
188

ÚJABB EREDMÉNYEK A NEMZETKÖZI KÖNYVTÁRÜGYÉRT
Az IFLA az 1970-es években

FEIMER ÁGNES

A Könyvtáros Egyesületek és Intézmények Nemzetközi Szövetsége (az IFLA) 
„nem gazdasági célú, független, nem-kormányközi nemzetközi szervezet. Célja előmozdí
tani a nemzetközi megértést, együttműködést, véleménycserét, kutatást és fejlesztést 
a könyvtári tevékenység minden területén — beleértve a bibliográfiát, az információ-szol
gáltatást és a könyvtárosok képzését is —, továbbá célja, hogy olyan szerv legyen, amely 
a könyvtárügyet nemzetközi érdekű ügyekben képviseli” — mondja ki az IFLA alapsza
bályának1 második paragrafusa.

A hazai könyvtáros közvélemény szakfolyóirataink hasábjain rendszeres tájékozta
tást kapott arról, mit tett a szervezet és tagsága a fenti cél elérése érdekében, mégis 
időszerűvé vált az elmúlt évek eredményeinek összefoglalása annál is inkább, mivel 
Gombocz István összefoglaló könyvének2 megjelenése (1972) óta olyan világméretű 
programok megvalósításának és a szervezeti élet olyan mértékű megváltozásának lehetünk 
tanúi, amelyek jelentősen hozzájárulnak a szövetség hatékonyabb tevékenységéhez, az 
egész világra terjedő könyvtári együttműködéshez.

Az IFLA neve az utóbbi években szorosan kapcsolódik két betűszóhoz:.az UBC-hez 
és az UAP-hoz. Ez a két rövidítés jelöli a szervezetnek azt a két hatalmas programját, 
amelynek jegyében olyan kiemelkedő eredmények születtek, mint például a dokumentu
mok nemzetközi bibliográfiai leírási szabályzatai (ISBD-k), a géppel olvasható adatok 
egységes nemzetközi csereformátumának (UNIMARC) kidolgozása stb. Ebben az időszak
ban került sor az Unesco közművelődési könyvtári manifesztumának átdolgozására, vala
mint az erre alapuló ellátási normatívák első (1973) és második (1977) kiadására. A szö
vetség részt vett, illetve részt vesz olyan nagy, nemzetközi akciókban is, mint például 
a Nemzetközi Könyvév, az UNISIST program, együttműködik olyan nemzetközi szerveze
tekkel, mint a FID, az ISO, az Unesco, WIPO, ICA, ICSU stb.

A fejlődő országok könyvtárügyének támogatása az 1970-es években konkrétabb 
formákat öltött : 1971 -ben a liverpooli konferencia előtt rendeztek először szemináriumot 
30 afrikai és kelet-ázsiai résztvevő számára ,A  fejlett könyvtárügy újabb eredményei” 
címmel. 1973 óta ezek a szemináriumok rendszeressé váltak. Ugyancsak 1971-ben mega
lakult a fejlődő országokkal foglalkozó munkacsoport (Working Group on Developing 
Countries, titkársága Kuala Lumpur-ban). Az új alapszabály értelmében 1977-ben létrejött 
a három nagy földrajzi területnek megfelelően (Ázsia, Afrika, Latin-Amerika és a Karib- 
tenger) a három szekciót magábafoglaló Regionális Tevékenység Osztálya.
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Az 1970-es évek első felében készült el az IFLA első középtávú szakmai terve 
(1975—1980), a következő időszakra (1981—1985) szóló program összeállításán most 
dolgozik a Szakmai Tanács, amelyet az idei lipcsei közgyűlésen terjesztenek a tagság elé.

1975-től jelenik meg rendszeresen az IFLA Journal (az 1974. évi washingtoni köz
gyűlésen mutatták be a tagságnak a próbaszámot). A folyóirat fő feladata, hogy az IFLA 
tagságát, a nemzetközi könyvtáros társadalmat tájékoztassa az IFLA tevékenységéről 
szóló cikkek, tudósítások és hírek közlésével, valamint olyan témákról, amelyek a szerve
zet programjával kapcsolatosak. Az IFLA Joumal-nek nem célja, hogy tudományos folyó
irat legyen, nem szándékozik más nemzetközi szakfolyóiratok versenytársa lenni (pl. 
Unesco Bulletin for Libraries, International Library Review, Libri), figyelmét az IFLÁ-ra 
koncentrálja.3 Két fő részből áll: cikkek és hírek. A cikkek az IFLA szakmai tevékenysé
gével foglalkoznak, a hírek rovat tulajdonképpen a korábbi IFLA News szerepét folytat
ja, elsősorban az IFLA szervezeti életéről tájékoztat és annotációkat közöl az IFLA-kiad- 
vány okról.

A szervezet magasabb színvonalú, elmélyültebb tevékenysége új szervezeti kereteket 
követelt. Évek során a konferenciákon résztvevők száma oly mértékben megnőtt, hogy az 
már-már a szakmai színvonal rovására ment. Egyre több szekció, alszekció, munkacsoport 
létesült, a szervezeti egységek közötti koordináció nehézkessé vált. Fontos kérdés lett 
a gazdasági függetlenség megteremtése — mint ismeretes, a szövetség több szerv támogatá
sát élvezi, többek között az amerikai Council on Library Resources-ét is —, ennek érdeké
ben növelni kellett saját bevételét. Ezt célozta a tagdíjak felemelése.

Mindezek a problémák szükségessé tették az alapszabály felülvizsgálatát, ennek 
eredményeként új alapszabály kidolgozását, amelynek első változata már az 1975. évi 
oslói konferencia egyik vitadokumentuma volt, de csak az 1976. évi lausanne-i közgyűlé
sen történt elfogadás után lépett érvénybe.

A régi és az új alapszabály

,Abban az évben, amelyre visszatekintünk, az IFLA olyan elhatározásokra jutott, 
amelyeket a történészek majd merésznek és drámainak neveznek, de — remélhetőleg — 
jelentős hozzájárulásnak az egész világra kiterjedő tényleges könyvtári együttműködéshez 
is” — így jellemzi az új alapszabály bevezetésével történt változásokat az IFLA 1976 júliu
sa és 1977 júliusa közötti időszakról szóló jelentése.4

Melyek ezek a „merész” és „drámai” változások? Egyrészt a tagság különböző 
kategóriáira, a tagok kötelességeire, jogaira (többek között a szavazati jogra) vonatkoz
nak, másrészt az IFLA szervezeti felépítését érintik.

A szövetség a régi és az új alapszabály szerint is tagokból és társult tagokból áll. 
Az új szabályzat azonban a tagegyesületeken és a tagintézményeken kívül a tagok közé 
sorolja a tiszteletbeli tagokat is, akik egyrészt tiszteletbeli elnökök (az ÍFLA korábbi 
elnökei) és tiszteletbeli tagok (olyan személyek, akiknek kiemelkedő érdemei vannak 
a könyvtárügy területén vagy a szövetségben végeztek kiemelkedő tevékenységet). A tisz
teletbeli tagoknak a tagegyesületekével és tagintézményekével azonos jogai vannak 
(szavazati joguk is!).
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Társult tag — a korábbi alapszabállyal ellentétben — nemcsak intézmény lehet, 
hanem a szövetség céljai iránt érdeklődő és azokat támogató egyén is. A társult tagoknak 
továbbra sincs szavazati joguk a közgyűlésen. Aszerint, hogy hány szekcióban jegyeztetik 
be magukat, több-kevesebb tagsági díjat fizetnek, és mint szekciótagok, a szekcióban 
szavazati joggal rendelkeznek. Újdonsága az alapszabálynak az úgynevezett tanácsadói 
jogállás (consultative status) elismerése. A szövetség konzultatív státuszban ismerheti el 
a nemzetközi és multinacionális könyvtáregyesületeket és rokon- vagy határterületeken 
működő nemzetközi egyesületeket (pl. a FID, az ISO, az ICSU stb.). Ezek a testületek 
tagsági díjat nem fizetnek, de tanácskozási joggal meghívják őket az IFLA rendezvényeire, 
és — a tagokhoz, társult tagokhoz hasonlóan — részesülnek a szövetség tevékenységének 
hasznaiból.5

Másként alakult a szavazati jog meghatározása is. A tiszteletbeli és intézményi 
tagoknak egy-egy szavazatuk van. A könyvtár- vagy könyvtáros egyesületek szavazattöbb
ségének biztosítása céljából a fizetett tagdíjjal arányosan állapították meg számukra 
a szavazatok számát, amelyet az egy országban működő egyesületek belső megállapodás 
alapján osztanak el egymás között. Az egyesületek országonként legalább öt szavazattal 
rendelkeznek. A korábbi „egy ország — egy szavazat” elv helyett tehát az „egy ország 
— több szavazat” elv érvényesül, így Magyarország is az eddigi egy szavazat helyett tízzel 
rendelkezik.6

A szövetség legfelsőbb szerve a Közgyűlés, amelynek üléseire minden tagot, társult 
tagot és tanácsadói jogállással rendelkező testületet meg kell hívni. A közgyűlés legalább 
kétévenként rendes ülést tart a Végrehajtó Tanács által meghatározott helyen és időpont
ban. (A régi alapszabály szerint minden évben legalább egy ülést kellett tartama.) Az 
igazgatást a régi szabályzat szerint az elnökből, a hat alelnökből, a pénztárosból és a szava
zati joggal nem rendelkező főtitkárból álló elnökség végezte. Ma ezt a funkciót a Végre
hajtó Tanács (Executive Board) látja el, amelynek tagjai a szövetség elnöke, a Szakmai 
Tanács elnöke és a Közgyűlés határozata alapján legalább öt, legfeljebb hét további 
személy. Korábban a megbízatások három évre szóltak és a tisztségviselők újraválasztha
tók voltak. Az új alapszabály szerint az elnököt és a Végrehajtó Tanács tagjait a Közgyű
lés négy évre választja meg, és ugyanarra a tisztségre csak egy következő kétéves időtar
tamra választhatók újra. A szövetség jelenlegi elnöke Granheim (Norvégia), az első 
alelnök pedig Günther Pflug (NSZK).

A szövetség igazgatási és szervezési munkáinak végrehajtásáért a Titkárság élén álló 
főtitkár a felelős, aki tanácskozási joggal vesz részt a Közgyűlés és a Végrehajtó Tanács 
minden ülésén. 1970 óta főtitkár az igen aktív Margreet Wifnstroom asszony, aki az IFLA 
második főhivatású főtitkára ( Anthony Thompson után), a korábbi titkárok (Sevensma, 
Breycha-Vauthier, Wieder) ugyanis társadalmi munkában látták el ezt a funkciót. 
(A titkárság székhelye Hága.)

A szövetség szakmai munkájának összehangolását régebben a Tanácsadó Bizottság 
(Consultative Committee) végezte, amely az elnökség tagjaiból, a szekciók, a bizottságok 
elnökeiből és titkáraiból, valamint a regionális csoportok egy-egy képviselőjéből állt. 
Ma ezt a testületet Szakmai Tanácsnak nevezik (Professional Board), amelynek jelenlegi 
elnöke H. P. Geh, titkára pedig A. L. van Wesemael, aki egyben a szakmai tevékenység
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koordinálásának feladatát is ellátja, tagjai valamennyi szakosztály (division) elnöke, vagy 
annak képviselője, valamint a szakmai egységek irányító bizottságának elnöke, vagy annak 
képviselője. (Szakmai egység például az UBC-Iroda vagy a Nemzetközi Kölcsönzési 
Iroda stb.). A régi alapszabály értelmében az IFLA szekciói könyvtártípus, bizottságai 
könyvtári funkciók szerint voltak alakíthatók.

Új szervezeti megoldásként az eddigi szekciókat, bizottságokat, munkacsoportokat 
szakosztályokba tömörítették, amelyek könyvtártípusok és könyvtári tevékenység szerint 
egyaránt létesíthetők. A szakosztályokba tömörülő szakmai szervek neve egységesen 
„szekció” lett, a kisebb létszámú szervek „kerékasztal” (round table) néven működnek 
a szekciók mellett, és szintén a szakosztályokhoz tartoznak. A szekciók programjának 
kidolgozására és a program végrehajtásának biztosítására minden szekcióban egy állandó 
bizottság (standing committee) működik, amelyet a szekciót alkotó tagok jelölnek és 
választanak meg négy évre. A jelenlegi nyolc szakosztály és a hozzájuk tartozó szekciók, 
ill. kerékasztalok felsorolását a Könyvtári Figyelő1978Д. száma tartalmazza (emlékezte
tőül Id. 1. sz. táblázatot).

A konferenciákról

Mint ismeretes, az utóbbi 15—20 év közgyűléseit a különböző tagállamokban 
augusztus végére, illetve szeptember elejére egy hét időtartamra hívták össze. Az 1979-ben 
született döntés szerint közgyűléseket a jövőben csak páratlan években tartanak, a páros 
években konferenciákat rendeznek. A konferenciák napirendjén csak szakmai program 
szerepel, míg a közgyűléseken a szervezeti élet kérdései is.

1965 óta minden közgyűlés középpontjába egy-egy időszerű, általános jellegű kér
déskört igyekeztek állítani. A fő témához a plenáris ülésen rendszerint 3—4  (néha sokkal 
több) előre felkért előadó részletes referátumot tart. Cél az is, hogy a fő témát a szekciók 
és bizottságok (szakosztályok) építsék be programjaikba, ezt azonban nem mindig sikerül 
megvalósítani.

„A közgyűlés nem azonos az IFLÁ-val, bár a közfelfogás inkább ezeket az egyre 
népesebbé váló konferenciákat tekinti a szövetség egyedüli megnyilvánulásainak” — írja 
Gombocz István a már említett könyvében. Mindenképpen egyet kell értenünk ezzel 
a megállapítással, mégis a rendszerezés, a könnyebb áttekinthetőség érdekében „konferen- 
cia-központúan” ismertetjük a szervezet 1971 utáni tevékenységét.

38. közgyűlés, Budapest, 1972.
Fő téma: Az olvasás a változó világban (a Nemzetközi Könyvév kapcsán)
Résztvevők: 800 küldött 51 országból.
A beküldött előadások (paperek) száma: 133.
A konferenciáról részletesen a Könyvtári Figyelő 1972/6. száma7 tájékoztat, itt 

csak az egyes szekciók, illetve bizottságok munkájáról, eredményeiről szólunk.
Az év során a Közművelődési Könyvtárak Szekciója átdolgozta az Unesco 1949. évi 

Közművelődési Könyvtári Manifesztumát és tervezetet készített a közművelődési
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SZAKOSZTÁLYOK, SZEKCIÓK, KERÉKASZTALOK

I. ÁLTALÁNOS TUDOMÁNYOS KÖNYV
TÁRAK

1. Nemzeti Könyvtárak
2. Egyetemi és más Általános Tudományos 

Könyvtárak
3. Parlamenti Könyvtárak
II, SZAKKÖNYVTÁRAK
4. Adminisztratív Könyvtárak
5. Társadalomtudományi Könyvtárak
6. Földrajzi és térképészeti Könyvtárak
28, Biológiai és Orvostudományi Könyvtárak 
Kerékasztalok

Képzőművészeti Könyvtárosok 
Csillagászati és Geofizikai Könyvtárosok 
Zenei Könyvtárosok
Judaica és Hebraica Irodalommal foglal
kozó Könyvtárosok

III. A NAGYKÖZÖNSÉGET ELLÁTÓ 
KÖNYVTÁRAK

8. Közművelődési Könyvtárak
9. Kórházi Könyvtárak és Rokkant Könyv

tárak
10. Gy ermekkönyvtárak
Gyermekirodalom-kutató és Dokumentációs 
Központok Könyvtárosai (kerekasztal)
11. Iskolai Könyvtárak 
Kerékasztalok

A Könyvtári Szolgáltatások Nemzeti Köz
pontjai 
INTAMEL

Audiovizuális Eszközök 
Vakok Könyvtára

IV. BIBLIOGRÁFIAI ELLENŐRZÉS
12. Bibliográfia
13. Katalogizálás 
Osztályozás (kerekasztal)
V. GYŰJTEMÉNYEK ÉS SZOLGÁLTATÁ

SOK.
14. Kiadványcsere és szerzeményezés
15. Könyvtárközi kölcsönzés
16. Sorozatkiadványok
17. Hivatalos Kiadványok
18. Ritka és Értékes Könyvek
VI. IGAZGATÁS ÉS TECHNOLÓGIA
19. Konzerválás
20. Könyvtárépítés és Berendezés
21. Információs technika
22. Statisztika
VII. KÉPZÉS ÉS KUTATÁS
23. Könyvtárosképző Intézetek és más oktató 

intézmények
24. Könyvtárelmélet és Kutatás 
Kerékasztalok

Könyvtárügyi Szaklapok Szerkesztői 
Könyvtártörténet

VIII. REGIONÁLIS TEVÉKENYSÉG
25. Afrika
26. Ázsia
27. Latin-Amerika és Karib-tenger

Könyvtári Figyelő 27(1981)3



Az IFLA az 1970-es években... 193

könyvtári ellátás normatíváiról (már az 1970. évi moszkvai és az 1971. évi liverpooli 
konferencián is foglalkoztak ezzel). A szekció munkacsoportja 1971 végén külön értekez
letet tartott a manifesztum és a normatívák ügyében. Ez utóbbit a budapesti konferencián 
teijesztették elő elfogadásra, s a következő évben adták ki.

A szekció a konferencián az audiovizuális anyagokkal foglalkozó munkacsoport 
létrehozását javasolta.

A Katalogizálási Bizottság és az Időszaki Kiadványok Bizottsága az időszaki kiadvá
nyok nemzetközi bibliográfiai leírási szabványáról (ISBD/S) készült munkaokmányt és 
az időszaki kiadványokat nyilvántartó nemzetközi rendszerről (ÍSDS) írt tervezetet 
tárgyalta.

A Központi Katalógusok és a Könyvtárközi Kölcsönzés Bizottsága nemzetközi 
címtár kiadásának tervéről számolt be, amely „Nemzetközi kölcsönzési szolgáltatások és 
a központi katalógusok” címmel később (1974-ben) meg is jelent. A Nemzetközi Kiad
ványcsere Bizottság ismertette az európai csereközpontok vezetői részére 1972 április 
végén Bécsben rendezett konferencia eredményeit, melynek témája az Unesco-nak a kiad
ványcseréről készült kézikönyvének új kiadása és a fejlődő országokkal folytatandó csere 
ügye volt. Az IFLA szervei új szekcióval bővültek ebben az évben, megalakult a Könyvtá
rosképző Intézetek Szekciója. A konferencián először hallatott magáról a Kiadvány 
B i z o t t s á g , amely összegezte az IFLA eddigi kiadói tevékenységét és új IFLA folyóirat 
elindítását javasolta.

39. közgyűlés, Grenoble, 1973.
Fő téma: Az Egyetemes Bibliográfia Számbavétele.
A résztvevők száma: 800, 76 országból
A paperek száma: 143.
Az év, csakúgy mint a konferencia a szövetség nagy programjának, az Egyetemes 

Bibliográfiai Számbavételnek (UBC) jegyében telt el. A konferencia előtt 25 fejlődő 
országbeli képviselő részvételével szemináriumot rendeztek „Kerekasztal az Egyetemes 
Bibliográfiai Számbavételről a fejlődő országokban” címmel. A Katalogizálási Bizottság 
kiadásra készítette elő a monográfiák -nemzetközi bibliográfiai leírási szabványát 
(ISBD/M) és az Időszaki Kiadványok Bizottságával közösen az ISBD/S-t. A Könyvtárépü
letek Bizottsága 1973-ban Rómában „Nemzeti könyvtárépületek” címmel kollokviumot 
rendezett, amelynek anyaga később könyv formában is megjelent.

1973-ban jö tt létre a szerződés a Verlag Dokumentation kiadóval, amely az IFLA 
hivatalos kiadója lett. Az év során megjelent kiadványok: Standards for public libraries, 
The organization of library profession (az 1971. évi liverpooli konferencia anyaga), 
Studies in comparative librarian ship, Three essays presented for the Sevensma Prize.

A Kiadvány Bizottság az év során véglegesen döntött az IFLA Journal ehndításáról.
A szövetség az Unesco-nak 1973 szeptemberében Párizsban a nemzeti dokumentá

ciós, könyvtári és levéltári infrastruktúra tervezéséről rendezett kormányközi konferen
ciáján két előadással vett részt (ANDERSON, D.: Az Egyetemes Bibliográfiai Számbavé
tel, és Az IFLA és a könyytárak szerepe).8
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40. közgyűlés,, Washington, 1974.
Fő téma: Nemzeti és nemzetközi könyvtártervezés.
Résztvevők: 975 küldött 75 országból.
A paperek száma: 93.
A fő témában 5 előadás hangzott el.

A konferencia előtt itt is megrendezték a fejlődő országok képviselőinek szeminá
riumát, amelynek eredményeképp a közgyűlésen javasolták, hogy a fejlődő országok 
számára regionális alapon szervezzék a programokat, hozzanak létre regionális titkárságo
kat, valamint az IFLA Végrehajtó Bizottsága biztosítson lehetőséget a regionális csopor
tok munkaprogramjainak koordinálására és a fejlődő országok képviseletére az IFLA 
irányító szerveiben.

1974. július 1-vel alakult meg Londonban az IFLA első szakmai egysége, & Nemzet
közi UBC Iroda, a Katalogizálási Bizottság tagjaiból. A Programfejlesztési Csoport 
(Program Development Group) elkezdte a középtávú program kidolgozását, a Végrehajtó 
Bizottság pedig az IFLA szervezeti megújításával kapcsolatos munkálatokat.

A Gépesítési Bizottság a Katalogizálási Bizottsággal közösen a nemzetközi MARC- 
formátum kidolgozásával foglalkozott. A Gyermekkönyvtári Munka Aisz ekciója elindítot
ta a Children’s Literature Abstracts című referáló lapot. A Földrajzi és Térképészeti 
Könyvtárak Munkacsoportja a Katalogizálási Bizottság ISBD munkacsoportjával közösen 
a térképek nemzetközi bibliográfiai leírási szabványán dolgozott és kiadásra készítette 
elő a „World directory of map collections” című minervát. Az év során megjelent fonto
sabb kiadványok: ANDERSON, D.: Universal Bibliographic Control: a long-term policy, 
a plan for action, WEHERFRITZ, F.: International loan services and union catalogues, 
National library buildings (az 1973. évi, Rómában rendezett kollokvium anyaga).9

41. közgyűlés. Oslo, 1975.
Fő téma: A nemzetközi könyvtári együttműködés jövője.
Résztvevők: 472 küldött 62 országból.
Paperek száma: 32.
Az IFLA Végrehajtó Bizottsága a szervezeti megújítás első lépéseként a résztvevők 

létszámának korlátozását határozta el. A konferenciákon csak a szövetség különféle szer
veibe megválasztott tisztségviselők, a tagegyesületek képviselői, a szavazati joggal rendel
kező küldöttek, valamint a titkárság által meghívottak vehettek részt. így a résztvevők 
száma az utolsó években kialakult létszám felére csökkent.

Ezen a konferencián tárgyalták először az IFLA új alapszabályának tervét, valamint 
a következő öt évre (1975—1980) szóló munkaprogramot,10 de végleges döntésre egyik 
kérdésben sem jutottak.

A fejlődő országok szemináriumán az „Iskolai könyvtári szolgáltatások a nemzeti 
könyvtári rendszerek részeként a NATIS keretében” című témát vitatták meg. 1975 
augusztusában a Végrehajtó Bizottság regionális fejlesztési programot fogadott el. A regio
nális csoportok Ázsia, Afrika, valamint Latin-Amerika és a Karib-tengeri területeknek 
megfelelően alakultak.

1975 februárjában létesült a szövetség második szakmai egysége, г Nemzetközi 
Kölcsönzési Iroda a British Library Kölcsönzési Osztályán Boston Spa-ban azzal a céllal,
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hogy a nemzetközi könyvtárközi kölcsönzések clearing house-ává váljon. Fontos részt kell 
vállalnia a szervezet UAP programjának megvalósításában is. Az UBC Irodája
ebben az időszakban többféle dokumentum bibliográfiai leírási szabvány-tervezetét készí
tette el, többek között a térképekét, a nem könyv jellegű anyagokét, az időszaki kiadvá
nyokra vonatkozóan a második, átdolgozott változatot stb. Kiadásra készítette elő az 
UNIMARC című dokumentumot, amely a MARC rekordok nemzetközi csereformátumá
nak leírását tartalmazza, tanulmányt készített a nemzetközi MARC-hálózatokról stb.

Az év legjelentősebb kiadványai: National and international library planning (a 40., 
washingtoni közgyűlés anyaga), Reading in a changing world (a budapesti konferencia 
dokumentumai), World directory of administrative libraries, World directory of map 
collections, A brief guide to centres of international lending and photocopying, 
VERONA, E.: Corporate headings: their use in library catalogues and national biblio
graphies: a comparative and critical survey.11

42. közgyűlés, Lausanne, 1976.
Fő téma: Az új alapszabály és a középtávú program.5
Résztvevők: 467 küldött 46 országból.
A paperek száma: 49.

A Nemzetközi UBC Iroda befejezte a Személynevek (Names of persons) c. doku
mentum átdolgozását, elkészült az ISBD/G, az ISBD/CM és az ISBD/NBM tervezete, 
valamint az ISBD/S végső változata is, mind a négy dokumentumot ezen a konferencián 
fogadták el. Az iroda további tervei között szerepel az 1801 előtti könyvekre (ISBD/Old 
books) és a zenei anyagokra (ISBD/Music) vonatkozó nemzetközi bibliográfiai leírási 
szabvány elkészítése.

A fejlődő országok szemináriumát a koreai Szöulban tartották, amelyen ez alkalom
mal részt vettek európai, amerikai és ausztrál könyvtárosok is. Témája a „Könyvtári forrá
sok és a nemzeti fejlődés: a keleti kiadványok használata és számbavétele keleten és 
nyugaton” . Ennek keretében először nyílt lehetőség az ázsiai, európai, amerikai és 
ausztrál könyvtárosok közötti tapasztalatcserére a keleti (ázsiai) kiadványok beszerzésé
vel, kezelésével és bibliográfiai számbavételével kapcsolatban. Az IFLA UBC Irodájának 
két képviselője, D. Anderson és T. Clarke tartottak előadást. 12

43. közgyűlés, Brüsszel, 1977.
Fő téma: A könyvtárak mindenkiért; az információ, a kultúra és a tanulás egységes világa.
Résztvevők: kb. 1300 küldött, 64 országból.
A paperek száma: 64.
Az IFLA ebben az évben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját, ebből az alka

lomból világkongresszust rendeztek, amelyre természetesen nem vonatkozott a létszám- 
korlátozás. A kongresszusról részletesen a Könyvtári Figyelő 1978/1.13 és a Könyvtáros 
1977/12. száma14 tájékoztat, ezért itt most csak az év során megjelent fontosabb kiad
ványokat (a szervezet munkájának eredményeit) soroljuk fel: Standards for public 
libraries. (2nd ed.), ISBD/NBM, ISBD/S, ISBD/CM, Annotated bibliography of the ISBD, 
International MARC network study: bibliographic study, UNIMARC: Universal MARC
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format, Names of persons: national usages for entry in catalogue. (2nd rev. ed.),IFLA’s 
first fifty years, The International Federation of Library Associations and Institutions: 
a selected list o f references. Ezt a kongresszust is megelőzte a fejlődő országok számára 
rendezett szeminárium (ezúttal Antwerpenben), majd követte a Könyvtárépítési Szekció 
szemináriuma Brémában.15

44. közgyűlés, Strbské Pleso, 1978.
Fő téma: A kiadványok egyetemes hozzáférhetősége.
Résztvevők: 518 küldött 53 országból.
A paperek száma: 68.
Ebben az évben indította el a szövetség az UBC szerves tészeként második fontos 

programját, az UAP-ot. A fő témában 13 előadás hangzott el. A konferenciáról részletes 
beszámolót olvashatunk a Könyvtáros 1978/11. számában.16

A konferencia előtti, már hagyományosnak tekinthető fejlődő országok szemináriu
mát Potsdamban rendezték. A Végrehajtó Bizottság elhatározta, hogy két taggal bővíti 
létszámát, így lehetővé vált a fejlődő országok képviselete is. Itt határozták el a kétéven
kénti közgyűléseket is.

Az UBC Iroda folytatja az ISBD-k kidolgozását, ezen kívül többek között az analiti
kus leírás szabványosításán, az UNIMARC kiadvány bővítésén dolgozik, valamint a nem
zeti bibliográfiák készítésére vonatkozó útmutató összeállítását tervezi, amely a nemzeti 
bibliográfiákról 1977-ben Párizsban rendezett nemzetközi konferencia ajánlásain álapui. 
A Nem zetközi Kölcsönzési Iroda az év során számos tanácskozást tartott az UAP-ról, 
több tanulmányt készített a témában, amelyek az Unesco Bulletin for Libraries című 
folyóirat 1979. évi első számaiban jelentek meg.

A legjelentősebb kiadványok: Anonymous classics, The arrangement of entries for 
complex material, Examples of ISBD/M usage, ISBD/M (1st standard ed. rev.), Stan
dardization activities o f concern to libraries and national bibliographies, RAY, C.: Library 
service to children, ALLARDYCE, A.: Letters for the international exchange of 
publications.17

45. közgyűlés, Koppenhága, 1979.
Fő téma: A könyvtári törvényhozás.
Résztvevők: 1200 küldött 60 országból.
A paperek száma: 98.
Ez az év az IFLA történetében bizonyára a Programszervezési Bizottság (Program

me Management Committee) létrehozásáról lesz nevezetes és a választásokról, melynek 
eredményeképpen egyrészt először lett elnöknője a szövetségnek ( Granheim szemé
lyében), másrészt két taggal kibővült a Végrehajtó Bizottság, így a fejlődő országok is 
képviseletet nyertek benne, a szocialista országok képviselőinek száma pedig kettő lett. 
A Programszervezési Bizottság feladata az UAP, az UBC és a tervezett nemzetközi MARC 
program koordinálása és irányítása. (A konferencia részletes ismertetését ld. a Könyvtáros 
1979/11. számában) .18

A fejlődő országok számára ebben az évben Lundban rendeztek szemináriumot 
a közművelődési könyvtári politikáról.
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Az év legjelentősebb kiadványai: A bibliography of IFLA conference papers 1968— 
1978, Directory of art libraries in Europe, A brief guide to centres of international 
lending and photocopying (2nd ed.), Resource sharing of libraries in developing 
countries (az antwerpeni szeminárium anyaga), Libraries meet with their users (a brüsszeli 
kongresszus dokumentumai), Library service for the blind and physically handicapped. 19

46. konferencia, Manila, 1980.
Fő téma: A könyvtári és az információs rendszerek fejlesztése; az információk világcseréje a na
gyobb nemzetközi megértés érdekében.

A fülöp-szigeti fővárosban tartott konferencián magyar résztvevő nem volt, így 
eredményéről még nem tudunk beszámolni, csupán a programját ismerjük. A hivatalos 
megnyitó előtt a Szakmai Tanács, a Programszervezési Bizottság, a Szakosztályok és 
a Szekciók Állandó Bizottságai Koordinációs Tanácsa tartott ülést. Augusztus 18-án a 
megnyitót az első plenáris ülés követte a főtémáról, majd a Szakmai Tanács nyüt fóruma 
következett. A következő napokon a szakosztályok, szekciók és kerékasztalok mintegy 
100 szakmai találkozót, tanácskozást tartottak. Az utolsó napon a fő témáról rendezett 
második plenáris üléssel zárult a konferencia.20

Tájékoztatás az IF LA-dokumentumokról

1971-ben az IFLA Titkársága felhívást tett közzé, amelyben könyvtárak vagy tájé
koztatási központok jelentkezését kérte az IFLA paperek clearing house feladatainak 
ellátására. (Gyűjtés, feltárás, szolgáltatás.) E felhívásra jelentkezett az Országos Széchényi 
Könyvtár is. Kezdetben 6 , ma 17 clearing house működik, ezek közül négy van Kelet- 
Európában, öt Nyugat-Európában, kettő Ausztráliában, illetve tíj-Zélandon, kettő Észak- 
Amerikában, négy pedig fejlődő országokban. Kiemelkedő tevékenységet folytat 
a koppenhágai clearing house, amely a Royal School of Librarianship-ben működik, 
összeállították az 1968 és 1978 között rendezett konferenciákon elhangzott előadások 
bibliográfiáját, azóta már az 1979. év anyaga is megjelent és várhatóan ez a munka folya
matos lesz. Ajánlásokat is készítettek a gyűjtemények kezelésére és hozzáférhetővé 
tételére.23

A négy kelet-európai clearing house közül az egyik az OSZK Könyvtártudományi és 
Módszertani Központ Szakkönyvtárában található, ahová 1972-ben került a korábban az 
OSZK Nemzetközi Csere Osztályán Gombocz István által gyűjtött anyag. A gyűjtemény
ben már az 1960-as évek elején rendezett konferenciák előadásai is megtalálhatók, de 
teljes sorozatokkal csak 1966 óta rendelkezik a clearing house. 1977-től a daring house- 
ok képviselőinek brüsszeli értekezletén történt megállapodás értelmében az IFLA  
Directory és az IFLA Journal példányait is őrzi, valamint a szövetségről és közgyűléseiről 
megjelent tájékoztató anyagokat, a szekciók körleveleit stb.

A Könyvtártudományi Szakkönyvtárban a tárolása évek szerint, ezen belül
a szekciók és bizottságok (illetve szakosztályok) betűrendjében történik. A többszempon
tú visszakeresést a lovaskártyás nyilvántartás segíti.24 A könyvtár tervezi, hogy ezt a gyűj
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teményt kibővíti és egy IFLA adattárat hoz létre, amely egy helyen tartalmazza majd 
a szövetség történetével, tevékenységével, eredményeivel kapcsolatos legfontosabb infor
mációkat.

A paperek a következő főbb csoportokba oszthatók :
1) megnyitó, üdvözlő beszédek, 2) beszámolók a szekciók, bizottságok (szakosztályok) 
munkájáról, 3) referátumok a konferencia fő témájáról, 4) előterjesztésre szánt dokumen
tumok (ISBD-tervezetek, az alapszabály tervezete stb.), 5) egyéb, a szekciók vagy bizott
ságok (szakosztályok) ülésein elhangzott előadások.

A gyűjtemény tanulmányozása sok érdekes összehasonlításra adhat alkalmat, így 
például annak vizsgálatára, melyik szekció vagy bizottság (szakosztály) volt eddig a legak
tívabb, melyek ülésein hangzott el a legtöbb előadás, milyen volt ezek színvonala stb., de 
e kérdések részletes kifejtésé is önálló tanulmányt igényelne. Most csak annak a felmérés
nek az eredményéről számolunk be, amelyet a konferencia előadói szereplési gyakoriságá
nak megállapítása érdekében végeztünk.

Az 1966 és 1979 közötti időszakban a legtöbben egy vagy két alkalommal tartottak 
előadást, de akadtak olyanok is, akik 11-szer. Ezt a „rekordot’’ Humphreys,
a LIBER elnöke és Karl W. Neubauer, az NSZK-beli Staatsbibliothek Preussischer Kultur
besitz igazgatója érte el. Humphreys főként az egyetemi könyvtárak problémáiról, 
Neubauer pedig az ISBN alkalmazásáról, az IFLA és az ISO kapcsolatáról, a könyvtár
statisztika egyes kérdéseiről szólt. Preben K  a koppenhágai Royal School 
of Librarianship rektorának neve szintén 11 helyen olvasható az előadók névsorában. 
1975-ig mint pénztáros számolt be a szövetség pénzügyi helyzetéről, 1975-től 1979-ig 
mint elnök, ő nyitotta meg a közgyűléseket. Őket követi az IFLA Nemzet
közi Kölcsönzési Irodájának és a British Library Kölcsönzési Osztályának igazgatója és 
Günther Pflug, az IFLA jelenlegi első alelnöke, a Deutsche Bibliothek igazgatója, akik 
9-szer szerepeltek a konferenciákon.

Line a nemzetközi könyvtárközi kölcsönzésről, az UAP-ról és bibliográfia-szerkesz
tési kérdésekről, Pflug pedig főként könyvtárgépesítési problémákról tartott előadást.

Gerhard Pomassl, a Deutsche Bücherei igazgatóhelyettese és Krank L. Schick, 
az Egyesült Államok Művelődésügyi Minisztériuma Könyvtári Osztályának vezetője 7—7 
előadást tartott ebben az időszakban. Pomassl a bibliográfiai munka kérdéseiről és 
a Bibliográfiai Bizottság munkájáról, Schick pedig könyvtárstatisztikai problémákról.

Érdemes megemlíteni még a 6-szor szereplők nevét. J. Boblin, P. Genzel, Gombocz 
István, R. Kluth, J. Kolödziejska, M. J. Lewis, Lingenberg, A Morozov, F. Otto,
К. I. Peters és A. Thompson. A 35 magyar előadó közül említést érdemel Domanovszky 
Ákos, Mátrai László, Papp István, Szentmihályi János, akik 2, és Vajda Erik, aki 3 alka
lommal tartott előadást az IFLA konferenciáin.

„Az IFLA már régen nem azonos saját közgyűléseivel: számos kisebb-nagyobb 
nemzetközi értekezlet, szakmai találkozó, önálló szekciók és bizottságok évközi munkája 
jelzi a lassú, de mégiscsak mozgó fejlődés útját.” — írja Gombocz István. Talán ez az 
áttekintés bizonyítékul szolgál arra, hogy ez a fejlődés az utóbbi évtizedben mennyire 
felgyorsult, s ez már nemcsak Európát és Észak-Amerikát érinti; a harmadik világ orszá
gainak egyre aktívabb részvétele a szövetség munkájában azt igazolja, hogy az IFLA való-
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jában az elmúlt időszakban vált igazán nemzetközivé, programjai valóban az egész világra 
kiterjednek. A programok megvalósításának, a szervezet tevékenységének sikere, ahogy 
a múltban, a jövőben is a gyorsan növekvő létszámú tagság (1980-ban: 950 egyesület és 
intézmény 110 országból) aktív támogatásán, munkáján és szorgalmán múlik.
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