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KÖNYVTÁRAK ÉS AZ INFORMÁCIÓ EGYETEMES
HOZZÁFÉRHETŐSÉGE
Beszámoló az IFLA 51. közgyűléséről és konferenciájáról
SZÁNTÓ PÉTER
Az IFLA 51. közgyűlését és általános konferenciáját 1985. augusztus 19. és 25. kö
zött tartották Chicagóban. Ez volt a harmadik IFLA-konferencia, amelyet az USA-ban
rendeztek meg (a korábbiak: 1933, 1974). A világ minden tájáról (84 országból) 1216
küldött és 504 kiállító vett részt. A résztvevők 60%-a Észak-Amerikából, 21%-a Európá
ból, 8%-a Ázsiából, 6%-a Afrikából, 3%-a Latin-Amerikából, 1%-a Ausztráliából és a
Közel-Keletről érkezett. A vendéglátó országot kb. 700, Kanadát és az Egyesült Királysá
got 100—100 fő képviselte, de e létszám tekintetében listavezető delegációkon kívül több
más ország is népes csoportot küldött, köztük fejlődő országok is (pl. a Fülöp-szigetekről
50-en, a Kínai Népköztársaságból 14 fővel jöttek). A szocialista országokból összesen
18-an voltunk (BNK: 2, CSSZSZK: 1, Kuba: 4, MNK: 1, NDK: 2, LNK: 3, SZU: 5), keve
sebben, mint pl. egyedül Hollandiából (22) vagy Svédországból (21).
A 220 szakmai és szervezeti kérdésekkel foglalkozó ülésről (megnyitó és záróülés
plenáris ülések, szekcióülések, kerekasztal-megbeszélések, nyílt fórumok stb.) és a több
mint 150 előadásról — hasonlóan az IFLA 50. konferenciájáról írt beszámolómhoz1
- csak szemelvényesen tudok beszámolni, a személyes tapasztalatokon kívül az időköz
ben megjelent jelentésekre és közleményekre is támaszkodva.2’3’4’5

Megnyitó ülés
Miután a Chicagói Gyermekkórus meghatóan szép - több nyelven előadott —nem
zetközi dalösszeállítása a hallgatóságot együttérzésre és -gondolkodásra hangolta rá,
Else Granheim (Norvégia), az IFLA elnöke, majd Robert Wedgeworth (USA), a helyi szer
vezőbizottság társelnöke köszöntötte a megjelenteket. R. Wedgeworth visszaemlékezett
arra, hogy 1933-ban, amikor először volt Chicagóban IFLA-konferencia, még csak 18 or
szág képviseltette magát. Felhívta a figyelmet arra, hogy a spanyol nyelvet is felvették az
IFLA munkanyelvei közé abban a reményben, hogy „ez is elő fogja segíteni a spanyolul
beszélő kollégák aktívabb részvételét az IFLA-ban”.
Köszöntötte továbbá a résztvevőket Harold Washington, Chicago polgármestere és
Jim
Edgar,Illinois államminisztere, aki ezt az alkalmat ragadta meg, hogy Chicago pol
gármesterének egy 900 000 dollárról szóló csekket nyújtson át, Illinois állam hozzájárulá
sát Chicago központi közművelődési könyvtára új épületének céljára. Az Unesco nevében
Wolfgang Löhner fejezte ki jókívánságait a konferencia munkájához.
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E. Granheim, az IFLA leköszönő elnöke Koppenhágától
c. előadásában
áttekintette az IFLA - elnöksége alatti - elmúlt hat évét. Ezalatt az IFLA tovább erősö
dött: tagjainak a száma 996-ról (110 országból) 1182-re nőtt (121 országból). A növeke
dés szerkezeti változással járt, mivel az új tagok többsége a fejlődő országokból toborzódott. Míg 1979-ben az IFLA-ban részt vevő országok fele tartozott a fejlődő országokhoz,
1985-re a tagság kétharmada innen került ki. Az IFLA 1983-ban új magprogramokat in
dított, az állományvédelemre (Preservation and Conservation = PAC), a határokat átszelő
adatáramlásra (Transborder Data Flow = TDF) és a fejlődő országok könyvtárügyének a
támogatására (Advancement of Librarianship in the Third World = ALP).
Emlékeztetett arra, hogy először 1979-ben választottak be a Végrehajtói Bizottság
ba fejlődő országbeli tagot, és ekkor választottak első ízben nőt elnökül. Emlékeztetett
arra is, hogy 1985 az ENSZ „nők évtizede” programjának utolsó éve volt. Bár földünk la
kosságának a fele nő, a fizetéses állásoknak csak egyharmadát tölti be nő. A munkaórák
kétharmada mégis az ő munkájukból adódik, és ezért az összfizetésnek csak egy tizedét
kapják. A könyvtárosok is hozzájárulhatnak e helyzet javításához: többek között az írástudatlanság felszámolásával a nők körében, a könyvtárosi munka megbecsülésének foko
zásával.
Hangsúlyozta az együttműködés jelentőségét a nem kormányközi szakmai szerveze
tekkel (FID, ICA), majd köszönetét fejezte ki az Unesconak az Általános Információs
Programja (GPI) keretében nyújtott segítségéért. Végül felhívta a figyelmet arra, hogy a
konferencia témája, „A könyvtárak és az információ általános hozzáférhetősége” kihívást
jelent a könyvtárosok számára: rajtuk áll, hogy a nem hozzáférhetőség és a hozzáférhető
ség közötti határkövet közös erővel jó irányba továbbmozdítsák.

Plenáris ülések
Az első plenáris ülésen Daniel J. Boorstin, a Kongresszusi Könyvtár (USA) igazga
tója
„Az oszthatatlan világ: a könyvtárak és a kulturális csere mítosza'' c. előadásában
nem technikai kérdésekről, hanem a kultúráról szólt. Bírálta a „kulturális csere” fogal
mát, amely a politikai, a gazdasági és a katonai szférából átvett gondolkodásmódra épül.
így pl. „a kulturális import és export egyensúlyának” követelménye fejeződik ki benne,
nem veszi figyelembe az országok kulturális különbözőségét és azt, hogy emiatt nem lehet
a kulturális termékek mechanikus cseréjére törekedni. Szembeállította a művészetet, iro
dalmat, eszméket a piaci fogyasztási cikkekkel. Az utóbbiak kvantifikálhatóak, helyettesíthetőek és előre kiszámíthatóak, míg az előbbiek kumulatívak, nem helyettesíthetőek,
kimeríthetetlenek, elhasználhatatlanok és kiterjeszthetőek. Világunkat ideológiák,kereske
delmi korlátozások, katonai fenyegetés osztja meg, amelyben a könyvtárosok egy osztha
tatlan világ, a kultúra, a könyvek és eszmék világának a követei, akik sokat tehetnek a kul
túrákat egymástól szétválasztó mesterséges határok lebontásáért, azért, hogy a könyvek és
az eszmék szabadon hozzáférhetőkké váljanak. (Megjegyzendő, hogy Boorstin előadásá
nak néhány, a Szovjetunióra vonatkozó kitétele ellenérzést váltott ki a hallgatóság kö
rében.)
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John Brademas, a New York Egyetem (USA) elnöke rámutatott arra, hogy a könyv
tárak kettős szorításban vannak: egyfelől nőnek a követelmények, rohamosan változik a
technika, és elégtelen az anyagi támogatás, másfelől inflálódnak a beszerzési árak és a
keresetek, nő a helyszűke, és avul a gyűjtemény. A könyvtáraknak korszerűbben, gazdasá
gosabban és jobban együttműködve kell hasznosítaniuk a ma technikáját. Aggodalmának
adott hangot, ha a jövőben
— a kereskedelmi szférának megengedik, hogy ellenőrzése alá vonja a közérdekű
információt;
— egyes anyagilag támogatott tudományterületek gazdag, mások szegény informá
cióellátásban részesülnek;
— az írástudatlanság okozta anyagi hátrányok nőnek, ahelyett hogy csökkennének;
— a hivatalos politika megakadályozza az információ szabad áramlását.
Végül, a könyvtárak nemzetközi feladatait fogalmazta meg:
— nemzetközi szabványokat kell kidolgozni az adatcsere megkönnyítésére;
— hatékony módszereket kell kialakítani és megállapodásokat kötni a biliográfiai
adatok nemzetközi cseréjére;
— széles körben kell terjeszteni a kiadványokat;
— az állományvédelemre közös erővel kell technológiát és programokat kidolgozni;
— elő kell mozdítani a könyvtárosok képzését;
— támogatni kell a könyvtári és információs szolgáltatásokat szolgáló kutatásokat;
— ösztönözni kell a kormányokat a könyvtárak támogatására.
A második plenáris ülésen V.S. Lesokina, a Szovjetunió Kulturális Minisztériuma
könyvtári főosztályának a vezetője „A szovjet könyvtárak szerepe és helye a tudás egye
temes hozzáférhetőségében” c. előadásában elmondta, hogy a Szovjetunióban a tudás
egyetemes hozzáférhetőségét az alkotmány biztosítja. Az oktatás és képzés ingyenes. Míg
a Nagy Októberi Szocialista Forrradalom előtt a lakosság 70%-a írástudatlan volt, ma már
87%-uk felső- vagy középfokú végzettséget szerzett. A Szovjetunióban fejlesztik az Összszövetségi Tudományos és Műszaki Információs Rendszert (orosz rövidítése: GASNTI),
de emellett azt is szem előtt tartják, hogy a könyvek és könyvtárak a tudás szétsugárzásának leghatékonyabb eszközei. A 130 ezer könyvtár mintegy 220 millió olvasót szolgál
ki. Az 1984. évi könyvtári törvény értelmében nincs egyetlen olyan város, falu, település
az országban, ahol ne lenne könyvtári szolgáltatás. Mozgó könyvtárak (busz, helikopter,
hajó) juttatják el a legtávolabbi vidékekre is az irodalmat. A könyvtári szolgáltatásokon
kívül ismertette a könyvkiadás állami rendszerét, amely messzemenően figyelembe veszi a
különböző köztársaságokban élő nemzetiségek nyelvi és egyéb sajátosságait. Vázolta azt
a hosszú távú programot, amely az ország könyvtárait egy egységes automatizált könyv
tári rendszerbe integrálja. Végül megállapította, hogy a szovjet könyvtárakat — használ
janak akár hagyományos, akár modern módszereket — egyazon elv vezérli: „a tudás és a
tudományos információ hasznosítása a béke és a társadalmi haladás céljára” .
P.B. Mangla, a Delhi Egyetem bölcsészettudományi karának dékánja, a könyvtár- és
információtudományi tanszék vezetője párhuzamot vont a fejlődő országok jelenlegi gaz
dasági körülményei és a Szovjetunió forradalom utáni helyzete között, és kereste az ebből
a hasonlóságból a könyvtárakra levonható következtetéseket. Nyomon követte a „könyv-
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tár” fogalom fejlődését „dokumentációs szolgálattá”, majd „információs szolgálattá” .
Hasonló fejlődésen ment át az UBC- és az UAP- koncepciója, melyek most UAI (Univer
sal Availability of Information = Az információ egyetemes hozzáférhetősége) megnevezés
sel emelkedtek a fejlődés újabb lépcsőfokára. Hangsúlyozta a nemzeti könyvtári és infor
mációs politikák kidolgozásának, az írástudatlanságot felszámoló programoknak, a nem
zeti könyvkiadási programoknak, valamint a könyvtári-információs szolgáltatásokban a
megfelelő szintű technológia alkalmazásának a szükségességét, majd összegezte az e terüle
teken Indiában elért eredményeket.
Maria Alice Barroso, a Brazil Nemzeti Könyvtár főigazgatója, közismert regényíró,
írói fegyvertárát bevetve adott hangot afeletti örömének, hogy a spanyol is az IFLA hiva
talos nyelve lett, majd portugálul, anyanyelvén fejezte ki reményét, hogy a portugál is
azzá fog válni. Drámai képet festett Brazília - mint fejlődő ország - gazdaságáról, majd
kultúrájával, oktatási rendszerével és könyvtáraival foglalkozott. A kormány a költségve
tésnek minössze 0,2%-át fordítja kultúrára. A Brazil Nemzeti Könyvtárat 450 000 könyv
re tervezték, de ma már 5 milliónak kell helyet szorítania. A könyvtárnak 6 mikroszámí
tógépe van, a katalogizálást a Bibliodata nemzeti adatbázis-hálózat keretében végzik. Egy
országos mikrofilmezési terv hivatott a régi folyóiratok és újságok, a ritka könyvek meg
őrzésére. „A kooperáció azonban még olyan lecke, amelyet a brazil könyvtárak lassan
tanulnak meg” .
Anna Maria
Magalonide
Bustamen
arról számolt be, hogy a mexikói kormány 1983-ban - a súlyos gazdasági válság elle
nére - elindította a Közművelődési Könyvtárak Országos Programját, hogy az emberek az
egész országban hozzáférhessenek az olvasmányokhoz. Kidolgoztak egy olyan matema
tikai modellt, amellyel mérni lehet a különböző országok életminősége közti eltéréseket,
és amelyben változóként szerepel a közművelődési könyvtárakban egy lakosra jutó
könyvek száma. A modell tesztelése után megkezdték a program végrehajtását. Új könyv
tár létesítése céljából legkevesebb 1500, legfeljebb azonban 10 000 kötetes gyűjteményt
küldenek a településeknek. Amikor a program elindult, 350 közművelődési könyvtár volt
Mexikóban, többségük 60 évvel a forradalom után nyílt. Most két év alatt a számuk
több mint megkétszereződött. Az olvasók száma a program első évében 5 millió volt, má
sodik évére már 21 millióra emelkedett.

A Szakmai Bizottság Nyílt Fóruma

Paul
Kaegbein,a Szakmai Bizottság elnöke, a Kölni Egyetem könyvtártudom
tanszékének vezetője áttekintette a szakosztályok munkáját, és ismertette az IFLA
1986-1991. évi középtávú programját. A vita középpontjában az. állt. hogyan lehetne
elérni, hogy a különböző típusú szakosztályok (egy részük meglehetősen eltérő profilú
szekciókat ölel fel, másik részük könyvtártípusra orientált, harmadik részük tevékenységi
típusra - pl. bibliográfiai számbavétel - szakosodott) minél eredményesebben működje
nek közre a magprogramok végrehajtásában.
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Nyílt Fórum az 1FLA magprogramjairól
A mintegy 600 megjelent áttekintette és megvitatta az IFLA hat magprogramját.
Bevezetőjében Adam
Wysocki,a Programirányító Bizottság
az IFLA Végrehajtó Bizottsága azt az elvet követi, miszerint a magprogramokat azokba a
nemzeti intézményekbe kell telepíteni, amelyek a magprogram megvalósításában a
legtöbb szellemi és anyagi támogatást tudják nyújtani. Az UBC és az UAP a British Li
brary „vendégszeretetét élvezi” , az IMP (International MARC) egyik komponensét a
Deutsche Bibliothek, másikát a British Library „fogadta be” . A.Wysocki örömmel jelen
tette be, hogy a Kongresszusi Könyvtár (USA) vállalta a PAC-ot, a Kanadai Nemzeti
Könyvtár pedig a TDF-et. Az ALP az IFLA hágai központjában nyert „elszállásolást” .
UBC
Barbara Jover az UBC-ről számolt be: a programiroda a CIP (Cataloging in Publica
tion) részére ajánlásokat kidolgozó és az ISBD-t fejlesztő csoport titkárságaként és kiadó
jaként működik. Az ISBD-t eddig már 17 nyelvre fordították le. Ross
(British
Library) felhívta a figyelmet arra, hogy az UBC-koncepció ma éppen olyan fontos, mint
amikor az 1970-es évek elején létrehozták. E koncepció szerint a kiadványokat megjele
nésük országában úgy kell leírni, hogy a bibliográfiai információ bármely országba továb
bítható és ott megérthető legyen.
IMF
Peter Lewis, a British Library Bibliographic Services Division főigazgatója ismertet
te, hogy az UNIMARC-formátumot azért fejlesztették ki, hogy a különböző nemzeti
MARC-formátumokról erre a közös, egységes formátumra való konvertálással könnyeb
bé váljék a nemzetközi bibliográfiai adatcsere. 1983-ban adták az UNIMARC Handbook
c. kézikönyvet azzal a céllal, hogy a formátumspecifikáció szövegének helyes értelmezését
elősegítse, továbbá kiegészítő útmutatást adjon az UNIMARC-használóknak a konvertálás
hoz. Tervezik egy új UNIMARC-publikáció megjelentetését (1986-ra), ez egyrészt formá
tumspecifikáció, másrészt értelmező kézikönyv lesz, az UNIMARC Format harmadik ki
adásának és a kézikönyv második kiadásának tekinthető.
Dieter Wolf (Deutsche Bibliothek), az International MARC Project-Deutsche Bi
bliothek program igazgatója szólt arról, hogy a program keretében UNIMARC-tesztszalagokat hoztak létre a MAB 1 (= Maschinelles Austauschformat für Bibliotheken) fomátumból konvertált rekordokból. 1986-ban kiadják az
Guide to MARC Databases
and Services második kiadását.
UAP
Maurice Line, a British Library Lending Division főigazgatója, az UAP Nemzetközi
Program igazgatója kijelentette, hogy „az UBC olyan az UAP nélkül, mint a menü étel
nélkül”. A Nairobiban tartott IFLA-konferencia óta elért főbb eredmények:
- a The impact o f new technology on the availability o f publications kiadása;
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- Szenegál számára egy országos dokumentumellátási rendszer kifejlesztésére irá
nyuló projekt beindítása az UNESCO támogatásával;
— a brazil COMUT - távoli felhasználóknak fénymásolatot szolgáltató —rendszer
értékelése.
РАС
Peter Sparks (Kongresszusi Könyvtár) ismertette, hogy a hivatalosan az 1986. áprilisi
bécsi, állományvédelmi tárgyú nemzetközi konferenciával induló program a következő öt
fő területre terjed ki: politika és nemzetközi koordináció, kutatások és vizsgálódások, a
figyelem felkeltésére hirdetmények, publikációk megjelentetése, oktatás és képzés, pro
jektek kezdeményezése és végrehajtása más intézményekkel együttműködve is.
TDF
Cynthia Durance, a Kanadai Nemzeti Könyvtár Hálózatfejlesztési Irodájának igazga
tója kifejtette, hogy a program olyan tág hatókörű kérdésekkel foglalkozik, amelyeket
kormányzati és kormányközi szinten lehet csak megoldani. Az adatok nemzeti határokon
túlra való elektronikus továbbítását nagymértékben meghatározzák a kormányszintű sza
bályozások. A program 1986-ban a TDF-re vonatkozó clearinghouse megszervezésével in
dul, amelyhez az adatokat kérdőíves felméréssel gyűjtik össze.
ALP

Margaret
Wijnstrçom,az IFLA főtitkára elmondta, hogy az IFLA ker
programnak az anyagi megalapozását (bár már eddig is sokat tett saját erejéből), és mint
ösztönző példákat ismertette az egyes országok és intézmények erőfeszítéseit, amelyek
elősegítették a fejlődő országok könyvtárügyének kibontakozását.

A N em zeti Könyvtárak Szekciója
William J. Welsh, a Kongresszusi Könyvtár, N.S. Kartashov pedig az Állami Lenin
Könyvtár szerepéről, újabb eredményeiről és feladatairól szólt: A Kongresszusi Könyvtár
a múlt megőrzésére és az új technika befogadására törekszik, és e célokat előmozdító ku
tatásokat kezdeményez, pl. az optikai lemezek alkalmazásával kapcsolatos kísérleti prog
ramot. Az Állami Lenin Könyvtár 60 éves fennállása új szakaszába lépett: jelenleg
nemzeti könyvtárként működik, miközben fokozatosan a Szovjetunió egységes könyvtári
rendszere központi könyvtárává fejlődik.
Guy Sylvestre (Canadian Institute for Historical Microproductions) intézete pro
jektjét ismertette, amelynek keretében állományvédelmi célból mikrofilmlapra veszik
mindazokat az 1901 előtt megjelent publikációkat (az újságok és kormánydokumentu
mok kivételével), amelyeket Kanadában vagy bárhol máshol kanadaiak vagy Kanadával
kapcsolatban adtak ki.
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A Parlamenti Könyvtárak Szekciója
A szekció augusztus 13. és 15. között előszemináriumot szervezett 10 ország részvé
telével, amelyen az állami és magánkutatás kapcsolatát, valamint a parlamenteknek a
könyvtáraikkal és az ezekben folyó kutatásokkal szemben támasztott követelményeit vi
tatták meg.
A szekcióülésen három előadó országa parlamenti könyvtárának a többi könyvtár
ral folyó együttműködéséről beszélt (R.J.N. Bannenberg, Ausztrália; Jacques Premant,
Kanada; Wolfgang Dietz, NSZK). Dermot Englefield (Egyesült Királyság) az Európai Par
lament Könyvtárával foglalkozott, A. Gwizdz (LNK) pedig a Varsói Parlamenti Könyvtár
nak a Parlamenttörténeti Múzeum kialakításában betöltött szerepével.

A Tudományos és Műszaki Könyvtárak Szekciója
Peter Armstrong előadását a BBC optikai lemezes projektjéről, amely a Domesday
Book (Anglia első országos földbirtokkönyve 1086-ból) 900,évfordulója alkalmából ké
szült, a mostani Nagy-Britanniáról nyújtva szöveges, képi, táblázatos, térképekkel illuszt
rált áttekintést.
Cheryl Sioene (Public Servise Satellite Consortium, Washington, D.C.) a műholdas
távadatátviteli technológia könyvtári és információs alkalmazási lehetőségeit világította
meg, részletesen kitérve a NASA 1990-ben induló új műholdas programjára (Advanced
Communications Technology Satellite = ACTS), amely pl. olcsóbb távmásolást tesz majd
lehetővé újszerű megoldással. (Ennek az a lényege, hogy nem a jelenleg elterjedt műsor
szóró technikára épül, hanem két meghatározott hely között biztosítja az információátvi
telt.)
James Beverly (Information Services of the Water and Sanitation for Health Project,
USA) a fejlődő országoknak nyújtott információ- és technológiatranszfert elemezte.
William R. Nugent (Kongresszusi Könyvtár) az optikai lemezekről tartott előadását
azzal a megállapítással kezdte, hogy az optikai lemezeket kifejezetten a könyvtárak szá
mára találták ki. A jelenleg használatos optikai lemezek technikai bemutatása után a
könyvtári alkalmazási lehetőségeket vette számba, rámutatva arra, hogy bár az ipar még
csak gyerekcipőben jár az optikai lemezek előállítása terén, már most jó minőségű leme
zek kaphatók a kereskedelmi forgalomban.
A második szekcióülésen elsősorban műszaki bemutatókat tartottak. David Ticchi
(Kurzweil Computer Products, Inc.) cégének az optikai jelolvasásban elért újabb ered
ményeit ismertette: olyan berendezéseket gyártanak - elsősorban a vakoknak —, amelyek
nyomtatott és kézzel írt szövegeket tudnak „elolvasni” és - ma már nemcsak angol, ha
nem más nyelven is — „beszéddé” transzformálni (nevezhetnénk ezeket akár felolvasó
gépeknek is).
Leslie Goldstein (Sony Communications Products Company) a videolemezes techno
lógia legújabb fejleményeit mutatta be szélesvásznú videovetítő, videolemez-lejátszó és
mikroszámítógépek segítségével, felvonultatva a videolemezek egész seregét, köztük a Sony
által a Kongresszusi Könyvtár optikai lemezes kísérleti programja számára készítettet.
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Jane Ryland (Reference Technology, Inc.) cége eredményeit demonstrálta az op
tikai lemezek információtárolásra és -keresésre való használata terén. Egy mikroszá
mítógép és egy CD-ROM (compact disk read-only memory) lejátszó segítségével mutatta
be, hogyan lehet ugyanazon a lemezen különböző adatbázisokat tárolni, s ezáltal számot
tevő időt megtakarítani, ha távoli számítógépekhez fordulnak az egyre költségesebbé vá
ló telefonvonalon.
Dan Tonkery (Horizon Information Services) a Library Corporation cég azon
törekvéseit mutatta be egy mikroszámítógéphez csatlakoztatott CD-ROM lejátszóval,
hogy elősegítsék a MARC bibliográfiai adatázisok CD-ROM formában való terjesztését és
használatát.

Katalogizálási Szekció
Az első szekcióülés a szakértői rendszereknek* katalogizálási gyakorlatban való
alkalmazásával foglalkozott. A vitaindító előadást Brigitta Olander tartotta a Linköping
University (Svédország) ESSCAPE (= Expert System for Simple Choice of Access Points
for Entries) projektjéről. A vita azzal a következtetéssel zárult, hogy a szakértői rendsze
rek eredményesen használhatóak katalogizálási célra, jóllehet az ehhez szükséges további
kutatások költségigénye ma még nehezen becsülhető meg.
A második szekcióülés az AACR 2 (az Anglo-American Cataloguing Rules második
kiadása) fordítási tapasztalatait tárta fel (eddig 7 nyelvre - arab, francia, japán, norvég,
portugál, spanyol és svéd - fordították le, előkészületben van a finn, olasz, maláj és urdu
nyelvű kiadása).
Paul Rolland-Thomas (Kanada) a francia, Thea Aulo (Helsinki Egyetemi Könyvtár)
a finn, Tayayoshi Takawashi (Shizuoka Női Főiskola) a japán, Inger Cathrine Spangen
(Norvég Könyvtári és Információtudományi Iskola) a norvég változat tapasztalatait foglal
ta össze.
A harmadik szekcióülés három előadója az USA-ból (G.G. Allen, Marin Runkle,
Michael Gorman) a katalogizálási szabályok alkalmazását a költség és a haszon szempont
párosból vizsgálta; úgy is mondhatjuk, az irányítók (a költségekben érintett) és a kata
logizálók (az előnyökben érdekeltek) szemszögéből. (Valamennyi előadó az AACR 2 alap
ján végezte el a vizsgálódását;)

Bibliográfiai Szekció
A szekcióülés az USA és a Szovjetunió nemzeti dokumentumtermésének bibliográ
fiai számbavételével foglalkozott Mary S. Price (Kongresszusi Könyvtár) és N.P. Igumnova
(Állami Lenin Könyvtár) előadásai alapján.
* A szakértői rendszer olyan rendszer, amely egy szakértő bizonyos területre vonatkozó tudását rögzíti
és kezeli annak érdekében, hogy problémákra válaszokat és megoldásokat nyújtson, illetve más meg
határozott végterméket állítson elő.
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Az Információs Technológia Szekciója
Stephen Flood (ASLIB, London) a kereskedelmi forgalomban beszerezhető infor
mációkereső szoftverek kiértékelési kritériumait vette számba. Véleménye szerint e termé
kek többnyire a könyvtárak információkeresési feladatainak 80%-ára alkalmasak, a fenn
maradó 20%-ra speciális, az egyes könyvtárak által kifejlesztendő programok szükségesek,
amelyek viszont a könyvtárak ilyen célú költségvetésének 80%-át igénylik.
Kenneth E. Dowlin (Pikes Peak Library, USA) egy közművelődési könyvtár számí
tástechnikai fejlesztéseit ismertette, amelyek kiterjednek a könyvtári folyamatok auto
matizálására (online kölcsönzés, katalogizálás, gyarapítás és időszaki kiadványok kezelése,
közhasznú adatbázisok fenntartására (tanfolyamok, nyilvános rendezvények stb. adatai),
a közösség kommunikációs szolgáltatásaira (pl. elektronikus posta), regionális és országos
hálózati feladatokra (pl. elektronikus könyvtárközi kölcsönzés, adatbázis-elérés) és az
irányítási munkára. A számítógépesítés következtében lerövidült a belső folyamatok át
futási ideje (pl. a dokumentumok beérkezésüktől számított öt napon belül kölcsönözhetővé válnak), és a könyvtárosoknak több idejük maradt az érdemi munkára.
Külön szekcióülés foglalkozott az OSI-koncepcióval, azaz az ISO Open Systems
Interconnection Reference Model for Libraries (nyűt rendszerek összekapcsolását szolgá
ló könyvtári referenciamodell) alkalmazásával. Ez az ISO-szabvány lehetővé teszi, hogy
minden olyan rendszer, amely a hálózati interfészeit e referenciamodell, illetve a vonat
kozó ISO-protokollok szerint határozza meg, kommunikálhasson (számítógép-számító
gép kapcsolatba léphessen) egymással.
Cynthia Durance (Kanadai Nemzeti Könyvtár) előadásában könyvtára OSI-alkalmazását ismertette, amely kettős célú: a könyvtárközi kölcsönzést támogatja, illetve fájlátvi
telt tesz lehetővé három másik - az OSI-koncepcióra épülő - kanadai rendszerrel. (Az
OSI-koncepcióról bővebben 1. Horváth P. cikkét a csomagkapcsolásról és a Magyar Pos
ta ez irányú tevékenységéről, valamint a Kanadai Nemzeti Könyvtárét a kanadai könyvtári
és információs hálózatokról, mindkettő a Tudományos és Műszaki Tájékoztatás 33.évf.
1986. 12. számában jelent meg.)
Sally H. McCallum (Kongresszusi Könyvtár) az USA-ban folyó OSI-munkálatokat
ismertette, amelyek a Linked Systems Project keretében folynak abból a célból, hogy
OSI-kapcsolat létesüljön a Kongresszusi Könyvtár, a Western Library Network (WLN),
a Research Libraries Information Network (RLIN) és az Online Catalog Library Centre
(OCLC) között fájlátvitel és rendszerközi információkeresés céljából (azóta a Kongresszu
si Könyvtár és az RLG között ez a kapcsolat létre is jött).
***

E beszámoló írója e ponton - elzsibbadt újjal - feladja a küzdelmet, hogy a többi,
még jó néhány szekcióban elhangzott előadásra is kitérjen, minthogy az is meghaladja e
beszámoló keretét, hogy ismertesse a szekciók munkáját irányító állandó bizottságok
üléseinek, a szekciók egy-egy csoportját összefogó szakosztályok (division) munkaülései
nek és a különböző kerekasztal-megbeszéléseknek az eredményeit.
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Ugyancsak nem térhet ki az egyéb kapcsolódó rendezvényekre, így pl. az Unescóval
való együttműködésről tartott értekezletre, a Nemzeti Könyvtárak Igazgatóinak Konfe
renciájára, az IFLA-előszemináriumra, amely arra a kérdésre keresett választ, hogyan lehet
a vidéki területeket könyvtári szolgáltatatásokkal ellátni.
A közgyűlésről (választások, határozatok stb.), amelyen Hans-Peter Geh-1 (NSZK)
választották meg elnökül, Papp István korábban már tudósított6. Ezt csupán talán azzal
érdemes kiegészíteni, hogy sajnálatos módon a szocialista országok pozíciói tovább gyen
gültek az IFLA-ban. Az egyik okot jól példázza az, hogy egyetlen(!) szavazaton múlott,
hogy Helena Kolarova Palkova (CSSZSZK) nem került be a Végrehajtó Bizottságba, mivel
hiába kapott 200 szavazatot nem szocialista országokból, ha egyszer a szocialista országok
IFLA-tagjaitól is csak 110 szavazatra tellett.
Ha tehát a szocialista országok erősíteni kívánják a könyvtári és információs szakma
e kiemelkedő jelentőségű nemzetközi szervezetében a részvételüket, akkor ehhez nem ele
gendő az összehangolt fellépés, megfelelő szavazatszámmal is rendelkezniük kell. Más szó
val: növelni kell a szocialista országokban az IFLA-tagintézmények számát!

Záróülés
A záróülés eseményei közül kiemelkedik Hans-Peter Geh, az IFLA új elnökének
szűzbeszéde az IFLA hosszú távú céljairól, amelyet azóta mint az J F L A tízparancsola
tát” emlegetik. Ez az alábbiakban foglalható össze:
1. Tagság
Növelni kell az IFLA taglétszámát. Minél teljesebbé válik a könyvtári egyesüle
tek és intézmények képviselete, annál erőteljesebb lesz az IFLA hatása.
2. A Harmadik Világ
Az IFLA néhány évvel ezelőtt alapított Regionális Könyvtári Fejlesztési Alapja
még nem tudja fedezni az anyagi igényeket. További erőforrásokra van szükség
a Harmadik Világ könyvtárügyének támogatásához.
3. S tm k tim
Az IFLA 1976-ban kialakított és azóta jól működő struktúráját lehetőleg érin
tetlenül kell hagyni. Ha változtatásra mégis szükség mutatkozik, ezt csakis a
szakmai tevékenység intenzifikálása teheti indokolttá. Az egyéni érdekeket alá
kell rendelni a szövetség összérdekeinek.
4. Szakmai tevékenység
Az IFLA-n belül a szakmai tevékenység alapvető: olyan produktív és kiegyen
súlyozott munkalégkört kell teremteni, amelyben jól definiált projektek valósul
nak meg, és eredményeik széles körben terjednek el. Az IFLA eredményeit nem
zeti szinten kell nyomon követni és hasznosítani. A felesleges átfedéseket és pár
huzamosságokat az IFLA-n belül, de az IFLA és más szervezetek között is el kell
kerülni.
5. Magprogramok
A magprogramok eredményesen fejlődnek, nem kis mértékben a programokat
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befogadó és gondozó intézmények szellemi és anyagi támogatásának köszönhe
tően. Tovább kell folytatni ezt a gyakorlatot, miközben űj megoldásokat is kell
keresni e vállalkozások anyagi támogatására.
Publikációk
Az IFLA publikációs tevékenységét tovább kell folytatni és tökéletesíteni.
Együttműködés az ünescóval és a nem kormányközi szervezetekkel
Igen széles területen találkoznak a közös érdekek: a kooperáció alapját a
felhasználói igények kielégítése képezi. Eredményes az Ünescóval az együtt
működés és továbbra is nélkülözhetetlen a programok teljesítése szempontjából.
Közös politikát kell kidolgozni a FID-del és az ICA-val, szorosabbá kell tenni az
együttműködést a CLR-rel, a CIDA-val, az IDRC-vel, a German Research So
ciety vei, a szocialista országok közreműködő szervezeteivel és sok más szervezet
tel.
IFLA Titkárság
Meg kell erősíteni az IFLA titkárságát, többek között a szükséges személyzet
biztosításával, és a szervezet módosításával.
A jövő
Továbbra is a könyv marad az elsődleges információhordozó, ezért minden támo
gatás megilleti. Emellett azonban az IFLA-nak az új kommunikációs és technoló
giai lehetőségeket is élenjáróan ki kell aknáznia.
A z IFLA tagjai m int egyének
Minden szervezet eredményes működése a céljait megvalósító személyektől függ.
A szervezet és az egyének csak szoros kölcsönhatásban valósíthatják meg az
IFLA céljait.
***

Ezúttal is nagyszabású kiállítás tette teljessé a konferenciát. Az 532 kiállító közül is
kiemelést érdemel az NCLIS (U.S. National Commission on Libraries and Information
Science = Országos Könyvtári és Információtudományi Bizottság, USA) Információs Köz
pontja, amely hármas funkciót töltött be:
a) a konferencia információs központjaként működött (külön e célra létehozott
adatbázisokból hívhatták le a résztvevők a többi résztvevőre, az előadásokra,
programokra, kiállítókra stb. vonatkozó adatokat);
b) lehetőséget adott az NCLIS tevékenységének megismerésére (vedeofilm, konzul
táció stb. útján);
c) demonstrálta, hogy egy talpalatnyi helyiségben - ha a korszerű technikát alkal
mazzák - egy egész információs központ működtethető: távhozzáférést nyújtott
a világ jelentős adatbázisaihoz, mikrohordozón és nyom tatott formában szolgál
tatta a fontosabb publikációkat, és a helyben nem tároltakat távmásolás révén
biztosította.
(Az IFLA-konferencia után ezt a kiállítást átvitték az NCLIS washingtoni székházába,
azóta ott segíti a bizottságnak^ az USA elnöke és kongresszusa tanácsadó testületének a
munkáját.)
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A résztvevők számára ezúttal is egy sor könyvtár és információs intézmény meglá
togatását tették lehetővé, amelyekből ki-ki érdeklődése szerint és ideje korlátái között
választhatott.
A szakmai programok mellett nem lebecsülendő az esti kulturális programok és fo
gadások szerepe sem, ahol a szakmai kapcsolatok építésére és közvetlen konzultációkra
nyílik alkalom. Emlékezetes maradt az 1985 nyarán 100 millió dolláros befektetéssel
elkészült, Chicago talán legtöbbet vitatott épületében, a Helmut Jahn tervezte Illinois
állam kormányzói székházépületében tartott fogadás. Az épület tulajdonképpen egy
gigantikus átrium, körbevéve 17 emeletnyi - a belső óriási térhez képest vékonyka - ket
tős üvegfallal, köztük a hivatali szobákkal. És talán ötletessége miatt a legnagyobb sikert
az ALA, az Amerikai Könyvtárosegyesület székháza utcájában tartott zártkörű utcabál
(block-party) aratta, ahol a világ híres könyvtárai, információs intézményei és más jeles
szervezetei nagy tiszteletnek örvendő, de többnyire már kopaszodó igazgatói, elnökei és
szakemberei fittyet hányva az ideológiai/ politikai, vallási, földrajzi, szakmai, rang- és be
osztásbeli, valamint sok más - létező vagy vélt - különbségre (talán csak a nemek közti
különbséget nem felejtve), miután papírpohárból sörrel leöblítették egy-egy nem-tudom-mi-a-csoda-tengeri-herkentyűs szendvics utolsó, más ruhájára még nem kent maradványt,
kéz a kézben, önfeledten táncoltak a fel-felordító, utánozhatatlan amerikai rock, pop és
hopplá-hoppra.
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