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HÍREK AZ IFLA ÉLETÉRÖL*

Az 1986. aug. 25-29-e között Tokióban rendezett 
52. IFLA konferencia témája: a könyvtárügy új távla
tai a 21. század felé. A megnyitó ülésen elhangzó 
üdvözlő beszédek (köztük a japán trónörökösé) után 
Hans-Peter-Ge/г, az IFLA elnöke szólt arról, hogy a 
könyvtárak az új technológiák bevezetésével az infor
mációk gyűjtőiből és szolgáltatóiból az információk 
előállítóivá és feldolgozóivá is válnak. Az UNESCO kép
viseletében Thomas Keller üdvözölte a konferenciát. 
Hiroshi Inose (Japán) az információs technika kutatási 
irányaival foglalkozott, Hedwig Anuar (Szingapúr) 

pedig felhívta a figyelmet arra, hogy a fejlődő országok könyvtári szolgálata még mindig 
elitista jellegű, s szükség van a szegénység könyvtárügyének megteremtésére is, a reális 
lehetőségekhez igazodva. Végül Yu Guangyuan (Kínai Népköztársaság) arra mutatott rá, 
hogy a könyvtárnak alkalmazkodnia kell az idők követelményeihez, ugyanakkor a könyv, 
bár korának terméke, az utókorhoz is szól, tehát gondoskodni kell megőrzéséről.

A Szakmai Bizottság nyitott fórumán Tony Evans (Anglia) mutatta be az IFLA 
céljait, szervezetét és tevékenységét ismertető hangosított diasorozatot; 1987-ben kezdik 
meg terjesztését önköltségi áron. Szó esett a szekciók és szakosztályok munkájának koor
dinálásáról, a szakmai vállalkozások finanszírozásának nehézségeiről, a kiadványok meg
jelentetésének rendjéről stb.

Külön fórumon számoltak be az illetékes tisztségviselők az IFLA magprogramjainak 
keretében folyó munkálatokról. Barbara Jover, az UBC program most leköszönő titkára 
arról a hosszadalmas eljárásról beszélt, amely a közmegegyezéses megállapodásokhoz 
vezet: 3-4 év és három köztes tervezet még gyors tempónak számít. A Programirányító 
Bizottság és a Nemzeti Könyvtárak Igazgatóinak Konferenciája megállapodott abban, 
hogy 1987-től az UBC-t és az IMP-t egyetlen, összevont programként fogják kezelni, s 
székhelye a British Library-ben lesz; a program új neve UBCIMP Universal Bibliographic 
Control International MARC Programme. A Deutsche Bibliothek megszünteti az eddig e 
téren kifejtett tevékenységét. Az UAP tanácsadó bizottságának új elnöke K.-D. Lehemann 
lett. A PAC program központja ugyan a Library of Congress-ben van, de szorosan együtt
működik a regionális központokkal. (Egyelőre Lipcsében és Sablé-ban jö tt ilyen létre.)

* Az IFLA Journal 1986. 4. száma hírrovata alapján
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A TDF program keretében először egy clearing-állomást szerveznek az adatáramlási 
politikák, fejlesztések, a vonatkozó szabványok és oktatási formák számbavételére. 
AZ ALP támaszkodni kíván minden más magprogramra annak érdekében, hogy hivatását, 
a Harmadik Világ könyvtárügyének előmozdítását betölthesse.

Az UNESCO megbízásából szóló Courrier felhívta a figyelmet arra, hogy az egyes or
szágok nemzeti UNESCO bizottságaiban mennyire fontos a könyvtárak képviselete akár 
egy könyvtáros tanszék, akár a nemzeti könyvtár stb. révén. Annál is inkább, mert a nemzeti 
bizottságok jelentik a kommunikációs csatornát az illető ország és az UNESCO között.

A záró plenáris ülésen ismertették az egyes szervezetek által hozott szakmai határo
zatokat; a Szakmai Bizottság véleménye szerint a határozatokban olykor keverednek a 
szorosan vett szakmai kérdések áz IFLA általános politikájába vágó ügyekkel. Az ülés 
meghallgatta a konferencia előtt szervezett szemináriumról (témája: az ipari és tudomá
nyos információ a fejlesztésért: a szakkönyvtárak és információs központok szerepe) 
szóló jelentést és az 1987-es (Brighton) és 1988-as (Sydney) konferenciára előterjesztett 
hivatalos meghívásokat.

Brighton, 1987

Az IFLA 53. konferenciájának fő témája a következő: a könyvtári és információs 
szolgáltatások a változó világban. Ennek keretében három fő témakört vizsgálnak meg:

-  dokumentumellátás és információátvitel (a könyvtárak és az információs szolgá
latok kapcsolata a szövegek előállítóival, szerzőkkel, kiadókkal, szerkesztőkkel, 
valamint a szövegek használóival);

-  konzerválás (azon problémák megvitatása, amelyekkel a régen alapított és az 
egyetemi könyvtárak találják magukat szemben, amikor a kulturális örökség 
részeként igyekeznek megőrizni régi gyűjteményeiket);

-  könyvtári és információs szolgáltatások a fejlődő országokban (milyen lehetősé
geket kínál a más országoknak a fejlett technológia alkalmazása terén szerzett 
tapasztalatainak átvétele -  az általuk elkövetett hibák elkerülése végett).

A konferencia időpontja: 1987. augusztus 16-21.

Egyéb hírek

Az USA kormánya az NCLIS (National Commission on Libraries and Information 
Science) révén 25 000 dollárt bocsátott az IFLA rendelkezésére, hogy egyhetes szeminá
riumot rendezzen a latin-amerikai országok könyvtárosai számára, elősegítendő a regionális 
kooperációt.

Az UNESCO három újabb szerződést kötött az IFLA-val az alábbi feladatok el
végzésére:

-  a penészedés okainak és kifejlődésének megvizsgálása, a megelőzés és leküzdés 
módszereinek felderítése;

-  egy dokumentumellátó rendszer létrehozásának lehetősége az ASTINFO hálózat 
kiegészítésére;

-  a katasztrófákra való felkészültség helyzetének áttekintése.

PAPP István


