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HÍREK AZ IF LA ÉLETÉRŐL

Az IFLA Journal 1984. 4. számának hírrovata vezető he
lyen számol be az első IFLA konferenciáról, amelyet Afri
ka földjén tartottak: Nairobiban (Kenya), 1984. augusztus 
20-tól 24-ig. Több, mint ezer résztvevő (közel 70 ország
ból) vitatta meg a konferencia főtémáját: a könyvtári és 

információs szolgáltatások a nemzeti fejlődés megalapozására. A megnyitó ülésen Else 
Granheim, az IFLA elnöke beszédében hangsúlyozta, hogy az új technológia kritikátlan 
elfogadása a nemzeti kultúra és hagyományok elhanyagolásához vezethet; az Unescót 
képviselő A. M. Bousso pedig az információ szabad áramlása előtt álló gátak lebontását 
sürgette. Kenya alelnöke, Mwai Kibaki nagy hatású beszédében a könyvtáraknak az or
szág életében betöltött szerepével foglalkozott. A három altémára (az olvasási szokások 
és a felnőttoktatás fejlesztése; a könyvtárak és az információs szolgáltatások munkaerő
szükséglete; könyvtári és információs rendszerek és szolgáltatások) bontott főtémát 
két plenáris ülésen négy előadó közelítette meg más-más szempontból. Az osztályok, 
szekciók, kerékasztalok, állandó bizottságok és munkacsoportok 250 ülését négy, min
den résztvevő előtt nyitva álló fórum egészítette ki: az egyiken, amelyet a Szakmai Bi
zottság tartott, arról volt szó, mit kínál az IFLA Afrika könyvtárainak, s mit várnak az 
afrikai könyvtárosok az IFLA-tól: a másik három fórumon a magprogramok szerepel
tek. A záróülésen terjesztették elő a szervezeti egységek szakmai határozataikat, ame
lyeket a Szakmai Bizottság fog elbírálni, elsősorban az anyagi támogatás szempontjából. 
Ez alkalommal vette át Kenya kulturális minisztere azt a csekket, amelyet a holland 
könyvtáros társadalom küldött a kenyai könyvtárosoknak. Benzies Boadi számolt be a 
konferenciát megelőző szemináriumról, amelynek vezérgondolata ez volt: ismeijük-e, 
könyvtárosok, azt a közösséget, amelyet szolgálunk? Végezetül az IFLA érmével tüntet
ték ki Sir Harry Hookway A. a British Library nyugalomba vonult főigazgatóját és Jafred 
MusisiA, a helyi szervező bizottság elnökét.

A konferenciát megelőző szeminárium témája: a könyvtárosképzés és -nevelés kér
dései a könyvtári szolgálat „hajszálerei" (azaz legkisebb, az ellátandó lakossághoz legkö
zelebb eső egységei) nézőpontjából. A szeminárium eredményeit határozatokban foglal
ta össze. Az első határozat rámutat a szájhagyomány nagy jelentőségére egy nép életében, 
s ezért arra ösztönzi a könyvtárosokat, hogy gyűjtsék, s jegyezzék fel ennek nemcsak 
tartalmát, hanem filmek segítségével azt a módot is, ahogyan terjed; hogy saját program
jaikat kapcsolják a szájhagyomány terjesztési módjaihoz, s fordítsanak nagyobb gondot a 
történetek elmondására: hogy tanulják meg mindazt a tudnivalót, ami szükséges a szájha
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gyomány megőrzéséhez és fejlesztéséhez. Külön határozatok foglalkoznak a dokumentu
mok importjával, a könyvtári és információs szolgáltatások országos szintű tervezésével és 
koordinációjával, a falusi lakosság könyvtári ellátásának javítására irányuló programok
kal. A fentiek szerint megfogalmazott feladatokból következnek a könyvtárosképzésre 
vonatkozó javaslatok. Ezek között szerepel például az a követelmény, hogy minden szak
képzett könyvtárostól elvárható, legyen képes alapfokú könyvtárosi tanfolyamokat 
vezetni, vagy hogy biztosítani kell, a könyvtárosképző intézmények oktatói szerves és 
rendszeres kapcsolatban maradjanak a könyvtári gyakorlattal stb.

A Végrehajtó Bizottság két ülést tartott a konferencia folyamán, s olyan kérdéseket 
tárgyalt meg, mint a következő években rendezendő konferenciák előkészületei (a már 
elfogadott meghívásokon kívül az Indiai Könyvtáros Egyesülettől érkezett meghívás 
1990-re vagy 1992-re), az 1985-ben és 1986-ban sorra kerülő szakmai szemináriumok (az 
egyiknek színhelye Peking lesz), az IFLA pénzügyei (az 1985-ös tagdíj csak az 5%-os inflá
ciós rátával haladja meg az 1984-est; 4-5%-kal csökkenteni kell az adminisztratív kiadáso
kat és szerény mértékben emelni a szakmai programok támogatását), a kiadványpolitika, 
a regionális szekciók tevékenysége, a tagsággal kapcsolatos ügyek, valamint a más szerve
zetekhez fűződő kapcsolatok.

A Szakmai Bizottság ülésén áttekintette a szakmai határozatokat azzal, hogy 
később még visszatér rájuk. Hozzájárult, hogy a Közművelődési Könyvtárak Szekciója 
munkacsoportot létesítsen a felnőttnevelés könyvtári vonatkozásainak tanulmányozására, 
s a Könyvtárosképzési és Kutatási Osztályon belül olvasáskutatási kerekasztal alakuljon. 
Tudomásul vette, hogy G. Rückl-t megválasztották a könyvtáros egyesületek vezetésével 
foglalkozó kerekasztal elnökévé. Az Unesco két témára kötött szerződést, melyek értel
mében az IFLA vállalja, hogy 1. irányelveket dolgoz ki arra, miképpen lehet a pedagóguso
kat felkészíteni az iskolai könyvtárak hasznosítására a nevelőmunkában és a tanterv vég
rehajtásában; 2. összeállítja egy támogatási program tervdokumentumát a kiadványok 
hozzáférhetőségének javítására a fejlődő országokban.

A Programirányító Bizottság három ülésén részletesen foglalkozott a magprogra
mok ügyeivel. A szocialista országok jelenlevő képviselőivel pedig arról tárgyalt, mikép
pen segíthetnék a jövőben is ezen országok egyesületei és könyvtárai a megprogramokvég
rehajtását; erre a kérdésre a szocialista országok Prágában, 1985. februárjában tartandó 
koordinációs értekezlete után fognak visszatérni.

Az IFLA szervezeti egységeitől érkezett hírek közül említést érdemel a Közműve
lődési Könyvtárak Szekciójának közlése, amely szerint a közművelődési könyvtári szol
gálat irányelveit kidolgozó munkabizottság jól halad a rábízott feladat teljesítésével: a 
munkabizottsági tagok 1985 elején véleményezik a végső tervezetet, amelyet Chicagó
ban fognak a közgyűlés elé terjeszteni elfogadásra. A Sorozati Kiadványok Szekciója 
azzal foglalkozik, hogy összeállítja a sorozati kiadványok szakértőinek nemzetközi cím
jegyzékét. A Könyvtárépítési és Berendezési Szekció -  a Magyar Könyvtárosok Egyesü
letével közösen -  1985. június 3-tól 7-ig Budapesten és Békéscsabán rendezi meg 
szemináriumát régi épületek könyvtári célokra való hasznosításáról.

PAPP István
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