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HÍREK AZ IFLA ÉLETÉRÖL*

A Végrehajtó Bizottság 1984. április 5-6-án ülésezett 
Hágában. Jóváhagyta a Programirányító Bizottság eddigi 
tevékenységét a hat magprogram előmozdítása érdekében, 
s örömmel állapította meg, hogy 1985 végéig biztosított az 
UBC és az UAP program fedezete. Meghallgatta a Szakmai 
Bizottság elnökének tájékoztatóját az 1986—1991-re szóló 

középtávú program előkészületeiről. Ügy határozott, hogy a Canadian International 
Development Agency-hez (C1DA) fordul támogatásért a 6. magprogram, a harmadik világ 
könyvtárügyének előmozdítása ügyében. A kiadványügyek felelősének jelentése alapján 
tudomásul vette, hogy az IFLA Professional Reports c. új sorozat sikeresnek bizonyult, 
s jóváhagyta, hogy az IFLA Journal esetlegesen új rovatot nyisson az UNESCO híreivel 
(minthogy az UNESCO Journal of Information Science, Librarianship and Archives 
Administration megszűnt). Elismerését fejezte ki a szocialista országok egyesületeinek 
anyagi támogatásukért (így az MKE-nek is a Guidelines for National Planning for the 
Availability of Publications c. kiadvány nyomdai munkálataiért). Megállapította, hogy az 
UNESCO-val kifogástalan az együttműködés, s kifejezte háláját az IFLA-nak nyújtott 
folyamatos, sőt növekvő anyagi támogatásért; egyben megvitatta az Ifjúság Nemzetközi 
Évébe (1985) és a Nemzetközi Békeévbe (1986) való bekapcsolódás módját is. Az IFLA 
szervezetével foglalkozó munkabizottság néhány javaslatát elfogadta, de a felépítésen 
alapvető változtatásokat nem kívánt eszközölni; a korszerűsítő munka folytatását azon
ban szükségesnek tartotta. Elégedetten állapította meg az intézményi tagok létszámának 
növekedését, s a tagtoborzási kampányok eredményességét. Jóváhagyta az 1984. évi 
költségvetést, de az 1985-re szólót még nem: ugyanis nem tisztázott még az 1985-ös tag
díjak mértéke. A Végrehajtó Bizottság azt fogja javasolni a tagoknak, hogy az alapszabály
ban előirányzott automatikus (az UNESCO-tagdíjakkal összhangban lévő) emelés helyett 
1985-ben csak a nemzetközi inflációs rátát (7,5%) megközelítve, 5%-kal emelkedjenek a 
tagdíjak; ez azonban szigorú takarékoskodást tételez fel az IFLA kiadásaiban.

A Szakmai Bizottság 1984. április 2-3-án ült össze. Napirendjén a következő témák 
szerepeltek: a Section of Library Services to Hospital Patients and Handicapped Readers 
(Kórházi Ápoltak és Hátrányos Olvasók Könyvtári Szolgálatának Szekciója) nevének 
Section of Libraries Serving Disadvantaged Persons-ra (Hátrányos Helyzetű Személyeket 
Szolgáló Könyvtárak Szekciója) való módosítása (így érdekkörébe vonhatja a szekció a

•Az IFLA Journal 1984. 3. száma alapján.
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börtönkönyvtárakat is); az 1985-ös közgyűlést és konferenciát megelőző szeminárium 
(témája: a közművelődési könyvtárak szolgáltatásai érjenek el odáig, ahol az emberek 
élnek); az 1986-os, tokiói konferencia témájának jóváhagyása (A XXI. évszázad felé: 
a könyvtárügy üj horizontjai); az 1986-1991-es középtávú program szerkezetének és ki
dolgozása menetének jóváhagyása; a különböző szervezeti egységek szakmai programjai
nak finanszírozása.

A Programirányító Bizottság 1984. április 4-i ülésén a magprogramokkal, az anyagi 
források bővítésével, s a következő időszak teendőivel foglalkozott. Különös figyelmet 
fordított az UBC programra, amely egyelőre továbbra is a British Library gondozásában 
marad, Barbara Jover irányítása mellett (címe: c/o British Library Reference Division, 
Great Russell Street, London WC1B 3 DG, telefon: 01 -580  8996).

Az IFLA 1983. évi gazdálkodásáról a főtitkár közölt jelentést. Mivel a bevételek és 
kiadások felsorolása igencsak jellemző képet nyújt a működés körülményeiről, az aláb
biakban teljes egészükben közöljük az adatokat.

IFLA
Főtitkárság

UBC
Iroda

UAP
Iroda összesen

(Hft)

Bevétel
Tagdíjak
Általános támogatások 
A Programirányító Bizottság 

támogatása

641 090 
130684

43 077 78 580

641 090 
130 684

121 657
Külön támogatások 58 253 10637 9 701 78 591
UNESCO szerződések és 

szemináriumok 90 979 8 359 99 338
Kiadványok és jogdíjak 18 629 69 356 87 985
Egyéb bevételek 64 163 4 958 1 006 70 127

1 003 798 136 387 89 287 1 229 472
Kiadás

Konferenciák, ülések, 
értekezletek 90 043 5 737 5 825 101 605

Szakmai programok 189 937 25 889 215 826
UNESCO szerződések és 

szemináriumok 
Kiadványok

88 573 
122 308 32 202

88 573 
154 510

Az alkalmazottak bére 317 275 165 700 67 181 550 156
Az irodák bérleti díja 
Adminisztratív kiadások

424 
122 469 18 712 439

424 
141 620

Egyéb kiadások 36 201 36 201
967 230 222 351 99 334 1 288 915

Az IFLA Nemzetközi Kölcsönzési Irodája közzétette az 1982. év statisztikai ada
tait. A közölt adatok csak tájékoztató jellegűek, s csak bizonyos fenntartásokkal használ
hatók, mégis áttekintést nyújtanak e lényeges nemzetközi szolgáltatás helyzetéről, fej
lődési trendjeiről. Ez annál is fontosabb, mert a műszaki fejlődés máris érezhetően befo
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lyásolja a könyvtárközi kölcsönzés gyakorlatait a fejlett országokban, s ez kihatással 
lesz a nemzetközi kooperációra is. Sajnos, a kiküldött 100 kérdőív közül csak 48 érkezett 
vissza (1980-ban S3), s néhány olyan ország sem válaszolt, amelyek adatai a korábbi fel
mérésben szerepeltek. Sok ország nem volt képes teljes adatszolgáltatásra, mert nem állí
tott fel nemzetközi kölcsönzési központot. Az adatok a könyvtárközi kölcsönzés növeke
dését mutatják: az 1980-as szinthez képest a befutott kérések száma 36%-kal nőtt. A tel
jesített kérések az 1980-as 72%-ról 69%-ra csökkentek, de csökkent azoknak az orszá
goknak a száma is, amelyek 50%-nál alacsonyabb teljesítési arányt jelentettek. A kielégí
tetlen kérések magas száma is mutatja, mennyi teendő áll még a könyvtárosok előtt az 
UAP valóraváltása útján. A legtöbb kérést kapó és teljesítő országok listáját továbbra is 
-  sorrendben -  Anglia, NSZK, USA, Franciaország és a Szovjetunió vezeti.

Az IFLA szakmai egységei által kiadott híradókhoz (ld. Könyvtári Figyelő, 1984. 
S.sz.) három újabb társult:

-  Newsletter of the Section on Classification and Subject Cataloguing,
-  AV Media in Libraries,
- Newsletter of the Section on Library Schools and other Training Aspects.

A Könyvtárelméleti és Kutatási Szekció beszámol az 1984. május 22- 24-én Moszk
vában tartott szemináriumáról, az Állománygyarapítási és Nemzetközi Csere Szekciója 
a Lenin Könyvtár gondozásában megjelent új kiadványáról (Bibliographic Index 1971 — 
1980 on the International Exchange of Publications) ad hírt, a Katalogizálási Szekció és a 
Sorozati Kiadványok Szekciója az ISBD(CP) kidolgozásának további menetéről értesít, a 
nemzeti és nyelvi kisebbségek könyvtári ellátásával foglalkozó kerekasztal pedig a folya
matban levő programjairól (a nemzeti és nyelvi kisebbségek könyvtári ellátásáról kurrens 
bibliográfia megjelentetése, egy brosúra összeállítása könyvtári ellátásuk megszervezéséről, 
egy tájékoztató kiadása a számukra beszerzendő dokumentumokról és azok forrásairól, 
nemzetközi irányelvek tervezetének előkészítése) tájékoztat.

A hírrovat közli az IFLA három, a FID kettő és az ICA (International Councü on 
Archives) kilenc regionális irodájának, bizottságának, illetve fiókjának nevét és címét.

PAPP István

LEVÉLTÁRI ÉS KÉZIRATTÁRI ANYAGOT is felvesznek ezután az RLIN (Research 
Libraries Information Network) online használható adatbázisába. 1984. január 23-án a 
Yale Egyetem levéltárának egyik dokumentumára vonatkozó adatok betáplálásával indult 
meg ez a munka, amelynek során kialakulhatnak az országos levéltári és kézirattári adat
bázis szervezésének módszerei.

Library Journal. 1984. március 15.
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