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Globalizáció és helyi kezdeményezések 
A konferencia jelmondatát (Global Reach - Local Touch) nehéz lefordítani, de 

azt fejezi ki, hogy az amerikai könyvtáraknak is nyitottá kell válniuk a világ felé 
amellett, hogy megőrzik helyi sajátosságaikat, eredményeiket, azt a kis másságot, 
ami megkülönbözteti őket a többiektől. 

Olyan előadók szerepeltek itt, mint Christine DesChamps, az IFLA elnöknője, és 
olyan személyiségeket ismerhettünk meg, mint Esther Sibanyoni, aki Dél-Afrikában 
az Év Asszonya címet nyerte el. Nem volt érdektelen az sem, hogy Latin-Amerika 
könyvtárinak helyzetéről nem akárki, hanem egy egyetemi könyvtáros számolt be a 
mexikói Jesus Lau személyében. 

A konferencia nemzetköziségét kiemelendő született meg az a program, amely az 
eddigieknél jóval több könyvtáros részvételét tette lehetővé Közép- és Kelet-Euró
pából. Ennek keretében e sorok írói közül Koltay Klára és Koltay Tibor az ALA tá
mogatásával, a Soros Alapítvány és a Nyílt Társadalom Intézet (Open Society Insti
tute) pályázatának nyerteseként vehetett részt a konferencián. Külön köszönet illeti 
meg a Kongresszusi Könyvtár két munkatársát: Basa Enikőt, aki Deák Nórát és Kol
tay Klárát; valamint Horchler Gábort, aki Koltay Tibort látta vendégül. 

A nemzetközi kitekintés részét képezte a nyugat-európai digitalizálási projekte
ket, nevezetesen a franciaországi, a hollandiai és németországi helyzetképet bemu
tató program is. Németországban a Deutsche Forschungsgemeinschaft támogatásá
val folyik ez a munka, amelynek előterében - a kulturális örökség feldolgozására 
koncentráló programokkal szemben - a kutatás és oktatás szempontjából fontos 
anyagokhoz való közvetlen, a sokat használt szakirodalomhoz való többszörös hoz
záférés és a nehezen hozzáférhető anyagok digitális szolgáltatása áll. 

Ugyancsak a globális információforrások témájához kapcsolódott a World Wide 
Web-en található források értékelésével foglalkozó program, amelyet a szervezők ál
tal nem várt rendkívüli érdeklődés kísért. Az érdeklődők befogadására egy 300 fős 
terem alig-alig bizonyult elégségesnek. Ide igazán érdemes volt elmenni, mert az elő
adók nemcsak élénk vitát folytattak a témáról, de nagyban támaszkodtak a közönség 
aktív részvételére is. Nemcsak könyvtárosok, hanem kommunikációt oktató tanár vé
leményét hallhattunk a kiválasztott néhány Web-oldalról, amelyek egyaránt szolgál
tak jó és rossz példaként. Láthattuk például, hogy milyen zavaró, ha a kék háttérből 
alig látszanak ki a betűk, ha a szöveg nem ér véget egy-egy képernyővel. Felhívták a 
figyelmünket arra, hogy a más forrásokhoz való kapcsolódást hagyományosan kék 
színnel és aláhúzással jelölik, és hogy az ettől való eltérés szintén zavaró lehet. A hang-
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súly a források megjelenésének értékelésén volt, de röviden szó esett a tartalom érté
kelésének (egyébként sokkal jobban kidolgozott) szempontjairól is. Ez utóbbi szem
pontoknak immáron egész gyűjteménye található a http://lib.nmsu.edu/  
staff/susabeck/evalcrit.html címen. Hasonló kritériumokat találunk a Tudományos 
és Műszaki Tájékoztatás c. folyóirat 1997. évi 11. számában az Internet hírek rovat
ban. Horváth Péter fordítása megtalálható a http://www.omikk.hu/omikk/magyar/  
2szolgal/digkonyv/HAROMT/inhir/711 .htm címen is. 

A fent említett neves személyiségeken kívül olyan elismert szaktekintélyek fejtet
ték ki véleményüket és tapasztalataikat a szakma globalizálódásáról (a program címe 
„Tippek a kiválóságra" a csúcson volt), mint Pamela Andre, az amerikai Nemzeti 
Mezőgazdasági Könyvtár igazgatónője, Robert Wedgeworth, volt IFLA-elnök és 
David Vaisey, az oxfordi Bodleian Könyvtár nyugalmazott igazgatója. Mindannyian 
hangsúlyozták a nemzetközi együttműködés szükségességét és fontosságát saját szű
kebb területükön, hozzátéve, hogy van még teendő az információhoz való széles körű 
hozzáférés, a szabványosítás, a szerzői és intellektuális tulajdonjogok, az elektro
nikus dokumentumok archiválása, a képzés és továbbképzés terén (lásd Robert Wed
geworth: A global perspective on the libary and information agenda. In: American 
Libraries, June/July 1998. pp. 60-64). 

Egy egész napos, kétrészes előadás-sorozat gyakorlati példákkal is szolgált arra, 
hogy a változó politikai, gazdasági és technikai környezetben miként próbálják meg 
kielégíteni az olvasók igényeit a világ különböző részein (A könyvtárhasználók ki
szolgálásának új módjai: globális áttekintés). Jean-Frederic Jauslin, a Svájci Nemzeti 
Könyvtár igazgatója például egy többnyelvű tárgyszójegyzék előállításának izgalmas 
munkálatairól számolt be, mely 4 nemzeti könyvtár együttműködésével jön létre. 
Chris Hagar, a newcastle-i egyetem Robinson Könyvtárának munkatársa pedig az 
angol és ausztrál olvasói igényeket, elvárásokat és szokásokat mérte fel és hasonlítot
ta össze. A többi előadás szövege ezekkel együtt a címen olvasható. Az ALA Nem
zetközi Kapcsolatok Bizottsága és a Nemzetközi Kapcsolatok Kerekasztala honlap
ján egyébként hasznos információkhoz juthatunk szakmai csereprogramokról, test
vérkapcsolatok létesítéséről, stb. 

Egy egész napos előkonferencia, majd egy ennek eredményeit összefoglaló szek
cióülés foglalkozott azokkal a nemzetközi szintű harmonizációs projektekkel, ame
lyek megoldást keresnek a globalizáció által előtérbe kerülő leíró és tárgyi katalogizá
lási problémákra: az Anglo-American Cataloging Rules 2 (AACR2) fejlesztésének 
kérdéseivel foglalkozó 1997. évi konferencia eredményeivel (http://www.nlc.bnc.ca/  
pubs/nlnews/1997/june97e/2906e-03.htm]), a USMARC, CANMARC és UKMARC 
harmonizációjával, az UNICODE-dal és az IFLA katalogizálási szekciójában folyó 
munkával, amelynek egyik jelentős eredménye a bibliográfiai rekorddal szembeni 
funkcionális követelményekkelfoglalkozódolgozat.(httpy/www.ifla.org/ifla/rV/ifla60/ 
60tilb.htm). 

Internet 2 
A felsőoktatás jövőjét nagyban meg fogja határozni az Internet 2 projekt, amely 

minden eddiginél nagyobb teljesítményű és eddig nem látott alkalmazásokat lehetővé 
tevő hálózatot kíván létrehozni a kutatóintézetek és egyetemek számára. Az Internet 
2 kérdése tehát nem véletlenül szerepelt az ALA konferencia napirendjén. Egyik leg-
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érdekesebb talán az az előadás volt, amely a Virginia University Internet 2 projektjét 
mutatta be (http://www.people.virginia.edu/~tms/LITA). Itt nemcsak a hálózati tech
nológia számunkra elképzelhetetlen paramétereiről és árairól kaphatunk képet, ha
nem a lehetőségeket tartalommal kitöltő tanszéki, intézeti munkálatokról, multimé
diás oktatócsomagok és multimédiás eszközöket igénylő képi kutatási adatbázisok 
létrehozásáról is. (Institute for Advanced Technology in the Humanities 
[http://www.iath.virginia.edu], Teaching and Technology Initiative [http://cti.itc.vir-
ginia.edu/tti]). 

Digitalizálás, képi adatbázisok 
A konferenciához szorosan kapcsolódtak a Kongresszusi Könyvtár rendezvényei. 

Ezek sok mindent tettek lehetővé, többek között azt is, hogy megismerhessük a 
könyvtár tevékenységét, melyet a digitális könyvtárak fejlesztése és megvalósítása 
terén tesz. 

Az 1986 óta folyó, öt évre tervezett és összesen 60 millió USD költségvetésű mun
kában a Kongresszusi Könyvtár saját nyomtatott és nem-nyomtatott anyagából di
gitalizálják és teszik a hálózaton elérhetővé az amerikai történelmi és kulturális for
rásanyag kezdeti magját. A költségvetés egyharmadát adja a Kongresszus. 

Jelenleg 38 gyűjtemény érhető el az Amerikai Emlékezet (American Memory) 
Web-oldalain (httpy/lcweb2Joc.gov/ammem/ammamhome.html), köztük politikai be
szédekhangfelvételei az 1920-as évekből, mozifilmek, mintegy 30 000 fotó és persze 
szöveges dokumentumok. Megoldották, hogy a fotónegatívok láthatóak legyenek, ha 
nem állt rendelkezésre pozitív. Van egy ún. Gyakran Keresett Képek oldala (Fre
quently Requested Images), amelyre azokat a képeket tették, melyekről feltételezhe
tő, hogy egy tipikus amerikait érdekelnének. Térképek is kerültek ide, és igyekszenek 
a történelemtanárokat is segíteni, akiknek mintaórákat állítanak össze az Amerikai 
Emlékezet anyagainak felhasználásával. 

Az Egyesült Államok nemzeti könyvtáraként működő intézmény egyébként rend
kívül sok más hasznos szolgáltatást kínál a WWW-n. Említsük meg közülük a THO-
MAS-adatbázist, amelynek segítségével a Kongresszus dokumentumaihoz és az 
egész érvényes joganyaghoz mindenki ingyenesen hozzáférhet, és az információ-
visszakereséséhez is csak egy kicsit kell értenie (http://thomas.loc.gov). Ugyancsak 
figyelemre méltók a könyvtárnak az irányba tett kísérletei, hogy a könyvek bib
liográfiai digitalizált rekordjait tartalomjegyzékekkel egészítsék ki. 

A Kongresszusi Könyvtár digitális könyvtárával való ismerkedést a Digitális 
Könyvtári Bemutató Központ (Digital Library Vistors Center) segíti, ahol általános, 
továbbá egyes témákkal részletesebben is foglalkozó előadásokon, bemutatókon ve
hetnek részt az érdeklődők. 

Érdemes meglátogatni a könyvtár virtuális kiállításait is a http://lcweb.loc.gov/ex-
hibits címen. 

A National Geographie Society 109 éves történelme során összegyűlt 11 milliós 
fotógyűjteményét is megtekinthettük. Képet kaptunk az óriási képanyag nyilvántar
tási és állagmegóvási problémáiról, amelyekre az egyik válasz a gyűjtemény legjavá
ból válogatott 500 ezres digitális archívum kialakítása volt. A digitalizált képek 
mindegyikéhez tartozó leírás nemcsak bibliográfiai információkat tárol, hanem leg
alább 5-6 tárgyszót, egy rövid leírást és minden képpel kapcsolatos copyright infor-

32 

http://www.people.virginia.edu/~tms/LITA
http://www.iath.virginia.edu
http://cti.itc.virginia.edu/tti
http://cti.itc.virginia.edu/tti
http://ginia.edu/tti%5d).
http://thomas.loc.gov
http://lcweb.loc.gov/exhibits
http://lcweb.loc.gov/exhibits


mációt is. Ez az adatbázis nélkülözhetetlen eszközzé vált az egyes tájak, természeti 
jelenségek, növények, állatok hitelesen datálható, ugyanakkor művészi igényességű 
képei után kutatók számára. 

Tárgyszavak a Web-korszakban 
A tárgyszavazással és általában az egységes besorolási adatokkal több bizottság, 

szekció foglalkozott. Bármilyen aspektusát helyezték is előtérbe a kérdésnek, érzé
kelhető volt, hogy az igazi kihívás a régi, bevált tárgyszavazási, osztályozási módsze
rekkel szemben a Web-korszak igénye az uniformitásra: arra, hogy bármely adatbá
zisban kóborol az ember, mindenütt jól ismert jelzetekkel, tárgyszavakkal találkoz
zon, hogy egy-egy tárgyi keresés a Web-en ugyanúgy sok adatbázison futhasson át, 
mint azt a Web-böngésző szoftverek egyéb szolgáltatásai esetében már megszoktuk. 

Az egyik szekció a mindenki számára használható, általánosan elterjeszthető tár
gyi feltárási rendszert kereste. A hagyományos rendszerek közül már csak eddigi el
terjedtségük okán is a két „jelölt", a Dewey Tizedes osztályozás és a Library of Cong
ress tárgyszórendszere volt. Előnyeik és hátrányaik taglalása mellett a Dewey-t fej
lesztő OCLC és a Library of Congress tárgyszókészletét kezelő Libary of Congress 
beszámolt arról, hogy milyen irányban halad a fejlesztésük és az új igényekhez való 
alkalmazásuk. Vizsgálat alá került a Yahoo által alkalmazott tárgyi kategóriarend
szer, amelyet már születésekor arra terveztek, hogy szabadon követhesse a Web ru
galmasságát. Akadtak szkeptikusok, akik a meglevő rendszerek hiányosságait taglal
ták, és olyanok (Pauline Altherton Cochrane), akik a megoldást egy automatikus kap
csolómechanizmus kidolgozásában látták, amely szabad, a használó számára magától 
értetődőnek tűnő közlekedést biztosít a különböző tárgyi rendszerekkel dolgozó adat
bázisok között. 

A Metadata and authority control címet viselő előadáscsokor tovarjrjTmcgoldasi 
lehetőségeket ajánlott olyan folyamatban lévő programok ismertetésével, mint a kü
lönböző metaadat-struktúrák megfeleltetésén alapuló több adatbázisnak egységes 
felületet kínáló Solinet projekt (http://www.solinet.net/), az Internet-forrásokat a 
Library of Congress osztályozási rendszere segítségével klasszifikáló Cyberstacks 
(http://www.public.iastate.edu/~CYBERSTACKS/homepage.html) vagy a tárgyi fel
tárást osztályozási rendszerek helyett önszervező térképekre bízó kísérletek 
(http://www.public.iastate.edu/~CYBERSTACKS/Projects.htm). 

Mit is csinálnak az olvasók? 
Az automatizálás különböző aspektusaival küzdő könyvtáraink számára figyelmet 

érdemlő lehet azoknak a szekcióknak a sokasága is, amelyek a gépesített könyvtári 
környezetben mozgó, csetlő-botló vagy öntudatosan eligazodó olvasók szokásainak 
feltérképezését tűzték ki célul. Az ilyen tematikájú előadásoknak már a mennyisége 
is figyelmeztet arra, hogy milyen fontos területről van itt szó. Az érdekes metodikai 
tippeket is adó vizsgálatok, amelyek a JSTORE adatbázis használati statisztikájától, 
a latin-amerikai hallgatók on-line katalógusokhoz fűződő viszonyán át (Diana Nahl, 
University of Havaii) a telnet és a Web interfészek kedveltsegenek összehasonlító 
elemzéséig (Stephen J. Bell, Philadelphia College of Textiles and Science) sok minden
re kiterjedtek, azt bizonyították, hogy az olvasók tekintet nélkül nemzetiségükre, az 

33 

http://www.solinet.net/
http://www.public.iastate.edu/~CYBERSTACKS/homepage.html
http://www.public.iastate.edu/~CYBERSTACKS/Projects.htm


általuk képviselt tudományágra vagy az egyetemi hierarchiában elfoglalt helyükre, a 
megbízhatószolgáltatást,ajónyomtatásilehetőségeket,az egyszer már jólmegismert 
interfészt kedvelik még akkor is, ha az a nehézkesebb. (Pl. a telnet, szemben a felhasz
nálóbarátnak tekinthető Web-bel.) 

Szakmai fejlődés 
A folyamatos szakmai fejlődés és a technikai újdonságok elsajátításának szüksé

gessége szintén több előadás témája volt, különös tekintettel arra, hogy ez milyen ha
tással van a szervezetek életére (pl. A jövő mozgatórugója: az új szemléletű szervezeti 
gondolkodás és hiper-tanulás; valamint Szervezetek változása egy technikai kihívá
sokkal teli korban: a tanulást elősegítő környezet megteremtése). Ezeknek az előadá
soknak az volt a lényege és kicsengése, hogy a változásoknak és kihívásoknak legin
kább úgy lehet megfelelni, ha a szervezetek hatékonyságát egy folyamatos tanulásra, 
továbbképzésre buzdító környezet létrehozásával segítjük elő. A George Mason 
Egyetemen működő Center for the New Engineer például (http://cne.gmu.edu/cne/ 
sense21 .html) kidolgozott egy Sense 21 nevű programot, mely az új szemléletű elmé
letet próbálja meg átültetni a gyakorlatba. 

A fenti mozaikszerű beszámolónál szisztematikusabb áttekintést adni szinte le
hetetlen erről a konferenciáról. Méreteinek érzékeltetéséül csak annyit, hogy a közel 
25 ezer regisztrált résztvevőjéből 11 ezren magát a konferenciát és a hozzá kapcso
lódó (igen nagy méretű) kiállítást tekintették meg. A résztvevők között 80 ország kö
zel 300 külföldi képviselője foglalt helyet, akik részére egyébként külön eligazítást 
tartottak a szervezők az egyesület felépítéséről, a konferencia programjairól, a város 
nevezetességeiről, rengeteg hasznos ötlettel és tippel szolgálva. 

Sokszor bizony nehéz volt a választás a 2300 különböző előadás és megbeszélés 
között, ráadásul a konferencia-helyszínekre nem mindig volt egyszerű időben oda
érni még a különbuszokkal sem! Ki-ki érdeklődése és vérmérséklete szerint cseme
gézhetett a témák, előadók, helyszínek kínálatából. így ez a beszámoló is inkább csak 
ízelítő, és a teljesség igénye nélkül készült, kiemelve a számunkra és a szakma számá
ra érdeklődésre számot tartó eseményeket és témákat. 

Deák Nóra-Koltay Klára-Koltay Tibor 
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Mozaikképek Amszterdamból 
IFLA-konferencia, 1998 

Az Open Society Network Library Program és a Soros Alapítvány - Magyaror
szág támogatásával részt vettem a Könyvtárosegyesületek és Intézmények Nemzet
közi Szövetsége (International Federation of Library Associations and Institutions, 
IFLA) 64., amszterdami konferenciáján ez év augusztusában. Pályázatomban vállal
tam, hogy a tapasztalatokról a szaksajtóban beszámolok. Most főként a konferencia 
előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos benyomásaimat írom le. 

Az évente megrendezett IFLA-konferencia a nemzetközi könyvtáros-társadalom 
legnagyobb rendezvénye, valódi világkonferencia - idén 2900 résztvevője volt. Ma
gyarországról a felettébb magas részvételi díj (ezt egyébként igyekeznek mindig 350 
dollár körül tartani) ellenére viszonylag népes delegáció vett részt (bár a delegáció 
talán rossz szó, azt az időt idézi, amikor régiónk országainak egyes kérdésekben 
egyeztetniük kellett egy-egy IFLA konferencia előtt). Tizenhét magyar kollégának 
volt szerencséje eljutni az IFLA 64. éves konferenciájára, részben az egyesület (1 fő), 
az IKSZ (1 fő), részben az IFLA magyarországi testületi tagjai (OMIKK, OGYK, 
KSH, OSZK) és más intézmények képviseletében és támogatásával, az MKM kikül
dötteként, saját kezdeményezésre, valamint előadói minőségben. 

Mint ismeretes, az elmúlt év végén a Magyar Könyvtárosok Egyesülete is megkísé
relte Budapestre hozni a 2003. évi EFLA-konferenciát. Először szándéknyüatkozatot 
nyújtottunk be, majd mikor sikerrel jártunk, részletesebben kidolgozott szervezési
pénzügyi ajánlatot állítottunk össze, melyhez csatolhattuk a nagykönyvtárak vezető
inek támogató nyilatkozatát és számos közéleti személyiség, kulturális és idegenfor
galmi szakember ajánlólevelét. Nagy örömünkre egészen a döntőig eljutottunk. Idén 
tavasszal kiderült, hogy két város - és két könyvtárosegyesület - esélyes a rendezési 
jog elnyerésére: Budapest és Berlin, az MKE és a Német Könyvtárosegyesületek Szö
vetségi Egyesülése (BDB). Az MKE hírlevelében már beszámoltam a két pályázati for
dulóról, majd a végső döntést megelőző helyszíni szemléről. Amikor az amszterdami 
konferencián való részvételt megpályáztam, azt készültem a Könyv, Könyvtár, Könyv
tárosban megírni, mi vár majdan a magyar szervezőkre, hogy lélekben megkezdjük a 
közös felkészülést a 2003. évi konferencia megrendezésére. Ebben az egész könyv
tárostársadalomnak közre kellett volna ugyanis működnie. Azért írok minderről fel
tételes módban, mert a pályázatot Berlin és a BDB nyerte. Az amszterdami IFLA-kon
ferencia záróülésén hirdették ki ezt - és irigységgel vegyes megkönnyebbüléssel vet
tük tudomásul a döntést. A konferencia során egyébként az MKE elnökét és titkárát 
fogadta és személyesen tájékoztatta a döntésről az IFLA elnöke, főtitkára és az előké
szítő bizottságnak a júniusi budapesti látogatáson járt két tagja. Sajnos a budapesti 
megrendezés alapvető akadályát jelentette, hogy a városban nincs több ezer főt befo
gadó, megfelelő konferenciaközpont. Elismerően nyilatkoztak viszont pályázatunk
ról és javasolták, hogy a 2005. vagy 2006. évre ismét pályázzon az egyesület. Ha jól 
számolom, a pályázat benyújtása 2000-ben vagy 2001 -ben lesz aktuális. 
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A 2003. évi IFLA konferencia sorsától függetlenül is árgus szemekkel figyeltem a 
szervezési megoldásokat. Elméletben ugyanis már mindent nagyon jól tudtam a kon
ferencia lebonyolításáról, bár magam még soha nem jártam IFLA-konf erencián. Ab
ban a szerencsés helyzetben voltam viszont, hogy könyvből dolgozhattam, az IFLA-
konf erenciákat ugyanis szigorú forgatókönyv szerint készítik elő és bonyolítják le, 
amelyet conference manual-nek, konferenciaszervezési kézikönyvnek neveznek. Er
re a forgatókönyvre nagyon nagy szükség is van, lévén, hogy minden évben más város 
a konferencia házigazdája, ráadásul a világ legkülönbözőbb pontjain. Négy vándor
gyűlés szervezésében vettem eddig részt, úgy érzem - bár más a nagyságrend - egy 
hasonló silabusznak mi is nagy hasznát vehetnénk. 

Az IFLA konferenciaszervezési kézikönyve, amelybe rendszeresen beépítik az 
újabb tapasztalatokat, 80 sűrűn teleírt oldalon foglalja össze azokat a követelménye
ket, amelyeket a fogadó országnak teljesítenie kell: a konferenciaközponttal, a tech
nikával, a tájékoztató kiadványokkal, a hirdetésekkel, a társadalmi és kulturális prog
ramokkal, a szállásokkal, a nemzeti szervezőbizottsággal, az önkéntesekkel, a pénz
ügyi politikával és a határidőkkel, stb. kapcsolatban. Az IFLA konferenciaszervezési 
kézikönyvének egyik forrása a résztvevők között kiosztott értékelő kérdőív. Azok kö
zül, akik ezt Amszterdamban leadták, ketten sorsolással regisztrációt nyertek az 
1999-es bangkoki IFLA-konf erenciára. A kérdőíven benyomásainkat a kiváló és nem 
megfelelő között ötfokú skálán kellett rangsorolni, kezdve az előadásoktól, a szolgál
tatások különböző területein és a könyvtárlátogatásokon át az Internet-kávéház mű
ködéséig. A kérdőíveket a koppenhágai könyvtárosfőiskola diákjai értékelik majd; a 
tanulságokat nyilván viszontlátjuk a kézikönyv újabb kiadásának előírásaiban. 

Az egyesület titkáraként igyekeztem figyelemmel kísérni a hungarika-vonatkozá
sokat, azaz a magyar kollégák szereplését. Gazdag Tiborné és Nagy Anikó a Hírlapok 
Kelet-Európában című szekcióban szerepelt előadással (magyar címe: A magyar saj
tó az utóbbi tíz évben, 1987-1997); Haraszti Pálné előadását (A könyvtári bizottsá
gok szerepe a parlamenti könyvtárakban) a parlamenti könyvtárosok szekcióülésén 
fogadtak el közlésre; Kastaly Beatrix az állományvédelmi szekció ülésén tartott elő
adást (A tartós papír és a törékeny papír problémái Magyarországon), Szántó Péter 
pedig a szaklapok problémáit boncolgatta (A könyvtár- és tájékoztatástudományi fo
lyóiratok problémái - egy magyar szerkesztő nézőpontjából). Jelenleg több magyar 
kolléga vesz részt aktívan az IFLA divízióinak, szekcióinak vagy kerekasztalainak 
munkájában. Sajnos, legtöbben csak megfigyelői vagy levelező státusszal rendelkez
nek, főként a rendszeres kiutazáshoz szükséges anyagiak hiányában. A legmagasabb 
posztra az utóbbi éveket tekintve Kastaly Beatrix jutott, ő az utóbbi két évben az Ál
lományvédelmi és Konzerválási Szekció elnökeként működött. 

A konferencia résztvevőit a borsos részvételi díj fejében már előzetesen is infor
mációkkal bombázták. Az előkészületek állásáról a konferencián is naponta megje
lenő IFLA Express első két száma tájékoztatott. Megérkezéskor ki-ki megkapta az 
előadások (a paper-ek) legjavát, CD-n is. Ez az összeállítás az IFLANET unplugged 
címet viseli, és az IFLANET webhelyének egy bizonyos időpontban készült pillanat
képét tartalmazza, olyan információkkal, mint az IFLA tevékenységi köre, tisztség
viselői, a tagok címtára, szponzorok, kiadványok és konferenciai anyagok. Az IFLA-
paperek egyébként már sok éve megtalálhatók a Könyvtártudományi Szakkönyvtár
ban, ez a könyvtár ugyanis a világ néhány IFLA clearing house-ának, azaz letéti 
gyűjteményének egyike. 
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A szakmai programokról itt csak annyit, hogy a konferenciát megelőző pénteki el
őzetes bizottsági és egyéb, a tisztségviselőknek szervezett összejöveteleket is számítva 
a záróülésig összesen 208 kisebb-nagyobb ülésre (műhelyre, plenáris előadásra, stb.) 
került sor, nemegyszer tizenkét párhuzamos ülés közül lehetett választani. Egy másik 
cikkben szeretnék bővebb áttekintést adni - személyes benyomásaim és a publikált 
előadások alapján - a konferencia szakmai keresztmetszetéről, azaz arról, hogy mi
lyen kérdések állnak az érdeklődés középpontjában, hogyan tükröződnek ezek az el
őadások témaválasztásában és magukban az előadásokban, és mit tesz az IFLA a nem
zetközi szakmai közéletben, a szakmai problémák megoldásáért. 

A RAI konferenciaközpont ideális helyszíne volt az amszterdami IFLA-konf eren-
ciának. Gond nélkül befogadta a közel háromezer embert, akár szakmai ülésekről, 
akár társas programokról volt szó. Az üléseken túlmenően helyet adott egy hatalmas 
információtechnológiai, könyvtáribútor- és dokumentumkiállításnak, amelyen ösz-
szesen legalább száz cég állított ki hatalmas standokon, komolyan véve azt a lehetősé
get, hogy itt találkoznak a világ könyvtárosai. Egymást érték a bemutatók, prezentá
ciók, sőt a tanulni vágyókat vendégül is látták a lunch and learn programokon. A kiál
lítók között szerepelt néhány nagy könyvtárosegyesület is, és persze az IFLA, a 
különböző eljövendő IFLA-konferenciák standjaival (jó, ha előjegyezzük: 1999 -
Bangkok, 2000 - Jeruzsálem, 2001 - Edinburgh, 2002 - Boston, 2003 - Berlin). A ki
állítás leglátogatottabb sarka az Internet-kávéház volt, ahol vagy tizenöt számítógé
pen lehetett elektronikusan levelezni, ugyanis a konferencia idejére mindannyian 
kaptunk saját elektronikus postafiókot. 

A holland szervezőbizottságban számos ismerős nevet és arcot láttunk: köztük 
volt Piet Schoots, a rotterdami városi könyvtár nyugalmazott igazgatója (korábban 
egyébként az IFLA Végrehajtó Tanácsának tagja) és Adrian Staats, aki a BOB-
CATSSS-szimpóziumok rendszeres szereplője és résztvevője volt. Kiváló munkát vé
geztek, több mint száz önkéntes segített nekik az előkészületekben és magán a kon
ferencián. Ők szervezték és bonyolították le a könyvtárlátogatásokat is, amelyekből 
igazán bő volt a kínálat: rotterdami, hágai, amszterdami könyvtárak, az NBLC 
(amely könyvtárellátó, könyvtári intézet és könyvtárosegyesület egy intézményben) 
szerepeltek benne, összesen tizenhét túra, ezek mindegyikére több busz indult. 

A konferencia kezdetét megelőző napon került sor az IFLA-konferencián részt
vevő újoncok (newcomers) köszöntésére és tájékoztatására, amelyen az IFLA tiszt
ségviselői szerepeltek. Szóltak az IFLA tevékenységéről, felépítéséről és kiadványai
ról, a konferencia kínálta lehetőségekről a személyes kapcsolatok kiépítésére, és kap
tunk néhány hasznos ötletet arra nézve, hogyan tekintsük át a hatalmas előadásözönt, 
hogyan lássunk-halljunk minél többet a rendezvényen. 

A nyitó ülésen díszes ruhába öltözött fegyveresek vonultak a színpadra, hogy ott 
Rembrandt Éjjeli őrjáratává álljanak össze egy élőképben. Piet Schoots, aki az ülést 
levezette, meg is jegyezte, hogy most már nem is kell elmennünk a Rijksmuseumba... 
És ez csak egy volt a holland kollégák sok ötlete közül, amelyekkel a programokat 
színesítették. A nyitó ülés végén színes pamutgombolyagokat dobáltak a színpadról 
és a széksorok mellől a nézőtérre, amelyekkel két perc alatt szinte teljesen behálóztak 
mindenkit, majd együttműködésünket demonstrálva vissza kellett gombolyítanunk 
a sok-sok fonalat. Sikerült... Amikor kiszabadultunk, megkezdődhetett a nyitó foga
dás! De volt még diszkó fiataloknak és idősebbeknek a fárasztó könyvtárlátogatások 
után, holland kulturális est a hajózási múzeumban és az interaktív tudományos mú-
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zeumban, és szombaton a (kézikönyv szerint) szokásos fél- vagy egynapos kirándulás 
szebbnél szebb helyekre. 

Az IFLA rendszeres és alkalmi szponzorai is kitettek magukért. A Saur cég állta 
a például nyitó fogadás költségeit, az EBSCO szponzorálta a résztvevők jegyzékét 
tartalmazó füzet előállítását, az OCLC jóvoltából öt napig ingyen utazhattunk a vá
rosban, az IFLANET CD-ROM költségeit a SilverPlatter cég fedezte, az IFLA Exp
ress kiadását a Xerox támogatta, hogy csak néhányukat említsük. A konferencia ki
adványaiban meg is kapták méltó helyüket és az őket illető köszönetet. 

Én itt mondok köszönetet szponzoraimnak, az OSI-NLP-nek és a Soros Alapít
vány-Magyarországnak. 

Hegyközi Ilona 

Névfelvételi ünnepség 
a Csorba Győző Megyei Könyvtárban 

A legdélibb dél-dunántúli megye nemrég még Baranya Megyei Könyvtárnak ne
vezett bibliotékája szeptember 30-án ünnepi rendezvényt tartott abból az alkalom
ból, hogy felvette egykori munkatársa, a Kossuth-díjas költő, Csorba Győző nevét. 
Az ünnepség keretében arról is megemlékeztek, hogy 55 évvel ezelőtt, 1943. október 
l-jén hozták létre az akkori városatyák Pécs város Közművelődési Könyvtárát, 
melyben jogelődjét tisztelheti az immáron Csorba Győző Megyei Könyvtárnak ne
vezett intézmény. Az egykori és mai könyvtárat nem csupán a „megörökölt" épület-
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rész, a mai intézmény kereken 200 éves magja köti össze, és nem is csak a rendkívül 
értékes állományi örökség. Összeköti a névadó Csorba Győző (1916-1995) személye 
is, hiszen ő volt az, aki Weöres Sándor rövid igazgatói működése után - vezetőként -
megszervezte és útjára indította a jogelőd városi könyvtárat, majd a jogutód megyei 
könyvtár munkatársaként, igazgatóhelyetteseként tevékenykedett tovább nyugdíjba 
vonulását követően is, úgyszólván a haláláig. Egykori munkahelyén ma emlékszoba 
őrzi emlékét. 

Az ünnepi megemlékezés koszorúzással kezdődött a Központi Temetőben, majd 
a Megyei Könyvtár rendezvénytermében folytatódott, mely kicsinek bizonyult a 
szép számban megjelentek számára. Hála a szép időnek és a rendezvényterem kertre 
nyíló ajtajának, sokan odakintről követhették az eseményeket: Pomogáts Bélának, a 
Magyar írószövetség elnökének, Bertók László József József Attila-díjas költőnek, 
Tüskés Tibor József Attila-díjas írónak és Surján Miklós címzetes igazgatónak a kö
szöntőjét, akik más és más nézőpontból emékeztek Csorba Győzőre, de azzal a közös 
meggyőződéssel, hogy a névválasztás helyességéhez nem fér kétség: Baranya könyv
tára büszke lehet névadójára. 

A köszöntőket irodalmi-zenei műsor kötötte csokorba, majd a névfelvételt hiva
talosan is megpecsételte az új Alapító Okirat átadása, melyet Kalányos Katalin 
könyvtárigazgató vett át dr. Kurucsai Csabától, a Baranya Megyei Önkormányzat 
alelnökétől. Ezt követően dr. Román Lászlóné, aki 1978-tól 1990-ig igazgatta a Me
gyei Könyvtárat, tekintett vissza az intézmény múltjának legfontosabb eseményeire. 
Végül több egykori munkatársával együtt ő is átvehette „A Megyei Könyvtárért" 
emlékplakettet, mely a névfelvétel ünnepi alkalmára is emlékeztet. 

Boda Miklós 
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