
mélyi érdekeltség megteremtéséhez, s biztosí
taniuk kell az állami befizetési kötelezettségek 
teljesítését; a könyvtárosi kollektívák vonatko
zásában: az árbevételben realizált bértömeg 
tegye lehetővé -  a munka mennyiségével és 
minőségével arányos -  ösztönző díjazást, vala
mint a vezetők kezdeményező, piackutató, irá
nyító szerepének erősítését.

Az egyes -  támogatásra szoruló -  rétegek, 
illetve intézménytípusok számára indokolt az 
a és c pont alatti szolgáltatások térítési díjából 
engedményt adni, illetve a díjat elengedni.

Budapest, 1988. július 20.
Művelődésügyi M inisztérium, 

Könyvtári Osztály

Hírek az IFLA életéről

Az IFLA Journal 1988/3. számának hírrovata alapján

Az IFLA titkársága részletes pénzügyi be
számolót közöl az 1987-es évről. Az összes 
működési bevétel és kiadás 980 ezer holland 
forintot tesz ki, s ehhez jönnek még a különféle 
célokra tett alapítványok, támogatások, illetve 
az ezek terhére eszközölt kifizetések: például a 
kutatási programokra és szemináriumokra 350 
ezer holland forint (ebből 225 ezer érkezett az 
UNESCO-tói), a fejlődő országok könyvtár
ügyét szolgáló Margreet Wijnstroom Alapra 
22 ezer, a magprogramokra a nemzeti könyvtá
raktól 203 ezer holland forint. Egyébként az 
UNESCO-val két újabb szerződést írtak alá, 
az egyik egy tizenöt perces film arról, mikép
pen kell természeti csapások esetén a könyvtári 
állományt menteni, a másik egy dokumentum
ellátó rendszer létrehozhatóságának megvizs
gálása a Karib-tengeri övezetben.

A végrehajtó bizottság 1988. április 13-14-i 
ülésén a következő kérdésekkel foglalkozott: 
az 1988. évi költségvetés, a tagdíjak és a szava
zati jogok, a támogató tagság bevezetése, az 
NCLIS-től (National Commission on Libra- 
ries and Information Science -  a Könyvtárak 
és az Információtudomány Országos Bizottsá
ga, USA) és a CIDA-tól (Canadian Internati
onal Development Agency -  Kanadai Nem
zetközi Fejlesztési Ügynökség) érkezett anyagi 
támogatás, az ötödik magprogram, az ALP 
(Advancement of Librarianship in the Third 
World -  a Harmadik világ könyvtárügyének 
előmozdítása) megszilárdítása.

A szakmai bizottság 1988. április 11-12-én 
tartotta ülését. A napirenden lévő ügyek: a 
szervezeti egységek közötti kommunikációs

kapcsolatok, egyes IFLA dokumentumok spa
nyolra -  immár az IFLA újabb hivatalos nyel
vére -  való fordítása, a konferenciaeredmé
nyek értékelésének módszere, az ALP mag
program, a szervezeti egységek vállalkozásai
nak finanszírozása a prioritási rend alapján, a 
soron következő IFLA konferenciához kap
csolódó előszemináriumok (1989, Párizs: a do
kumentumokhoz való hozzáférés; 1990, 
Stockholm: a közművelődési könyvtári politi
ka), az 1986-1991-es középtávú program má
sodik kiadása.

A magprogramokat irányító bizottság 1988. 
április 13-i ülésén az UDT, a PÁC, az UAP és 
az UBCIM program kérdéseivel foglalkozott. 
Figyelmet érdemel az UDT (Universal Data- 
flow and Telecommunication -  egyetemes 
adatáramlás és távközlés) két projektje: 1. a 
National Library of Canada és a British Libra- 
ry Document Supply Centre megvizsgálja egy 
bemutató megszervezésének lehetőségét, mi
képpen lenne megvalósítható a könyvtárközi 
kölcsönzési kérdések számítógéptől számító
géphez való továbbítása emberi közreműködés 
nélkül, s az újonnan kifejlesztett OSI (Open 
Systems Interconnection -  nyitott rendszerek 
összeköttetése) és ILL (Interlibrary Loan -  
nemzetközi könyvtárközi kölcsönzés) kérőla
pok felhasználásával; 2. egy munkabizottság 
felállítása annak megvizsgálására, milyen tech
nikai kérdések és követelmények merülnek fel 
nemzetközi szinten az OSI kérőlapok könyv
tárközi kölcsönzési alkalmazásában.

A földrajzi szakkönyvtárak szekciója több 
projektjének állásáról tudósít: a térképgyűjte
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mények nemzetközi címjegyzéke, a térkép- 
gyűjtemények gondozása a fejlődő országok
ban, a térképgyűjtemények kezelésének gya
korlati kézikönyve, a térképbibliográfiai doku
mentáció, mikro- és digitális kartográfiai in
formáció.

Az információs technológia szekciója és a 
British Library közös tanulmánya azt vizsgálja 
meg, hogyan lehetne az online olvasói kataló
gusok céljaira használni a CD-ROM techni
kát.

A nemzeti könyvtárak szekciója azt tervezi, 
hogy a British Library ben összegyűjti a világ 
valamennyi nemzeti könyvtáráról szóló publi
kációkat és egyéb dokumentumokat. Ezért ké
rik a nemzeti könyvtárakat, küldjék meg kiad
ványaikat és belső anyagaikat, különösen éves 
jelentéseiket a következő címre: Maurice Line, 
Chairman of the Section of National Libraries, 
The British Library, Boston Spa, Wetherby, 
West Yorkshire LS23 7BQ, Anglia.

A gyermekirodalom dokumentációs köz
pontjainak kerekasztala a következő projektek
hez kéri az érdekeltek közreműködését: a gyer
mekirodalommal foglalkozó dokumentációs 
központok címjegyzékének felfrissítése; irány
elvek a gyermekkönyvek országos vagy regio
nális központjai számára; a dokumentációs 
központok munkatársainak személycseréje.

Az alábbi konferenciákról található beszá
moló ebben a számban: a nemzetközi könyv
tárközi kölcsönzés kérdései a Karib-tengeri 
övezetben (Martinique, 1988. május 14.), a 
könyvtári anyagok konzerválása és restaurálá
sa (Lipcse, 1988. május), a hivatalos kiadvá

nyok kezelése (Rabat, 1987. szeptember 
21-25.) és az UAP Thaiföldön (Pattaya City, 
1987. augusztus 5-7.).

A folyóirat ebben a számában közli a nem
zetközi könyvtárközi kölcsönzés 1987-ben re
videált alapelveit és eljárási rendjét.

Megjelent egy fontos UNESCO kiadvány 
második kiadása, amelynek elkészítésében szá
mos, az IFLA-ban aktív, nemzetközi szakte
kintély (köztük Vajda Erik) vett részt. Címe: 
CCF: The Common Communication Formát. 
E formátum kifejlesztésének fő célja, hogy 
részletes és strukturált módszert nyújtson a 
számítógéppel kezelhető bibliográfiai leírások 
kötelező és választható adatelemeinek rögzíté
sére, hogy lehetővé váljék két vagy több számí
tógépes rendszer közötti adatcsere. A 196 la
pos kiadvány a rendszertervezők hasznos se
gédlete. Térítésmentesen megrendelhető az 
alábbi címen: UNESCO PGI, 7 Piacé de Fon- 
tenoy, 75700 Paris ; a megrendelésen szerepel
jen ez a hivatkozás: PGI-88/WS/2.

Az UNESCO munkatársai, valamint Plans- 
Peter Geh, az IFLA elnöke és Charles Kecske
méti, az ICA (International Council of Archi- 
ves) titkára 1988 májusában Leningrádban fel
kereste a Szovjet Tudományos Akadémia 
Könyvtárát, hogy megvizsgálják a nemzetközi 
közreműködés lehetőségét a tűzvész okozta ká
rok helyreállításában. Szó van 188 ezer elégett 
idegen nyelvű mű mikrofilmen való rendelke
zésre bocsátásáról, s a számba jöhető restaurá
lási módszerek külföldi műhelyekben való ta
nulmányozásáról. Jelenleg 225 ezer restaurá
lásra váró értékes kötetet őriznek mélyhűtők
ben. (P . L)
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