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HÍREK AZ IF LA ÉLETÉRÖL*

A főtitkár részletes jelentést adott az IFLA 1985-ös pénz
ügyeiről. A mérleg több mint egy millió holland forintról
szól, majd külön elszámolások következnek a tagságnak
nyújtott általános szolgáltatásokról, a céltámogatásokról és magprogramokról.
A végrehajtó bizottság 1986. április 17-18-i ülésén
— jóváhagyta a Szakmai Továbbképzés Kerékasztalának megalakulását;
— felkérte a főtitkárt és a Programirányító Bizottság vezetőjét, hogy dolgozzanak
ki javaslatot a magprogramok jövő fejlesztési irányairól;
— különböző akciókat határozott el a Harmadik Világ könyvtárügyének fejlesz
tésére;
— elfogadta az 1985-ös pénzügyi beszámolót, s úgy döntött, hogy a tagsági díj
maximumát fizetők tagdíját nem emeli, a többiekét pedig csak az igen alacsony
holland inflációs rátának megfelelő mértékben, s csak 1990-től várható egy új
tagdíjrendszer bevezetése;
— tudomásul vette az előkészületben lévő kiadványokról (köztük pl. a Magyaror
szágon tartott könyvtárépítési szeminárium anyagai, a közművelődési könyv
tári irányelvek, a bécsi konzerválási konferencia anyagai, a könyvtári szakfolyó
iratok irányelvei stb.) szóló tájékoztatót, s két évre ismét Russel h wdent bízta
meg az IFLA Journal szerkesztő bizottságának elnöki tisztével;
— a megüresedő főtitkári posztra pályázók közül négyet választott ki, hogy tájé
kozódó megbeszélést folytasson velük Tokióban;
— áttekintette az Unesco számára kidolgozott programjavaslatokat;
— foglalkozott az 1986-os és 1987-es IFLA konferenciák előkészületeivel;
— új tagokként felvette az African Medical Library Associationt (Brazzaville,
Kongó) és az Assad National Libraryt (Szíria).
A Szakmai Bizottság 1986. április 14—15-i ülésén a különböző szervezeti egységek
szakmai programjaihoz szükséges anyagi fedezet mértékéről határozott.
Az IFLA Nemzetközi Könyvtárközi Kölcsönzési Irodája egy kérdőíves felmérés
alapján közzétette az 1984-es forgalom adatait. 113 ország közül 73 válaszolt, ami lénye
ges emelkedést jelent a korábbi válaszadási arányhoz képest. Az adatokat azonban óvato
san kell kezelni, mert egyes országokban nem az összes, csupán egy vagy néhány könyvtár
ra terjednek ki (így pl. az USA-ban). A táblázatokban közölt adatok a következők: a kül
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földre küldött kérések száma, a kölcsönkapott dokumentumok száma, a másolatok
száma, az összes teljesítés száma, a teljesítés aránya; majd ugyanezek a számok a külföld
ről érkezett kéréseket illetően.
1985. augusztus 13-16-án tartották a könyvtárosok és információs szakemberek
továbbképzésével foglalkozó első nemzetközi konferenciát (Palos M is, Chicago), s ennek
nyomán jött létre az IFLA már említett kerekasztala,
A vakokhoz címzett postai küldemények jelzésére külön rendelkezések vannak ér
vényben az egyes országokban. Ezek kiegészítésére dolgozta ki a Vakok Könyvtárainak
Szekciója a ,,Blindpost” címkét. Mintapéldányait és a használati útm utatót a következő
címről lehet igényelni: Mr. Leach, National Library for the Blind, Cromwell Road, Brad
bury, Stockport, Cheshire SK6 2SG, UK.
A Művészeti Könyvtárak Szekciója az 1987-es IFLA konferencia előtt előszemináriumot tart a Sussexi Egyetemen, a következő tematikával: a művészet és a közművelő
dési könyvtárak, artotékák Dániában, Franciaországban, az NSZK-ban stb., a művészeti
főiskolák könyvtárainak szerepe a közösségben, a művészeti könyvtárak többkultúrás
társadalmakban, a művészeti könyvtárak és a népművészet stb. A szekció egyébként 1986.
október 1 3 - 17-én tartja második európai konferenciáját (Amszterdam) a művészeti fo
lyóiratok kezeléséről és feltárásáról.
Az Olvasáskutatási Kerekasztal első vállalkozása az e területen érdekelt kutatóinté
zetek és szakértők nemzetközi címjegyzékének összeállítása. Erre annál is inkább szükség
van, mert a kutatások meglehetősen megoszlanak a különféle szervezetek (egyetemek, or
szágos kutatóintézetek, könyvtárosképző intézmények stb.) között. A címjegyzék célja,
hogy elősegítse a szakmai kapcsolatok kialakulását, feltárja a kutatási irányzatokat, meg
állapítsa a legfontosabb kutatási területeket. Megjelentetését 1988-ra tervezik.
Bécsben, az Osztrák Nemzeti Könyvtárban 1986. április 7-10-én tartották a könyv
tári dokumentumok megőrzésével foglalkozó nemzetközi konferenciát, amelyen 120
nemzeti könyvtári igazgató és szakértő vett részt. A konferencia programja öt célra
irányult:
- áttekinteni azokat a problémákat, amelyeket a világ könyvtermésének és egyéb
könyvtári dokumentumának a megőrzése támaszt;
- nemzetközi méretekben meghatározni a jelenlegi könyvtári megőrzési tevékeny
ségek természetét és körét;
- gyakorlati információkkal szolgálni a megőrzés különféle aspektusairól;
- a problémakör áttekintésével megalapozni a további vitákat és tapasztalatcseré
ket, továbbá bevezetni az IFLA új magprogramját (PAC);
- ösztönözni a nemzeti és a regionális kooperációt a megőrzés területén.
A két napig tartó plenáris ülés három témakört vitatott meg:
- a megőrzési politika nemzetközi helyzete (az állományfejlesztés kérdései, az
elemi csapások elleni védelem, a dokumentumok eredeti vagy konvertált formá
ban való megőrzése stb.);
- együttműködés a megőrzésben (a kooperációs programok szükségessége, a már
működő ilyen programok áttekintése);
- új technológiák (tömeges savtalanítás, a töredező papír megerősítése, az optikai
lemez alkalmazása).
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A további üléseken olyan részkérdéseket tárgyaltak meg, mint például a környezet
ellenőrzése, a tárolás és a kezelés, a konzerválási eljárások, az anyagi források.
A konferencia végül 14 pontban foglalta össze ajánlásait. (Az ajánlásokat lapunk
más helyén közöljük. (A szerk.)
Ugyancsak az Osztrák Nemzeti Könyvtárban tartották az IFLA, az ICA és a FID
égisze alatt - az előbbihez csatlakozóan 1986. április 11-13-án — azt a nemzetközi kon
ferenciát, amely azzal foglalkozott, miképpen kell megtanítani a könyvtárosokat, levél
tárosokat és információs szakembereket a konzerválási és megőrzési tennivalókra. A kon
ferencia megállapította, hogy nemcsak az alapképzésben, de a továbbképzésben is helyet
kell kapniok a konzerválással és megőrzéssel kapcsolatos ismereteknek: e végett célszerű
regionális központokat létrehozni különös tekintettel a környezeti adottságokra), irány
elveket szükséges kidolgozni a szakemberek kiképzésére, kívánatos, hogy az egyik közeli
IFLA konferencia fő témája a könyvtári dokumentumok megőrzése legyen, s tovább kell
erősíteni az IFLA, a FID, az ICA és az Unesco együttműködését e területen.
PAPP István

BARTÓK BÉLA ÉS SZIGETI JÓZSEF 1940. áprilisában a Kongresszusi Könyvtárban tar
totta azt a szonátaestet, amelynek hanglemezfelvétele nálunk is forgalomban van. 1986.
december 6-án a Kongresszusi Könyvtár hangversenysorozatában M. Bachmann és
M. Barone újra előadta ennek a nevezetes estnek a műsorszámait. A szponzor funckióját
az Amerikai Bartók Társaság osztotta meg a könyvtárral.
LC Information Bulletin, 1986. dec.

ÁLLOMÁNYAPASZTÁST AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRAKBAN! - sürgetik az NSZK
Tudományos Tanácsának 1986. szeptemberi ajánlásai. Az egyetemi könyvtárak raktárai
már évtizedünk végére megtelnek (néhol ez már meg is történt). A Wissenschaftsrat azt
ajánlja, hogy a ritkán használt, avult anyagot összpontosítsák néhány nagyobb általános
könyvtárban, illetve országos szakkönyvtárban, sőt részben semmisítsék meg, (például a
régi tankönyvek többespédlányait, telefonkönyveket stb.) továbbá csökkentsék a gyara
pítás méreteit is. Az NSZK-ban most először merült fel hivatalos formában ez az elgondo
lás, s nagy vihart kavart. Főleg a kiadók háborognak, de a könyvtárosokat is aggasztja a
könyvtárak egy részének másodrangúvá süllyesztése, valamint a könyvtárközi kölcsönzés
további terhelése.
DBI Pressispiegel, 1986. szept. és okt.

