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HÍREK AZ IF LA ÉLETÉRŐL

Az 1984. év főbb adatait és eseményeit a főtitkár rövid 
jelentése foglalja össze. Az 1182 tag (181 testületi, 836 
intézményi és 165 személyi) 121 országban működik. 
49 szakmai egységben 421 tisztségviselő tevékenykedett; 
a főfoglalkozású alkalmazottak száma a főtitkárságon és a 

magprogramok irodáiban 8 1/2 fő volt.
Az IFLA öt magprogramját a Council on Library Resources 114 ezer dollárral tá

mogatta; a hatodik programhoz (Advancement of Librarianship in the Third World — 
ALP) még nem sikerült megfelelő anyagi alapot találni. A szakmai egységek kidolgozták 
az 1986-1991-re szóló középtávú programjaikat.

A rendezvények közül kiemelkedik a Nairobiban tartott 50. konferencia; az IFLA 
ezen túlmenően számos szakmai találkozón (a jelentés felsorolja őket) képviseltette magát 
vagy működött közre.

A tagdíjakon kívül az IFLA eredményes szakmai működése érdekében nagyon is rá 
van utalva a különböző szervektől és testületektől érkező anyagi támogatásra; mindezeket 
a forrásokat a jelentés elismeréssel és köszönettel regisztrálja.

Különös jelentőségű az IFLA-nak az Unescóhoz fűződő kapcsolata; ez szakmailag 
nagyon gyümölcsöző volt 1984 folyamán is. Ezért is jelentenek súlyos csapást az IFLA 
számára az Unesco 1985-ben életbe léptetett takarékossági intézkedései. Fejlődtek a kap
csolatok az IFLA társszervezeteivel (FID, ICA); 1987-ben közös konferenciát terveznek 
rendezni a három szakma képzési problémáiról (az előkészületek megkezdődtek), s az új 
magprogramok iránt is érdeklődés mutatkozik részükről.

Élénk volt a kiadói tevékenység: az IFLA Journal és az IFLA Annual mellett több 
monografikus kiadvány jelent meg. Új sorozat indult IFLA Professional Reports címmel.

Az IFLA 51. közgyűlése 1985. augusztus 18-24-én lesz Chicagóban. Az összehívó 
levél tartalmazza a legfontosabb ügyrendi tudnivalókat a tagok számára. A hírrovat közli 
a két plenáris ülés napirendjét is. A konferencia fő témájára könyvtárak és az információ 
egyetemes hozzáférhetősége. Ennek keretében olyan kérdések kerülnek megvitatásra, 
mint

— mely tényezők könnyítik meg, illetve hátráltatják az információhoz való hozzá
férést;

— az egyének, a nemzetek és a nemzetköziség igénye és joga az információhoz;

♦Az IFLA Journal 1985. 2. számának hírrovata alapján.
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— a kiadói tevékenység különböző aspektusai és az információhordozók meg
jelenési formái;

— a bibliográfiai ellenőrzés, a források megosztott kezelése, a számitógépes hálózat- 
szervezés.

A hírrovat ízelítőt közöl a gazdag szakmai programból.
Az IFLA pénztárosa, M.-L. Bossuat állította össze az 1983-1984-ről szóló kétéves 

pénzügyi jelentést. A Szövetség 1983-ban 1 223 000 Hft bevételt és 1 288 000 Hft ki
adást, 1984-ben 1 387 000 Hft bevételt és 1 248 000 Hft kiadást könyvelt el. Szakmai 
programjainak végrehajtása érdekében a tagdíjakon kívül nagy mértékben van rászorulva 
a különböző forrásokból érkező támogatásokra; különösen jelentős a Council on Library 
Resources, a hágai Királyi Könyvtár, a British Library, a Deutsche Bibliothek és más 
nemzeti és egyéb könyvtárak, szervezetek segítségére. Súlyos problémákat okoz az Unes
co hozzájárulásának radikális csökkenése. Ami a következő két év költségvetését illeti, 
1985-re 1 526 380 Hft bevétellel és 1 521 980 Hft kiadással számolnak; 1986-ra nézve 
egyelőre nem lehet előre látni az anyagiak alakulását.

Az IFLA UBC nemzetközi programjának irodája a British Library keretében műkö
dik. Az eladott kiadványokból származó bevétel növekedett, több fordítás készült az 
UBC-anyagokról (ha a fordításokat pénzért árulják, akkor az UBC iroda igényt tart a 
jogdíjra), elkészült a Guidelines for authority and reference entries c. segédlet kézirata 
(a nyomdai munkákat az Országos Széchényi Könyvtár 1985 elejére végzi el), és egy irá
nyító csoport alakult, hogy ennek alapján megtervezze a vonatkozó UNIMARC formá
tumot; megjelent az International Cataloguing négy száma. Folytatódott az 1982-ben 
tartott CIP értekezlet határozatainak végrehajtása (szabványosított CIP adatlap és könyv
beli közlési forma kidolgozása, az Unescóval kötött szerződés alapján CIP irányelvek 
összeállítása). Előrehaladt az 1977/1978-ban készült ISBD/M, S, CM és NBM revíziója 
(az S-szel foglalkozó munkacsoportot Szilvássy Judit vezeti); az ISBD/PM-et az IFLA és 
az AIBM közösen fogja felülvizsgálni. Az ISBD/CP-re a Library of Congress készített ter
vezetet, amelynek újabb változatát egy munkacsoport fogja előterjeszteni. Javaslat szüle
tett a géppel olvasható dokumentumok, szoftverek és adatsorok ISBD-jének kidolgozásá
ra; az előkészítő munkálatok megkezdődtek. A Szovjetunió Katalogizálási Bizottsága 
összeállította a List o f  uniform headings for higher legislative and ministerials bodies in 
European countries harmadik kiadásának kéziratát.

Újjáalakult az UAP nemzetközi programjának tanácsadó bizottsága; összetétele is 
azt szolgálja, hogy az IFLA szakmai egységei még szorosabban kapcsolódjanak a prog
ramhoz, s a maguk tevékenységével is mozdítsák elő realizálását. Több értekezlet foglal
kozott az UAP kérdéseivel; köztük kiemelkedik a Nairobiban tartott szeminárium, ame
lyen 17 afrikai ország szakemberei vettek részt. Az UAP Newsletter két száma mellett 
további kiadványok is megjelentek; a Guidelines for national planning for the availability 
o f  publications c. munka utánnyomását az OMIKK végezte el. Az Unesco megbízást 
adott az IFLA-nak néhány idevágó tanulmány elkészítésére.

A Deutsche Bibliothekben második éve működő Nemzetközi MARC Program 
(IMP-DB) megjelentette első kiadványát (International guide to MARC databases and 
services), megindította az IMP Newsletter c. tájékoztatót, megkezdte a MÂB 1 formátum
UNIMARC-га való konvertálását. PAPP István
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