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HÍREK AZ IF LA É L E T É R Ö L *

Az 51. közgyűlés (Chicago, 1985. augusztus 18-23.) 
napirendjének egyik nagy érdeklődést kiváltó pontja két
ségtelenül az új elnök és a Végrehajtó Bizottság tagjainak 
megválasztása lesz. Else Granheim (Norvégia) — a szervezeti 
szabályzat szerint -  már nem választható újjá, tehát min
denképpen új személy kerül az IFLA elnöki székébe. 

A Végrehajtó Bizottság tagjai közül M.-L. Bossuat (Franciaország), G. Rückl (NDK) és 
S. Soosai (Malaysia) mandátuma ugyancsak az újraválasztás lehetősége nélkül jár le, 
H.-P. Geh (NSZK) viszont még egy periódusra megválasztható. Az első ülés napirendjén 
szerepel továbbá a szervezeti és a működési szabályzat módosítása, a pénztáros (M.-L. 
Bossuat) jelentése, a Programirányító Bizottság vezetőjének (A. Wysocki) beszámolója, 
az 1986-1991-es középtávú program a Szakmai Bizottság elnökének (P. Kaegbein) elő
terjesztésében, a főtitkár (M. Wijnstroom) jelentése az 1983/1984-es időszakról, végül a 
kiadványok felelősének (W. Koops) és a Martinus Nijhoff ösztöndíj bíráló bizottságának 
jelentése. A második ülésen döntenek azoknak a tagoknak a kizárásáról, akik több mint 
két éve hátralékban vannak tagdíjukkal, szavaznak az általános jellegű és az egyes szakmai 
egységek által előterjesztett javaslatok fölött, meghallgatják a közgyűlést megelőző szemi
nárium jelentését és a két soron következő konferenciára (1986 Tokio, 1987 Brighton) 
szóló meghívásokat.

A Végrehajtó Bizottság Hágában 1984. október 11-12-én ülésezett, s az alábbi 
témákkal foglalkozott:

-  a chicagói közgyűlés központi témájának (az információ egyetemes hozzáférhe
tősége és a könyvtárak) előadóinak felkérése;

-  India meghívása és felkérése, hogy az IFLA 1990-es vagy 1992-es konferenciáját 
rendezze náluk (valószínűnek az 1992-es év látszik);

-  az 1986-1991-es középtávú program tervezete, s ezzel kapcsolatosan Adam 
Wysocki alkalmazása;

-  javaslat az IFLA regionális (Afrika, Ázsia, Latin-Amerika) tevékenységének fej
lesztésére;

-  az Unescóval való együttműködés fejlesztése (javaslat egy 1986-ban vagy 1987- 
ben tartandó nemzetközi kongresszusra a könyvtárügy fejlesztéséről, az IFLA 
magprogramjainak az Unesco által való támogatása);

*Az IFLA Journal 1985. 1. száma alapján.
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-  az 1985-ös költségvetés (az adminisztratív költségeket lefaragták a szakmai 
kiadások javára);

-  a szervezeti és a működési szabályzat módosítása, különös tekintettel a köz
gyűlések sűrűségére, a szakmai folytonosság biztosítására, a tagság jellegére és a 
regionális struktúrára (a tervezetet a főtitkár észrevételezésre még a chicagói 
közgyűlés előtt megküldi a tagságnak);

-  kiadványi kérdések (ajánlat az Unescónak, hogy az IFLA Journal-ben jelentesse 
meg a könyvtár- és tájékoztatásügyet érintő híradásait).

A Szakmai Bizottság 1984. október 8—9-én tartotta ülését Hágában. Elfogadták 
az 1986-1991-es középtávú program végleges szövegét, s elhatározták, hogy az angolon 
kívül közzéteszik német, francia, orosz és spanyol nyelven is; az IFLA tagsága 1985 tava
szán kapja kézhez a dokumentumot. Van Swigchem -et megbízták, hogy állítson össze 
egy mintegy 40 lapos jelentést az 1981-1985-ös középtávú program végrehajtásáról. 
Elfogadták a Regionális Tevékenységek Szakosztálya három szekciójának (Afrika, Ázsia, 
Latin-Amerika és a karib-tengeri térség) elnökei 25 pontos javaslatát a Harmadik Világ 
könyvtárügyének fejlesztésére. Az egyes szekciók által kezdeményezett programok támo
gatására további anyagi alapokat ítéltek oda. (Pl. a Vakok Könyvtárai Szekciójának a 
szerzői jog sajátos problémáinak tanulmányozására, a Ritka és Értékes Könyvek és Egyéb 
Dokumentumok Szekciójának a könyvmúzeumok nemzetközi címjegyzékének össze
állítására.)

A Programirányító Bizottság 1984. október 10-én, ugyancsak Hágában tartott ülé
sén a következő ügyek merültek fel. A lengyel illetékes szervek hozzájárultak ahhoz, hogy 
A. Wysocki egyelőre hathónapos szerződést kössön az IFLA-val a bizottság munkájának 
irányítására. Wysocki a közeljövőben lépéseket fog tenni annak érdekében, hogy megala
kuljanak három új magprogram közül kettő (preservation and conservation -  PAC, állo
mányvédelem és konzerválás, illetve transborder data flow -  TDF, a határokat átszeld 
adatáramlás) tanácsadó bizottságai, s maguk a magprogramok házigazdára leljenek egy- 
egy nemzeti intézményben, mint ahogy ez az UBC, az UAP és az IM program esetében 
történt. A harmadik új magprogram (advancement of librarianship -  ALP, a könyvtárügy 
előmozdítása a Harmadik Világban) számára mindenekelőtt anyagi támogatást kell sze
rezni különféle nemzetközi szervezetektől; tanácsadó bizottságát a chicagói közgyűlésen 
lehet megalakítani.

Két új híradó indult (a korábbiakat ld. a Könyvtári Figyeld 1984. 5. és 1985. 1. 
számában):

-  Round Table on Library Service to Ethnic and Linguistic Minorities Newsletter,
-  Newsletter of the Round Table for the Management of Library Associations.

PAPP István
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