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A JOGI KÖNYVTÁRAK NEMZETKÖZI SZÖVETSÉGE 
(Szakmai tanácskozás Budapesten)

BALÁZSNÉ VEREDY KATALIN

A Jogi Könyvtárak Nemzetközi Szövetségét (International Association of Law 
Libraries -  I ALL) 1959-ben hozták létre azzal a céllal, hogy nemzetközi szinten segítse 
elő a jogi könyvtárak, könyvtárosok együttműködését a más országok jogi dokumentu
mainak gyűjtése, feldolgozása, feltárása és a jogi tájékoztatás terén. A közel harminc éve 
működő nemzetközi szervezet sokat tett az egyes országok, térségek jogának, jogforrá
sainak, jogi tájékoztatási segédleteinek megismertetéséért, s mint azt az Oxford Companion 
to Law (1980) is megállapította, a IALL-nak nagy érdemei vannak a különböző országok
ban használt jogi fogalmak értelmezése, a jogi könyvtárak munkájának támogatása és a 
jogi információk nemzetközi áramlásának élénkítése terén is.

Jelenleg öt kontinens negyvennyolc országából több mint ötszáz könyvtár, könyv
táros, illetve más személy, intézmény tagja a szövetségnek. A tagságnak három formája 
van: egyéni tagság — intézményi tagság (a jogi, de különösen a külföldi jogi gyűjteménnyel 
is rendelkező könyvtárak széles skálája: egyetemi, nemzeti, parlamenti, közigazgatási stb. 
könyvtárak) — társult vagy pártoló tagság (pl. könyvkiadók, könyvterjesztők és más, a 
jogi gyűjteményekkel és szolgáltatásaikkal kapcsolatban álló intézmények, vállalatok).

Magyarországi könyvtárak és könyvtárosok már a szövetség fennállásának első 
évtizedében bekapcsolódtak annak munkájába. Az aktivitás megbecsülésének is tekint
hetjük, hogy a szövetség igazgató tanácsának már másodízben van magyar tagja. 1974— 
1981 között Nagy Lajos, az állam- és jogtudományok doktora, a kiváló jogi bibliográfus.
1987-től Balázsné Veredy Katalin.

A IALL célkitűzéseinek megvalósítását hatékonyan segíti a szövetség hivatalos 
folyóirata, amely IALL Bulletin címen 1960-ban indult, majd 1973-tól International 
Journal o f  Law Libraries, 1982-től International Journal o f  Legal Information címen 
jelenik meg évente háromszor, számonként átlagosan 80-100 oldal terjedelemmel. A jogi 
tájékoztatás szakemberei számára igen lényeges elméleti és gyakorlati témákkal foglal
kozó tanulmányok mellett nagyon hasznosak állandó rovatai: az új jogi és jogi vonatkozású 
folyóiratok ismertetése, a jogalkotás hírei, a nemzetközi könyvespolc című rovat, a 
dokumentáció nemzetközi hírei. A lap igen magas színvonalú könyvismertetései könyv
tárosoknak, jogászoknak egyaránt sok segítséget nyújtanak.

1975—1979 között a tagok gyors tájékoztatására a szövetség közzétett egy tájé
koztatót is IALL Newsletter címen. Ezt a célt szolgálja az 1985-ben megindított The 
IALL Messenger is, amely szükség szerinti időközökben beszámol a legfontosabb esemé
nyekről, új, többnyire kereskedelmi forgalomban nem kapható jogi kiadványokról, hírt 
ad készülő rendezvényekről stb.
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Kezdettől fogva feladatának tekintette a szövetség a jogi könyvtárosok szakmai 
képzését és továbbképzését. 1961-ben rendezték az első szakmai tanácskozást, ezt számos, 
különféle nevet viselő rendezvény (meeting, seminar, roundtable, workshop, course) 
követte. Néhány tanácskozás anyagát kötetben is megjelentették.

A szövetség, mint az IFLA tagja, az IFLA konferenciáin rendszeresen külön ülése
ket szentel a jogi tájékoztatás szempontjából fontos kérdések megvitatásának.

A IALL időről-időre közzéteszi alapszabályát és tagjainak név- és címjegyzékét. 
A legfrissebb Directory 1988-ban jelent meg. A szövetség kiadványai közül érdemes meg
említeni az 1971-ben kiadott European Law Libraries Guide-ot, amely részletes adatokat 
közöl a legfontosabb európai jogi könyvtárakról. Kár, hogy nem követte eddig több 
ilyen jellegű adattár.

A IALL támogatásával rendezett szakmai tanácskozások sorában először 1977-ben 
volt szeminárium Budapesten. Ezt az Országgyűlési Könyvtár rendezte a szocialista jog
ról és szakirodaimáról. (Ld. Könyvtári Figyelő 1977. 5—6. sz., International Journal o f  
Law Libraries, 1977. 3. sz.)

1988. június 5—10 között ismét Budapesten és újra az Országgyűlési Könyvtár 
szervezésében került sor IALL-tanácskozásra, ezúttal mint 10. course. Rendkívül aktuális 
és a jogi tájékozódás és tájékoztatás gyakorlata szempontjából sokirányú ismereteket 
igénylő témakör megbeszélésére került sor. Néhány cím ,A  kelet-nyugati kereskedelem 
jogi vonatkozásai és a jogi könyvtáros” című tanácskozás előadásaiból: A szocialista 
országok közös vállalatainak jogi vonatkozásai és jogi szabályozásuk forrásai (D. A. Loeber, 
NSZK); Az Egyesült Államok export-engedélyezési eljárásáról (D. A. Combe, USA); 
A keleteurópai országok és a GATT (Martonyi János, Magyarország); A szocialista orszá
gok és a GATT Uruguay Round kihívása (E. Piontek, Lengyelország); A kelet-nyugati 
kereskedelem nemzetközi jogi szabályozásáról (J. D. Korevaar, USA). A felsoroltakon 
kívül a többi előadás is segített eligazodni sok jogi problémát felvető kelet-nyugati keres
kedelmi szabályozásban, a szabályozások forrásaiban.

A résztvevők meglátogatták az Országos Széchényi Könyvtárat és alaposan meg
ismerkedtek az Országgyűlési Könyvtár jogi tájékoztató tevékenységével. A Magyar 
Gazdasági Kamarában tett látogatásuk során alkalmuk nyílt eszmecserére gazdasági és 
jogász szakemberekkel. Az Igazságügyi Minisztériumban rendezett program keretében 
tájékoztatást kaptak az új társasági törvénytervezet lényeges kérdéseiről és bemutatót 
rendeztek az Egységes Jogi Információs Rendszer néven kialakított számítógépes jogsza
bálynyilvántartásból.

A szakmai előadások, viták, látogatások mellett kirándulás, városnézés és más 
társadalmi programok is alkalmat adtak arra, hogy a résztvevők jobban megismeijék 
egymást és hazánkat is egy kicsit. Kötetlen beszélgetések során is ismereteket szerez
hettek egymás országairól, építhették intézményeik, könyvtáraik szakmai kapcsolatait.

A budapesti tanácskozást mind a szövetség elnöke, Adolf Sprudzs, mind az igaz
gatótanács tagjai és a tanácskozás többi résztvevője tartalmasnak, színvonalasnak ítélte. 
Az elhangzott és az azóta érkezett írásbeli vélemények alapján megállapíthatjuk, hogy ez 
az IALL-tanácskozás is hasznos volt, sikeresen szolgálta a szövetség céljainak megvalósí
tását és hozzájárult Magyarország jó hírének fokozásához.


