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Az IF LA 51 közgyűlését és általános konferen
ciáját 1985. aug. 17—23-án tartották meg Chicagóban. 
Témája: a könyvtárak és az információ egyetemes hozzá
férhetősége. 84 országból 1588 küldött vett részt, s 523 
kiállító mutatta be kiadványait, technikai berendezé
seit stb.

HÍREK AZ IF LA ÉLETÉRŐL*

Else Granheim, az IFLA első női elnöke, aki hat 
éven át vezette a szövetséget, visszapillantó beszédében 

megállapította, hogy az IFLA valóban nemzetközi, az egész világra kiterjedő szervezetté 
vált: tagjainak kétharmada a Harmadik Világban működik. Kitért a hat magprogram hely
zetére, s aláhúzta a három új program (PAC = Preservation and Conservation, TDF = Trans
border Data Flow, ALP = Advancement of Librarianship in the Third World) fontosságát. 
Hangúlyozta, hogy az IFLA-nak kiváló munkakapcsolata van az Unesco -val; ezt Wol- 
gang Löhner, az Unesco képviselője is megerősítette.

A közgyűlés Hans-Peter Geh-1 (NSZK) közfelkiáltással választotta meg elnökül. 
A Végrehajtó Bizottság új tagjai: P. B. Mangla (India), R. Wedgeworth (USA), Marga
reta Torngren (Svédország) és P. Schoots (Hollandia); M.—L. Bossuat (Franciaország), 
G. Rückl (NDK) és J. S. Soosai (Malaysia) mandátuma lejárt. A jövőben H. Avram 
(USA) tölti be az első elnökhelyettesi, E. Pereslegina (SzU) a második elnökhelyettesi 
és A. J. Evans (Anglia) a pénztárosi funkciót.

A küldöttek elfogadták a szervezeti és működési szabályzat kisebb módosítására 
vonatkozó javaslatokat (az egyik értelmében pl. a jövőben a Szakmai Bizottság elnökét 
a leköszönő Szakmai Bizottság tagjai közül választják az ügyvitel folyamatossága érde
kében; most I. Pizert), a pénzügyi jelentést és tervet, a Programirányítási Bizottság és a 
Szakmai Bizottság, valamint a főtitkárság jelentését. A Nijhoff-öszt öndíj at egy indonéz 
és egy thaiföldi könyvtáros nyerte eL Döntöttek a késedelmes tagdíjfizetők ügyében 
(utolsó felszólítást és 1985. december 31-ig még haladékot kapnak). Két általános jel
legű határozati javaslatot terjesztettek a közgyűlés elé: 1. az IFLA a maga részéről is 
szorgalmazza a dokumentumok vámmentes importjáról szóló firenzei egyezményhez 
való csatlakozást (eddig 70 állam írta alá), 2. az IFLA erősítse meg ismét álláspontját, 
hogy a faji megkülönböztetés miatt dél-afrikai intézmények nem vehetnek részt az 
IFLA munkájában. Mindkét javaslatot határozatként fogadta el a közgyűlés.

A beterjesztett szakmai jellegű határozat javaslatokat a Szakmai Bizottság fogja 
érdemben elbírálni. A közgyűlés meghallgatta az előszemináriumról (témája: könyvtári

* Az 11 1 A Journal 1985. 4. s/aina hírrovata alapján.
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szolgálat falusi körzetekben) szóló jelentést, amelyet Marta Terry, kubai küldött ter
jesztett elő. Az aug. 11—16-a között tartott szeminárium olyan javaslatokat tett, mint 
pl. irányelvek kidolgozása a falusi körzetek és városi külterületek, határövezetek könyv
tári ellátására, az IFLA-n belül kerekasztal alakítása e problémakör sajátos kérdéseinek 
gondozására, az információcsere és a továbbképzés megszervezése stb.

Az új elnök programbeszédével és a régi elnök zár- és búcsúszavával fejeződött be a 
közgyűlés; E. Granheimet egyébként nagy ovációval az IFLA tiszteletbeli elnökévé vá
lasztották.

A további közgyűlések, illetve általános konferenciák menetrendje a következő: 
1986. aug. 24-29.: Tokió (téma: a könyvtárügy új távlatai a 21. század felé), 1987. 
aug. 16-21.: Brighton (téma: könyvtári és információs szolgáltatások a kiteljesedő vüág 
számára), 1988: Sidney, 1989: Párizs, 1990: Stockholm, 1991-re a Szovjetunióból vár
nak meghívást, 1992-t pedig már korábban Indiának ítélték. Érkezett meghívás Portugá
liából, Kubából és Brazíliából is, de ezeket illetően még nem foglalt állást a Végrehajtó 
Bizottság.

Megalakultak az IFLA szervezeti egységeinek a vezetőségei is. A 8 szakosztály, a 
31 szekció és 10 kerekasztal tisztségviselői (elnök, titkár, pénztáros) között csupán há
rom szocialista országbeli kolléga nevével találkozhatunk: a gyerekirodalom kutatásának 
dokumentációs központjai könyvtárosainak kerekasztala H. Wegenhauptot (NDK), a 
könyvtáros egyesületek igazgatási kérdéseinek kerekasztala G. Rücklt (NDK) és az olva
sáskutatási kerekasztal V. D. Stelmahot (SzU) választotta meg elnökéül.

A közgyűléshez kapcsolódó események közül említést érdemelnek a következők.,
A Vakok Könyvtárainak Szekciója aug. 1 3 -1 6-án rendezte meg harmadik szak

értői értekezletét. Egy albizottság kidolgozta azt a szembetűnő ragaszt, amellyel a va
kokhoz címzett, Braille-írású és hangos könyveket tartalmazó csomagokat kell ellátni 
könnyebb felismerhetőségük végett. Ugyanis a legtöbb országban e küldemények in
gyenesek, viszont a postásoknak nehézséget okoz felismerésük.

Az Egyetemi Könyvtárak és Általános Tudományos Könyvtárak Szekciójának 
egyik ülésén megvitatták az egyetemi könyvtári irányelvek tervezetét. Az irányelvek ki
térnek az egyetemi könyvtárak fő feladataira, szervezetére és igazgatására, szolgáltatá
saikra, állományukra, költségvetésükre és az együttműködés kérdéseire. Az irányelvek 
nem tartalmaznak számszerű értékeket, de a tervezés megkönnyítése végett modelleket 
fognak csatolni hozzájuk.

A Könyvtárosképzési Szekció új vállalkozásba kezd annak érdekében, hogy általá
nosan elfogadható szakmai kritériumokat dolgozzon ki a szakképzés különféle szintjei 
számára. Ennek a munkának hármas célja van: megteremteni az oktatási programok 
összehasonlíthatóságának az alapját, előmozdítani az egyes országokban kiadott okleve
lek külföldi érvényesítését, segíteni új oktatási programok és tantervek kialakítását.

A Bibliográfiai Szekció munkabizottsága jelentést tett feladata elvégzéséről: a 
kurrens nemzeti bibliográfiák kumulációinak elkészítésére vonatkozó ajánlások -  M. 
Beaudiquez szerzőségében -  az IFLA kiadványaként 1985-ben megjelent, s elkészült a 
retrospektív nemzeti bibliográfiákat tartalmazó kötet kézirata is, amely várhatóan 
1986-ban jelenik meg az IFLA hivatalos kiadójánál, SaurnáL

PAPP István
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