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HÍREK AZ IFLA ÉLETÉRÖL

F L  A

Az IFLA Journal 1984.2. számának hír-rovatát főként az 
50., Nairobiban tartandó konferencia elé kerülő jelentések 
töltik meg. A főtitkár 1983-ról szóló beszámolójának 
néhány figyelmet érdemlő mozzanata: az IFLA 120 ország
ból összesen 1132 tagot számlál (1982-ben 1101-et), ebből 
179 az egyesületi és testületi, 806 az intézményi, 147 a sze
mélyi tagok száma. A 48 szakmai csoportban és a vezető 
szervekben tevékenykedők száma 430 fő, a fizetett alkal
mazottak száma 8 és 1/2 személy. Felsorolja a vezető testü
letek (Végrehajtó Bizottság, Szakmai Bizottság, Program- 
irányító Bizottság) személyi összetételét, szót ejt a folya
matban levő és tervezett magprogramokról és az egyes szer

vezeti egységek szakmai programjairól, az 1983. évi közgyűlésről és egyéb rendezvények
ről, a más szervekkel való kapcsolatokról és a kiadványokról. Az 1983. évi közgyűlésen 
az IFLA érmével tüntették ki D. Andersont, M. Coopsot, E.R.S. Fifootot, L. Gvishiani- 
Koszigindt és I. Pappot. A szervező bizottságot -  Franz-Georg Kaltwasser személyében 
—, ugyanez a megtiszteltetés érte.

A főtitkári beszámolóhoz csatlakozik az UBC-Iroda, az UAP-Iroda és a Nemzetközi 
Könyvtárközi Kölcsönzés Irodájának jelentése.

Az UBC Iroda befejezett munkálatai közül említést érdemel az ISBD/S és az ISDS 
kompabilitásának megvizsgálása (a végső jelentést Szilvássy Judit áhította össze), a vallási 
testületek neveinek formáját tartalmazó kiadvány kiegészítése, a Brit Államközösség nem
zeti bibliográfiáinak annotált jegyzéke, a központi folyóiratkatalógusok irányelvei, a 
bibliográfiai ellenőrzés kézikönyve. Folyamatban levő vállalkozások: az Ottawában, 1982- 
ben tartott CIP-konferencia ajánlásainak végrehajtása, az ISBD alapszövegének, illetve az 
egyes dokumentumfajtákra kidolgozott variánsainak revíziója, az ISBD(CP) kidolgozása, 
az egységesített besorolási adatokra és utaló tételekre vonatkozó irányelvek kiadása (a ter
vezetet, amelyet véleményezésre 1984-ben küldenek szét, az OSZK sokszorosította), a 
retrospektív nemzeti bibliográfiákra vonatkozó ajánlások összeállítása.

Az UAP-Iroda továbbra is ösztönözte és koordinálta az idevágó tevékenységeket 
nemzetközi szinten, népszerűsítette a kiadványok egyeteme^ hozzáférhetőségének esz
méjét, s kutatásokat is folytatott a területen.

Néhány érdekesség a Nemzetközi Könyvtárközi Kölcsönzés Irodájának jelentéséből: 
1982-ben 92 500, 1983-ban csak 82 600 könyvtárközi kölcsönzési űrlapot adtak el; az 
”A brief guide to centres of international lending and photocopying” c.kiadványból eddig 
1588 példány fogyott el, új kiadása előkészületben; megjelent a nemzeti könyvtárközi 
kölcsönzés mintaszabályzata az Interlending and Document Supply c. folyóiratban
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/12 (1) : 15-17 (1984)/; begyűjtötték az 1982-es statisztikai adatokat (kevesebb adat- 
szolgáltató, növekvő számú nemzetközi kérés, csökkenő számú kielégítés); Brian K ef ford’ 
ot, az Iroda helyettes vezetőjét e tisztben Richard Bennett váltotta fel.

A Programirányító Bizottság úgy döntött, hogy a Nemzetközi MARC Iroda helyett 
két vállalkozást indít a következő neveken: International MARC Project — Deutsche 
Bibliothek (IMP -  DB) és International MARC Project — British Library (IMP — BL). 
Az előbbibe a következő feladatok tartoznak: az International guide to MARC databases 
and services kiadása és terjesztése, a Maschinelles Austauschformat für Bibliotheken 
(MAB) konvertálásával kipróbálni az UNIMARC-formátumot, kivitelezhetőségi vizsgála
tok lefolytatása a bibliográfiai adatok nemzetközi cseréjét illetően, az IMP Newsletter 
kiadása. Az utóbbi, amely az UNIMARC Handbook-ot állította össze, fő feladata, hogy 
folyamatosan karbantartsa, revideálja és fejlessze az UNIMARC formátumot.

Egyes IFLA szervezetek (munkacsoport a siketek és nagyothallók könyvtári igényei
nek tanulmányozására, a könyvtáros egyesületek működési kérdéseivel foglalkozó kerék
asztal, a Földrajzi Szakkönyvtárak Szekciója, a Vakok Könyvtárainak Szekciója, a Parla
menti Könyvtárak Szekciója) életének hírei mellett a rovat felsorolja az IFLA keretében 
megjelenő híradókat, s közli, honnan lehet megrendelni őket, s hogy ingyen-e vagy térí
tésért, Itt csak a címeket közöljük:

-  INSPEL, Official Organ of the IFLA Division Special Libraries
-  SSID Liaison Bulletin
-  Newsletter of the Division of Special Libraries
-  Newsletter of the Section of Art Libraries
-  Section of School Libraries Newsletter
-  Round Table of National Centres for Library Services Newsletter
-  Newsletter of the Section on Official Publications
-  Newsletter of the IFLA Section on Serial Publications
-  Newsletter of the Section of Geography and Map Libraries
-  Children’s Libraries Section Newsletter
-  Section of Library Services to Hospital Patients and Handicapped Readers: News Bulletin
-  Section of Biological and Medical Sciences Libraries Newsletter
-  Section of Libraries for the Blind Newsletter
-  Section on Information Technology
-  Deaf Newsletter

Néhány személyi hír
— a British Library jelenlegi főigazgatója, Sir Harry Hookway 1984. augusztus végén 

nyugdíjba vonul; utóda Kenneth R. Cooper lesz,
-  az angol Library Association főtitkára 1984. április 1-től George Cunningham, aki 

Keith Lawrey-t váltotta fel,
— Guy Syilvestre, a kanadai Nemzeti Könyvtár főigazgatója 1983. november 17-én nyug

díjba vonult,
-  Jacques Michel, a Centre de Documentation Scientifique et Technique du CNRS (Paris) 

igazgatója lett az International Council of Scientific Unions Abstracting Board (ICSU 
AB) új elnöke.

A hírrovatot szokás szerint a különféle szervezetek által tervezett nemzeti és nemzet
közi, könyvtár- és tájékoztatásügyi konferenciák felsorolása zárja. Ebből kitűnik, hogy
1985-ben Chicagóban, 1986-ban pedig Tokióban lesz az IFLA konferenciája. (Más forrá
sokból ismert, hogy a tervek szerint 1987-ben Anglia, 1988-ban pedig Ausztrália lesz a 
vendéglátó ország.)

PAPP István
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