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HÍREK AZ IFLA ÉLETÉRÖL*

Az IF LA közössége új tagokkal szaporodott, közöttük az 
Etióp Könyvtáros Egyesülettel. Figyelemre méltó, hogy né
hány skandináv országbeli és angliai IFLA-tag vállalta egy- 

y  fejlődő országban működő partner tagsági díjának befi
zetését; a holland könyvtári központ (NBLC) pedig mind
járt tizenegynek nyújtja ezt a támogatást.

A Végrehajtó Bizottság legutóbbi ülésén (Hága, 1985. március 21—22.) először 
is áttekintette a chicagói közgyűlés előkészületeinek állását. Megállapította, hogy az 
elnökségre csak egy jelölés érkezett be (Hans-Peter Geh), a megüresedő négy végrehajtó 
bizottsági helyre pedig hat (.Boissard, Kolárová-Palková, Mangla, Schoots, Tngren 
Wedgeworth). Rögzítette a soron következő konferenciák helyét (1986: Tokió, 1987: 
Brighton, 1988: Ausztrália), s regisztrálta az előzetes meghívásokat (Svédország 1990, 
Portugália 1990 vagy 1993, India 1990 vagy 1992). Napirenden szerepelt még az Unes- 
cóval való kapcsolat, a közeljövőben megjelenő IFLA-kiadványok, a más szervezetek
hez fűződő kapcsolatok, a szövetség pénzügyei, valamint az új főtitkár személyére kiírt 
pályázat.

A Szakmai Bizottság ugyancsak Hágában, 1985. március 18-19-én tartott ülésén 
olyan témákkal foglalkozott, mint az 1981—1985-ös középtávú program végrehajtásáról 
szóló jelentés, az állandó bizottságok levelező tagjainak felkérése, az IFLA regionális 
szervezeteinek fejlesztése, a tokiói és a brightoni konferenciához kapcsolódó szeminá
riumok előkészítése, a folyamatban levő szakmai programok 1986-os költségvetésének 
megállapítása és a pénzügyi lebonyolítás elvi szempontjainak meghatározása.

A Programirányító Bizottság 1985. március 20-ára tette Hágában ülését. Mindenek
előtt a könyvtári dokumentumok konzerválásáról a Nemzeti Könyvtárak Igazgatói Kon
ferenciája, az IFLA és az Unesco támogatásával rendezendő nemzetközi konferen
ciával (Bécs, Osztrák Nemzeti Könyvtár, 1986. április 7—10.) foglalkozott. Hangsúlyoz
ta, hogy ezen ne csak a könyvtárigazgatók, hanem az érdekelt szakemberek is vegyenek 
részt, s ne csak a nemzeti könyvtárakból, hanem más intézményekből is. A meghívások 
személyre szólóan fognak kimenni, s a meghívottak száma nem haladhatja meg a százat. 
A résztvevők képviselni fogják a világ valamennyi földrajzi régióját. Egyébként sikerült a 
PAC magprogram (Preservation and Conservation — állományvédelem és konzerválás)

* Az IFLA Journal 1985. 3. számának hírrovata alapján.
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házigazdájául a Kongresszusi Könyvtárat (Washington) megnyerni, ahol Merrily Smith 
lesz érte a felelős. Tárgyalások folynak a kanadai Nemzeti Könyvtárral, hogy vállalja-e 
a TDF magprogram (Transborder Data Flow — a határokat átszelő adatáramlás) házi
gazdájának a szerepét. Egyelőre még az anyagi alapokat keresik az ALP magprogram 
(Advancement of Librarianship — a könyvtárügy előmozdítása a Harmadik Világban) 
megindításához. Az International MARC Network (Nemzetközi MARC Hálózat) tanács
adó bizottságának hatáskörét a maga részéről jóváhagyta, s ugyanezt kéri a Nemzeti 
Könyvtárak Igazgatói Konferenciájától is.

A Kongresszusi Könyvtár bejelentette, hogy rendelkezésre állnak az UNIMARC 
formátumú, géppel olvasható rekordok, ugyanúgy, mint az USMARC formátumúak. 
Az UNIMARC formátumot az IFLA UBC programja keretében, az IFLA égisze alatt 
fejlesztették ki, s fő célja, hogy megkönnyítse a különböző és egymással nem kompati
bilis nemzeti MARC formátumok cseréjét és terjesztését. Végső soron az UNIMARC 
lehetővé fogja tenni, hogy az egyes országok bibliográfiai szervei mindössze két konver
táló programmal elégedhessenek meg: egyik a nemzeti formátumról az UNIMARC-ra, a 
másik az UNIMARC-ról vissza a nemzeti formátumra konvertál. A következő lépés an
nak a programnak a kifejlesztése lesz, amely az UNIMARC-ot az amerikai USMARC 
formátumra konvertálja vissza; ez lehetővé teszi a Kongresszusi Könyvtár számára, hogy 
az osztott katalogizálás keretében felhasználhassa más nemzeti bibliográfiai szervek re
kordjait.

A könyvtárközi kölcsönzés IFLA-irodája jelzi, hogy az utóbbi időben megle
hetősen visszaesett a nemzetközileg elfogadott kérőlap iránti kereslet. Az iroda felsorolja, 
milyen előnyökkel jár e kérőlap használata; 100 db ára 6 angol font.

1985. április 1-4-én Tamperében tartotta első ülését az IFLA új, olvasáskutatási 
kerekasztala. Elnökéül Valeria Stelmachot, titkárául Robert C. Usherwoodot választotta. 
A kerekasztal elhatározta, hogy bekapcsolódik a Pozsonyban, 1986. októberében tar
tandó szemináriumba, amely a könyvtárak és könyvtárhasználat fejlődésére irányuló 
kutatásokkal fog foglalkozni, továbbá részt vesz azon a nemzetközi konferencián, amely
nek témája az olvasási szokások vizsgálata lesz (Varsó, 1987.).

A fenti rendezvényhez csatlakozóan az IFLA Könyvtárelméleti és Kutatási Szek
ciója égisze alatt 1985. április 1—2-án, ugyancsak Tamperében zajlott le a könyvtár- 
és információtudomány oktatására irányuló kutatásokkal foglalkozó nemzetközi 
szeminárium. Nyolc országból negyvenen vettek részt a szemináriumon, amelyen a 
következő érdekesebb előadások hangzottak el:
Maijetta Okko (Tampere): A gyakorlat, a képzés és a kutatás kapcsolata a könyvtári-in

formációs területen;
Klaus P/ctfz (Berlin): A könyvtártudományi kutatás szervezete az NDK-ban;
Mariam Ginman (Turku): Az információs folyamat modellje, mint a tanulmányi prog

ramok tervezésének eszköze;
Valeria Stelmach (Moszkva): Az olvasás- és könyvtárszociológia helyzete, problémái 

és perspektívái;
Robert Usherwood (Sheffield): Kutatások a politika és a közművelődési könyvtárak 

összefüggésének feltárására, s hatásuk az oktatásra.
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A Regionális Tevékenységek Szakosztályának keretében működő Afrika Szekció 
negyedévenként megjelenő híradót fog kibocsátani. A szerkesztéssel Sally N ’jie-1 (Gam
bia, Banjul) és Raphael Ndiaye-X (Szenegál, Dakar) bízták meg.

A Nemzetközi Könyvbizottság (International Book Committee) j. 985. május 25-én 
gyűlt össze San Francisco-ban. A könyvek nemzetközi terjesztését érintő határozatok 
mellett egyhangúan Boldizsár Ivánnak ítélte az 1985. évi Nemzetközi Könyvdíjat (In
ternational Book Award).

PAPP István

Alice könyvtárországban

1 )

-  A keresett tételt a polcon találod, 
nézd meg a megfelelő" jelzetnél!

3)

-  Mi van veled? Nem látod, hogy 
ez nem az a könyv?

2)

-  Nem, nem ott a polc túloldalán!

4)

-  Ez a video nekem túlságosan 
is személyes!

Alice könyvtárországban

(A New Library World 1985. szeptemberi számának humorából.)
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