
 
 
 
IFLA-hírek 

IFLA kongresszusok 
Tekintettel a gazdasági világválságra és a helyi 
erőforrások bizonytalan és szűkös voltára az irá-
nyító tanács úgy határozott, hogy a 76. kongresz-
szust és közgyűlést nem Brisbane-ben (Ausztrália) 
tartja meg, hanem egy közelibb és könnyebben 
megközelíthető helyszínen, Göteborgban 2010. 
augusztus 10–15-én. 
 
2011. augusztus 13–18-án kerül sor Puerto Ricoban 
a 77. Könyvtári és Információs Világkongresszusra. 
Témája: könyvtárak egymás mögött: integráció és 
innováció, információ mindenki számára. 

Választási eredmények 
Az IFLA elnökéül a 2011–2013-as periódusra Ingrid 
Parent-et (Kanada) választották meg 895 szavazat-
tal Jesus Lau-val (Mexikó) szemben, aki 844 voksot 
kapott. Parent 2009 és 2011 között mint megválasz-
tott elnök vesz részt az IFLA irányításában. 
 
A szakmai bizottság elnöki tisztét Patrice Landry 
(Svájc) tölti be 2009 és 2011 között. Ugyanezen 
időszakban az I. szakosztály (könyvtártípusok) 
elnöke Steve Witt (USA), a Il. szakosztályé (könyv-
tári gyűjtemények) Ann Okerson (USA), a Ill. szak-
osztályé (könyvtári szolgáltatások) Judy Field 
(USA), a IV. szakosztályé (a könyvtáros szakma 
támogatása) Michael Heaney (Egyesült Királyság), 
s az V. szakosztályé (régiók) Buhle Mbambo-Thata 
(Dél-Afrika). 

Nem kormányszervezetek 
együttműködése 
2008 novemberében kezdeményezte Claudia Lux, 
az IFLA akkori elnöke, hogy a rokon NGO-k erősít-
sék meg együttműködésüket. Az IFLA magára 
vállalta, hogy két évig ellátja az érintett szerveze-
tek – ICA, ICOM, ICOMOS és CCAAA – kooperá-
ciós titkársági feladatait. 
 
 
 
 

A tagság bővülése 
2008 decembere és 2009 márciusa között 30 új 
egyesületi, intézményi és egyéni tag csatlakozott az 
IFLA-hoz, 2009 márciusa és júliusa között pedig 66. 

Díjak és támogatások 
A Bill & Melinda Gates Foundation 2010-ben is 
odaítéli egymillió dolláros díját valamely fejlődő 
országbeli pályázónak. A nyertes intézménynek 
(közkönyvtárak) ingyenes hozzáférést kell biztosí-
tania az összegből a számítógépekhez és az in-
ternethez, valamint támogatást kell nyújtania a 
használóknak a szükséges készségek kifejleszté-
séhez. 
 
A 2009. évi Guust van Wesemael díjat az olvasás 
előmozdításáért és az analfabetizmus elleni küz-
delemért az idén Rio de Janeiro egyik favelája, a 
Rocinha nyerte el. A díj összege 3000 euró. 
 
A De Gruyter kiadó anyagi támogatást kíván nyúj-
tani fiatal könyvtárosoknak a Csendes-óceáni tér-
ségben, hogy részt tudjanak venni a 2010. évi 
IFLA kongresszuson. 
 
Az Elsevier Foundation két programjához 
(Innovative Libraries in Developing Countries, New 
Scholars) kért pályázatokat 2009 decemberéig. 
Ezek beérkezése után ítéli oda az egytől három 
évig tartó támogatásokat évi 5000 és 50 000 dollár 
összegben. 

A főtitkárság új szervezeti felépítése 
A szervezeti struktúra munkaköreit, hierarchikus 
összefüggéseit, neveit és arcképeit tanulmányozva 
feltűnik, hogy ismét van magyar munkatársa az 
IFLA főtitkárságának. Louis Takacs 2009. március 
9-én kezdett dolgozni mint kommunikációs munka-
társ, aki felelős az IFLA honlapjáért is. Takács 
kettős, amerikai-magyar állampolgárságú honfitár-
sunk, aki 2003-ban kapott mesterfokozatot könyv-
tár- és információtudományban. Könyvtári gyakor-
latot amerikai könyvtárakban szerzett. 
 
(IFLA Journal, 35. köt. 2009. 2., 3. sz.) 
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