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HÍREK AZ IFLA ÉLETÉRÖL*

A Végrehajtó Bizottság (V.B.) 1986. augusztusi és novem
beri ülésén a következő fontosabb témákkal foglalkozott:
-  a Kiadói Bizottságon belül megalakul az IFLA clearing- 
állomások (2 0  intézmény) albizottsága;
-  az egyesületi tagok 1987-es tagdíja változatlan, csupán az 

intézeti tagoké emelkedik alacsony holland inflációs rá
tának megfelelően;

-  az amerikai National Commission on Libraries and In
form ation Science 25 000 dollárt bocsátott az IFLA 
rendelkezésére egy latin-amerikai szemináriumra a 
könyvtári kooperációról;

-  a soron következő IFLA-konferenciák (1987: Brighton, 1988: Sydney, 1989: 
Párizs, 1990: Stockholm, 1991: Moszkva);

-  az UNESCO-val, az ICA-val és a FID-del való együttműködés — az UNESCO tá
mogatása főképpen az UAP és a PAC magprogramra várható:

-  a főtitkárság ügyvitelének automatizálása;
-  munkabizottság felállítás az IFLA-konferenciák eredményessége növelésének 

megvizsgálására;
-  a magprogramok finanszírozása (a hatékony működtetéshez szükséges 400000 

holland forintnak eddig mintegy csak a felét ajánlották meg a nemzeti könyv
tárak és más érdekelt intézmények);

-  új, tartalmát jobban kifejező elnevezést kapott a Transborder Data F low  (a hatá
rokat átszelő adatáramlás) nevű magprogram: Universal Dataflow  and Tele
communications — UDT (Egyetemes Adatáramlás és Távközlés) lett az új név,

-  a fejlődő országok könyvtárügyeinek támogatása;
-  a támogató tagság intézményének bevezetése (5000 holland forint évi tagdíj).
A V.B. 1986. novemberi ülésén nevezte ki 1987. július 154 hatállyal az IFLA új

főtitkárát, a holland Paul Nauta személyében. Nauta 1932-ben született. 1970 óta az 
amszterdami Frederik M uller A cadem y  (könyvtár- és információtudományi, könyv
kereskedelmi és kiadói főiskola) igazgatója; korábban a groningeni Városi Könyvtárban 
és az NBLC-ben dolgozott. Az IFLA-ban 1977 óta tevékenykedik a Könyvtárosképző 
Intézmények Szekciójában.

A Szakmai Bizottság (Sz.B.) közzétette azokat a módosításokat a középtávú prog
ramban, amelyeket az időközben bekövetkezett változások tettek szükségessé. Ezek nem

* Az IFLA Journal 1987. 1. sz. hírrovata alapján.
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az előirányzott feladatokat, hanem az egyes szervezeti egységek, programok elnevezéseit, 
valamint illetékességi körét érintik. így például az IMP és az UBC magprogram egybe
olvadt UBCIM elnevezéssel (Universal Bibliographic Control International MARC) vagy a 
TDF átkeresztelése UDT-vé,

Az IF LA aktuális problémáinak áttekintésére a V.B novemberi üléséhez kapcsoló
dóan szakértői konzultációt tartottak. Ez megállapította, hogy az IFLA-ban tömörült 
szakértelem ki tudja elégíteni a világ könyvtárügyének elvárásait, ám az ehhez szükséges 
anyagi alapok messze nem elegendők. Ezen ellentmondás tudatában és a feloldás módjait 
keresve tettek javaslatokat a magprogramokra (az ALP gondozását vegye át a V.B., a többi 
magprogramot kezelje az Sz.B.), a szervezeti egységekre (pl. a szakosztályok inkább irá
nyítási és koordinációs feladatokra koncentráljanak, a szekciók és a kerékasztalok marad
janak továbbra is a szervezet lényeges elemei), az Sz.B. feladataira (a konferenciák elő
készítése, az IFLA kiadói politikája, a könyvtárosok státusa stb.), a pénzügyi megalapozás
ra. A részletes javaslatokról a tagságot tájékoztatni fogják.

Ebben a számban a főtitkárság közli az IFLA néhány jellemző adatát is. Az egyesü
leti tagok száma 177, az intézetieké 859, a személyes tagoké 188, összesen 1224 tag. A ta
gok 122 országot képviselnek (közöttük 82 fejlődőt). Az 53 szervezeti egységben 443 
tisztségviselő szolgál. A szekciók a tagok 3079 regisztrációját könyvelték el. A főtitkárság 
személyzete 3 főfoglalkozású és 3 részfoglalkozású munkatárs. A magprogramok irodái
ban öten dolgoznak, a magprogramok irányításával másfelen foglalkoznak.

Az 1986-os konferenciához kapcsolódóan több érdekes rendezvényt tartottak. 
Tokióban a Section o f  Library Service to Multicultural Populations és a Section on 
Information Technology rendezte azt a szemináriumot, amely a több nyelvű és több írású 
könyvtári állományok feltárására szolgáló, automatizált rendszerekkel foglalkozott. Ugyan
csak itt került sorra a Section o f  Libraries for the Blind szakértői találkozójára, amelynek 
programján — könyvtárlátogatások mellett — ilyen témák szerepeltek: speciális dokumen
tumok előállítása a nehezen látók számára, a CD (compact disc) szerepe a vakok ellátásá
ban, tapintható (és szagolható!) könyvek vak gyerekek számára, iskolai könyvtárak szer
vezése a vakok intézeteiben, a hátrányos helyzetűeket kiszolgáló könyvtárosok tovább
képzése stb.

A Kínai Könyvtártudományi Társaság meghívására, s a Section on Library Schools 
and Other Training Aspects-szel közös rendezésben zajlott le Pekingben 1986. szeptember 
1—6 -ig az az „utószeminárium”, amely a könyvtár- és tájékoztatástudományi képzéssel és 
kutatással foglalkozott, különös tekintettel a modern technológiára és irányítási mód
szerekre.

Az 1987-es brightoni közgyűléshez és konferenciához egy sor egyéb rendezvény is 
kapcsolódik, elő- vagy utószeminárium formájában, a következő témakörökben: a könyv
tárépület tervezésének előkészítése; a könyvtári, információs és levéltári személyzet össze
hangolt képzése; a nyitott rendszerek összekötése, s énnek hatása a könyvtárakra; a vakok 
könyvtári ellátása; az újságok konzerválása és használata; könyvtártörténeti tanulmányút 
angol könyvtárakban; a könyvtár és a könyvtáros szerepe többkultúrás közösségekben; 
a képzőművészeti könyvtárak a lakosság szolgálatában; az információs kihívás és az infor
mációs technológia oktatása; a könyvtárak a kulturális változások időszakaiban; tanulmá
nyi körút holland könyvtárakban.
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