

 

 http://sites-final.uclouvain.be/EAHIL2012/conference/?q=node/1284  

Konferencijos, seminarai, kursai – geriausia patirtis ir žinios 
 

Oslas, Kopenhaga, Kaunas, Vilnius, Ryga, tartu, Oslas, Helsinkis, Peterburgas ir t.t. 

http://www.norskbibliotekforening.no/site/baltic/
http://www.smh.no/baltic/downloadfile.php?i=8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec
http://www.smh.no/baltic/downloadfile.php?i=8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec
http://www.smh.no/baltic/downloadfile.php?i=8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec
http://www.smh.no/baltic/downloadfile.php?i=8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec
http://www.smh.no/baltic/downloadfile.php?i=8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec
http://www.smh.no/baltic/downloadfile.php?i=8e296a067a37563370ded05f5a3bf3ec
http://www.ub.uio.no/om/prosjekter/baltic/balticphotos
http://sites-final.uclouvain.be/EAHIL2012/conference/?q=node/1284
http://sites-final.uclouvain.be/EAHIL2012/conference/?q=node/1284
http://sites-final.uclouvain.be/EAHIL2012/conference/?q=node/1284
http://sites-final.uclouvain.be/EAHIL2012/conference/?q=node/1284
http://sites-final.uclouvain.be/EAHIL2012/conference/?q=node/1284
http://sites-final.uclouvain.be/EAHIL2012/conference/?q=node/1284
http://sites-final.uclouvain.be/EAHIL2012/conference/?q=node/1284
http://sites-final.uclouvain.be/EAHIL2012/conference/?q=node/1284
http://sites-final.uclouvain.be/EAHIL2012/conference/?q=node/1284
http://sites-final.uclouvain.be/EAHIL2012/conference/?q=node/1284
http://sites-final.uclouvain.be/EAHIL2012/conference/?q=node/1284


EAHIL ir Lietuva 

     EAHIL svarba Lietuvos medicinos bibliotekų specialistams:  
 

    1994 m. Lietuvos medicinos bibliotekų specialistai pirmą kartą dalyvavo 
Europos medicinos  bibliotekininkų konferencijoje. 

 

    Lietuvos medicinos bibliotekų specialistai kviečiami dalyvauti konferencijose, 
mokymuose, seminaruose. 

 

    Lietuvos medicinos bibliotekininkai įsijungė į aktyvią organizacijos veiklą: 
Kauno medicinos universiteto bibliotekos direktorė renkama į EAHIL valdybą, 
buvo net kelias kadencijas vice prezidente.  

 

    EAHIL tarybos veikloje dalyvauja Lietuvos medicinos bibliotekos atstovė 
atstovė Jūratė Stukienė. 

 

 



EAHIL ir Lietuva 

Dalinimasis žiniomis negali nutrūkti  
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Iki susitikimo kitais metais 

  2013 m. Švedijoje, Karolinskos Instituto bibliotekoje. 

  
 

 

 

 The 2013 EAHIL Workshop (European Association 
for Health Information and Libraries) will be hosted 
by the University Library at Karolinska Institutet, 
Stockholm, Sweden, from June 12th – 14th 2013. 
The workshop theme is “Trends for the Future – 
Creating Strategies to Meet Challenges”. Different 
trends from the work place and surrounding 
environment that will require increasing attention in 
the future, for example scientific publication and 
information literacy, has been identified by 
workshop organisers. Aspects of these trends will 
be discussed in the workshop sessions. The aim of 
the workshop is to use a more interactive, 
participatory approach than traditionally seen at 
conferences and workshops. A range of discussion 
techniques will be used to encourage participant’s 
involvement and sharing of ideas. 

 The key words that will permeate this workshop 
are interactive, innovative and inspiring. Be 
prepared to leave your comfort zone! 

Parengė  

Regina Vaišvilienė 

regina.vaisviliene@lmb.lt 


