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segítséget nyújtott a könyvtárost védő ügyvédcsa
patnak.
Az IFLA/FAIFE mély aggodalmának ad kifejezést,
hogy Tunéziában cenzúrával korlátozzák az infor
mációkhoz való szabad hozzáférést. Az államelnök
2005. májusi nyilatkozata ellenére a hatóságok
továbbra is jogi eszközökkel nehezítik meg bizo
nyos könyvek szabad forgalmazását. A FAIFE azt
várja el a tuniszi kormánytól, hogy tegyen megfele
lő lépéseket az információszabadság érdekében,
annál is inkább, mivel Tunézia a házigazdája 2005.
november 16-18-án az információs társadalommal
foglalkozó világ-csúcskonferenciának (World Summit ont the Information Society = WSIS).
Az IFLA/FAIFE aggodalommal figyeli, hogy Kíná
ban korlátozzák az állampolgárok hozzáférését az
interneten lévő információkhoz. Az internet ellen
őrzését jelentik azok az intézkedések is, amelyeket
a webhelyek gazdái és a bloggerek ellen hoztak.
Mindezek a lépések nincsenek összhangban az
Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata 19. para
grafusával.

Az IFLA új elnöke
Az IFLA elnökévé Claudia Lux asszonyt választot
ták, aki a berlini Zentral- und Landesbibliothek
főigazgatója. Hivatalát 2007 augusztusában veszi
át a jelenlegi elnöktől, Alex Byme-től.

Új IFLA-tagok
Az IFLA-hoz 2005. január 1-je és augusztus 4-e
között 99 új tag csatlakozott, melyek többsége
intézményi tag.

WSIS-előkonferencia
A WSIS elökonferenciáját 2005. november 10—11én tartották Alexandriában. Napirenden a világ kü
lönböző részeiből származó jelentések szerepelnek:
könyvtárosok adnak számot a továbbképzés,
egészségügy, irás-olvasás, a kulturális örökség,
valamint a katasztrófákra való felkészültség helyze
téről, s ezen belül a könyvtárak lehetőségeiről és
szerepéről. Az egyik fő előadó Ismail Serageldin
lesz, aki az Alexandria Könyvtár igazgatója, s koráb
ban a Világbank egyik alelnöke volt. Az elökonferencia egy nyilatkozat kibocsátásával zárult: „Alexand
ria Manifesto on the Information Society in Acíion".

Guust van Wesemael-díj
Az IFLA által alapított „Guust van
Wesemael
Literacy Prize" 2005. évi nyertese a kínai Yunnan
Tartományi Könyvtár, amely a vakok számára
nyújtott könyvtári szolgáltatások céljára kapott
3000 eurót.

Különszám M. B. Line tiszteletére
Az Irányító Tanács új tagjai
Az oslói konferencián megválasztották az Irányító
Tanács tagjait is, akik a következők: Bob McKee
(Egyesült Királyság), Barbara J. Ford (USA),
Sbawky Salem (Egyiptom), Zhang Xiaoiin (Kína),
Gunnar Sahlin (Svédország), Réjean Savard (Ka
nada),
Sang-Wan
Han
(Dél-Korea),
Adolfo
Rodríguez Gallardo (Mexikó), Vinyet Panyella
(Spanyolország) és Tiiu Valm (Észtország).
Az Irányító Tanács ez év márciusában tartott ülé
sén tárgyalt a szökőár okozta károk enyhítéséről,
az információs társadalommal foglalkozó csúcsta
lálkozó előkészületeiről, a magtevékenységek
tanácsadó testületeinek felállításáról, vaíamint a
magtevékenységek megfelelő telepítéséről, a
szakmai tevékenységet megalapozó bevételek
alakulásáról

Az Intertending & Document Supply c. folyóirat
különszámot ad ki Maurice 6. Line tiszteletére,
megemlékezvén sikerekben gazdag pályafutásáról
és szakirodalmi munkásságáról.

Bogotá a Világ Könyves Fővárosa
2007-ben
Az International Publishers Association (IPA), az
International Booksellers Federation (IBF) és az
IFLA megbízottjaiból, valamint az UNESCO képvi
selőjéből álló bizottság az UNESCO 2001. novem
ber 2-án elfogadott döntésének megfelelően javas
latot tett arra, hogy a Világ Könyves Fővárosa
(World Book Capital) 2007-ben Bogotá legyen.
/IFLA Journal, 31. köt. 3. s z . 2005. p. 271-284./

Összeállította: Papp István

56

