
 
 
Az IFLA irányító tanácsa 
 
Rövid áttekintés a 2009–2011 között tevékenykedő 
irányító tanács személyi összetételéről és a tagok 
funkcióiról. Az időszak elnöke Ellen Tise (Dél-
Afrika), s a következő kétéves periódusra megvá-
lasztott elnök lngrid Parent (Kanada). 
 
 
Új tagok 
 
2009. július 28-a és szeptember 25-e között 13 
intézményi tag, 14 társult személy és 2 könyvtáros 
hallgató csatlakozott az lFLA-hoz. 
 
 
Érdekességek a 2009-es lFLA 
közgyűlésről 
 
A 2009 augusztusában, Milánóban tartott kong-
resszus résztvevőinek száma – beleértve az ön-
kéntes segítőket is – 4500 körül mozgott. A re-
gisztrált küldöttek száma 3931 volt, s közülük több 
mint ezren először vettek részt ilyen rendezvé-
nyen. A legtöbb küldött a következő országokból 
érkezett: Olaszország, Egyesült Államok, Finnor-
szág, Kína, Egyesült Királyság. Még néhány jel-
lemző adat: 127 ország képviseltette magát, 230 
előadás hangzott el 219 ülésen, 103 poszter-
bemutató és 98 kiállítás volt látogatható. Sajátos 
színfoltot jelentett az első ízben megrendezett 
nemzetközi IFLA futballtorna, amelyen négy csa-
pat vett részt; a meccseket az lFLA vezetősége is 
meglátogatta. A négy csapat közül a legjobbnak a 
Bajor Állami Könyvtáré bizonyult. 
 
 
lFLA kongresszus 
 
A 2010-ben, Göteborgban sorra kerülő világkong-
resszus fő témája: szabad hozzáférés a tudáshoz 
– a fenntartható fejlődés előmozdítása. E gondo-

latkör különböző megfogalmazásai és aspektusai 
szerepelnek az ezen alkalomból megjelentetett 
könyvjelzőkön is. 
 
 
Kitüntetések 
 
Tiszteletbeli tagsággal tüntették ki Klaus G. Saurt 
elismerve az IFLA kiadójaként 30 éve végzett 
munkáját. 
 
Dicséretet kapott a milánói közgyűlésen a legjobb 
poszter bemutatója (Kína) és a legjobb szervezeti 
hírlevél (Olvasási Szekció). 
 
Négy IFLA oklevelet és három IFLA-érmet kaptak 
az arra érdemesnek ítéltek. 
 
Az IFLA nemzetközi marketing-díját a szingapúri 
Nemzeti Könyvtár Tanácsa nyerte el: ez fedezi egy 
személy költségeit a milánói közgyűlésen, továbbá 
1000 dollár támogatást nyújt a további munkához. 
 
Bill & Melinda Gates Foundation 
 
2009-ben az alapítvány egymillió dolláros díját a 
kolumbiai Medellin könyvtári hálózata nyerte el. A 
fejlődésről hírt adó beszámoló két érdekes adata: 
a könyvtárak havi látogatóinak száma 90 000 főről 
500 000-re emelkedett, s míg 2005-ben egy szá-
mítógépre 140 lakos jutott, 2008-ban már csak 47. 
 

*  *  *  *  * 
Elhunyt Barry Campbell (1919. ápr. 22.–2009. júl. 
31.), az IFLA tiszteletbeli tagja. A kanadai könyvtá-
ros számos fontos tisztséget töltött be az IFLA-
ban, és tevékeny szereplője volt a nemzetközi 
könyvtári életnek. 
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