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Az IFLA a 2010-ben tartandó Könyvtári és Infor-
mációs Világkongresszusa házigazdájául az 
Australian Library and Information Associationt 
(ALIA), valamint Brisbane városát választotta. A 
házigazdák büszkék arra, hogy a több ezer főt 
vonzó kongresszus megrendezésének lehetőségét 
kemény versenyben nyerték el. Ausztráliában a 
lakosság több mint fele beiratkozott olvasó a köz-
könyvtárakban, s az egyetemi könyvtáraknak közel 
egymillió használójuk van. Az ALIA 6000 tagot és 
11 millió könyvtárhasználót képvisel. 
 
 
Támogatás a Bill & Melinda Gates 
Alapítványtól 
 
Az IFLA durbani (Dél-Afrika) világkongresszusán 
jelentette be, hogy egymillió dolláros támogatást 
kapott a Bill & Melinda Gates Foundation Global 
Libraries kezdeményezésétől. Az összeg rendelte-
tése megerősíti azt a fontos szerepet, amelyet a 
könyvtárak játszanak az információs társadalom 
fejlesztésében, az információhoz való szabad hoz-
záférésben és a kifejezés szabadságában. E tá-
mogatás odaítélésével az alapítvány és az IFLA 
együttműködése új szakaszába lépett. Az alapít-
vány a tanulás és az információ központjaiként 

tekint a könyvtárakra, amelyek lehetőséget nyújta-
nak az embereknek művelődni, munkát találni, 
vállalkozást folytatni és gondolataikat kicserélni 
szerte a világon. Az alapítvány mindenkinek segí-
teni akar abban, hogy egészséges és eredményes 
életet folytathasson. Ebben a munkában számít az 
IFLA-ra is, amelynek 150 országban 1600 tagja 
van, s egyesületi és intézményi tagjai 500 000 
könyvtárost és könyvtári dolgozót, valamint közel 
kétmilliárd regisztrált használót képviselnek. Az 
alapítvány évente az IFLA világkongresszusán 
adja át az Access to Learning Awardját. Ez a díj a 
közkönyvtárakban vagy kapcsolódó szervezetek-
ben az online információhoz való szabad (ingye-
nes) hozzáférés érdekében kifejtett innovációs 
tevékenységet ismeri el. 
 
 
Választások az IFLA-ban, 2007 
 
Ellen R. Tise-t, a University of Stellenbosch (Dél-
Afrikai Köztársaság) könyvtári és információs szol-
gáltatásainak igazgatónőjét választották meg az 
IFLA új elnökévé. 2007 és 2009 között mint előze-
tesen megválasztott elnök fog működni a jelenlegi 
elnök, Claudia Lux mellett, majd 2009-ben kezdi 
meg kétéves elnöki periódusát. (Rise asszony 
Adolfo Rodriguez Gallardo (Mexikó) ellen nyerte el 
az elnöki tisztséget.) 

 
A 2007 és 2009 között szolgáló irányító tanács (Governing Board) tagjaivá az alábbiakat választották: 
Gunnar Sahlin (Svédország)   – második periódus  1185 szavazat 
Barbara Schleihagen (Németország)  – első periódus   1169 szavazat 
Bob McKee (Egyesült Királyság)  – második periódus  1164 szavazat 
Barbara J. Ford (USA)    – második periódus  1158 szavazat 
Réjean Savard (Kanada)   – második periódus  1131 szavazat 
Danielle Mincio (Svájc)    – első periódus   1011 szavazat 
Zhang Xiaolin (Kína)    – második periódus  1032 szavazat 
Helena Asamoah-Hassan (Ghana)  – első periódus   1025 szavazat 
Joaquín Selgas Gutiérrez (Spanyolország) – első periódus     911 szavazat 
Pascal Sanz (Franciaország)   – első periódus     940 szavazat 
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