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■ �edesátá �está konference IFLA se v minulém roce
konala od 13. do 18. srpna v Jeruzalémì za úèasti více ne�
1800 delegátù a hostù z 93 zemí. Chybìli knihovníci
z arabských a islámských státù, kteøí jednání konference
bojkotovali na protest proti izraelské politice vùèi Palesti-
nì a údajným snahám Izraele ovládnout celý Jeruzalém na
úkor palestinského obyvatelstva. Pøedstavitelé  IFLA v�ak
tento protestní akt oficiálnì odmítli jako nepatøiènou poli-
tizaci ryze odborných snah a cílù konference.

Z Èeské republiky bylo na konferenci pøítomno 7 úèast-
níkù, z nich� B. Stoklasová  se spoluautorkou  M. Balíko-
vou pøispìly ke konferenènímu programu referátem The
national bibliography of a small country in international
context. Text referátu najdou zájemci na internetové adre-
se:

<http://www.ifla.org/IV/ifla66/papers/093-123e.htm>.
Obsa�en je rovnì� v tradièním  konferenèním sborníku
Booklet 4. V�echny konferenèní materiály vèetnì Book-
lets 0-8 s referátovými pøíspìvky jsou díky K. Sosnovi,
øediteli Parlamentní knihovny ÈR a úèastníku generální
konference, ulo�eny v Odboru knihovnictví NK ÈR, kte-
rý je mu za jeho dar velmi zavázán.

 Programy, referáty a informace související s minulými
i budoucími generálními konferencemi IFLA najdou zá-
jemci na stránkách IFLANET:

<http://www.ifla.org/IV/index.htm>.

Hlavním heslem konference bylo téma: Informace pro
spolupráci: Vytváøení globální knihovny budoucnosti.

Bìhem konference se uskuteènily volby do vedoucích
orgánù IFLA, valné shromá�dìní pøijalo revidované stano-
vy, které obsahují urèité zmìny, zejména v pravidlech pro
volení a navrhování ústøedních pøedstavitelù organizace.
Zmìnu doznal také systém plateb èlenských pøíspìvkù, je-
jich� vý�e se bude novì øídit podle zaøazení èlenù do 3 sku-
pin, urèených hodnotícími kritérii ekonomické vyspìlosti,
která uplatòuje UNESCO. Budou tak významnì zvýhodnì-
ny  sní�ením poplatkù úèastníci z rozvojových zemí a men-
�í venkovské knihovny. Velká pozornost byla na konferenci
vìnována  pøípravì nové koncepce 8. oddìlení IFLA, jeho�

náplní jsou regionální aktivity, a návazné koordinaci jeho
èinnosti s klíèovým programem ALP (Rozvoj knihovnic-
tví). Diskutovalo se i  o nutnosti novì uvá�it efektivnost a
dal�í existenci klíèových programù, zejména z hlediska mo�-
ností jejich financování a vyu�itelnosti.

 Celkovì bylo na konferenci uvedeno 179 referátù a
51 pøíspìvkù  v rámci dílen. Výbor  odborníkù zahájil pøí-
pravu nového støednìdobého programu na léta 2002�2006.
Bìhem konference byl také navr�en velký poèet  smìrnic
a doporuèení pro knihovnickou práci, napø.  smìrnice pro
veøejné knihovny,  smìrnice pro knihovnické slu�by po-
sti�eným, nemocnièním pacientùm, pøestárlým a invalid-
ním lidem v zaøízeních dlouhodobé péèe, nevidomým a
dìtem, smìrnice pro knihovnické a informaèní studium
aj. � viz: <http://www.ifla.org/IV/index.htm>.

Delegáti také pøijali zásadní stanovisko IFLA
k autorským právùm v digitálním prostøedí (viz IFLA Jour-
nal, roè. 26, è. 5-6 (2000), s. 374-376, nebo <http://
www.ifla.org/V/press/copydig.htm>). Prosazování tohoto
stanoviska na mezinárodní úrovni má zabránit nepøimìøe-
nému omezování  mo�nosti knihoven poøizovat pro stu-
dijní, archivní, informaèní a veøejnì prospì�né úèely  ko-
pie autorským právem chránìných dokumentù.   Úèastníci
jednali i o transparentnìj�ím systému øízení a financování
organizace a o její úèasti na programech UNESCO,  ze-
jména na obecném informaèním programu (General In-
formation Programme � PGI) a mezinárodním programu
zamìøeném na informatiku (Intergovernmental Informa-
tics Programme � ITP). Zdùraznìna byla role veøejných a
�kolních knihoven v programu v�eobecné dostupnosti
vzdìlávání (Education for All)  a  význam úzké spoluprá-
ce tìchto knihoven se vzdìlávacími institucemi. O stavu
knihoven v Kosovu podal zprávu  FAIFE (Výbor pro svo-
bodný pøístup k informacím a pro svobodu projevu). Zpra-
coval ji zároveò jako doporuèení pro konkrétní akce za-
mìøené na obnovu infrastruktury knihoven  tamního území.

Informace o prùbìhu konference najdou ètenáøi
v èláncích nìkterých èeských úèastníkù (napø. èlánek
J. Burgetové v èasopisu Knihovny AV ÈR  Informace, è.
2-3 (2000), s. 15-18 a  v Bulletinu SKIP, roè. 9,  è.  3-4
(2000), s. 8-10,  zajímavé ohlédnutí za jeruzalémskou
konferencí K. Sosny ve Ètenáøi, roè. 52, è. 11 (2000), s.
311-312 èi série pøíspìvkù B. Stoklasové  v elektronic-
kém èasopise Daidalos  � listopad, prosinec 2000, leden
2001).

Na konferenci bylo schváleno jako místo konání 71.
generální konference IFLA v roce 2005 norské Oslo.

V leto�ním roce se uskuteèní  67. roèník této konfe-
rence v Bostonu ve dnech 16.�25. srpna, a to pod hlavním
heslem Libraries and Librarians: Making a Difference in
the Knowledge Age (Knihovny a knihovníci: zmìna situa-
ce v epo�e vìdìní).

Dal�í informace

� Nejnovìj�í verzi doporuèení IFLA (ovìøenou
13.12.2000) pro u�ívání kódù v meziknihovní výpùjè-
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ní slu�bì najdete na stránce http://www.ifla.org/VI/2/
p3/rcodes.htm

�    Èeský pøeklad smìrnice IFLA pro zasílání objednávek
MVS elektronickou po�tou: http://www.nkp.cz/
o_knihovnach/IFLA_Mail.htm

� Smìrnice IFLA o u�ívání faxu: http://www.nkp.cz/
o_knihovnach/IFLA_Fax.htm

� Manifest UNESCO a IFLA o �kolních knihovnách:
http://www.nkp.cz/o_knihovnach/Manifest_sk.htm

� Èlánek IFLA � Slu�by veøejných knihoven autorky Jany
Sodomkové, vìnovaný návrhu pokynù IFLA pro zøi-
zování a fungování slu�eb veøejných knihoven, najdete
ve Ètenáøi, roè. 52, è.11 (2000), s. 308 -310.

-S-

■ 9. zasedání poradního orgánu Mezinárodní agen-
tury ISMN (International Standard Music Number)
probìhne v leto�ním roce ve dnech 18. a 19. dubna 2001
v budovì Národní knihovny ÈR v Praze.

Pøedmìtem tohoto jednání bude zhodnocení souèas-
ného stavu systému ISMN, rozvoj dal�ích systémù mezi-
národního standardního èíslování, mezinárodní adresáø
hudebních vydavatelù, financování systému atd.

Zasedání se zúèastní zástupci Mezinárodní agentury
ISMN v èele s jejím øeditelem Hartmutem  Walravensem,
vedoucí národních agentur ISMN a hosté (zástupci IAML,
ISO, UNESCO, hudebních knihoven a hudebních vyda-
vatelství).

■ Ve dnech 6.�8. èervna 2001 se bude konat v Praze
25. mezinárodní semináø ELAG. ELAG je zkratka pro
European Library Automation Group; jde v podstatì o dob-
rovolnou ale velmi vlivnou platformu výmìny a tøíbení ná-
zorù na nejnovìj�í aspekty zavádìní moderních technologií
v knihovnách. ELAG má v�dy velmi pracovní expertní cha-
rakter a jeho jednání bývají velmi konkrétní. Hovoøí se na
nich v�dy o aktuálních vìcech. Je to de facto pracovní spo-
leèenství lidí, jejich� výsledky se po èase objevují na dal-
�ích mezinárodních fórech a jsou v�dy respektovány.  Le-
to�ním tématem je Integrace heterogenních zdrojù.

Program ELAG se v�dy skládá z nìkolika málo referá-
tù zpracovaných na objednávku øídícího výboru a zhruba
deseti workshopù, které probíhají paralelnì v dobì mezi re-
feráty; ty pak tvoøí spoleèný program. Pøedsedkyní ELAG
je ji� nìkolik let paní Paula Goossens z Královské knihov-
ny v Bruselu. Leto�ní zasedání se koná v pronajatém sále
Mìstské knihovny a workshopy ve Státní technické knihov-
nì a Národní knihovnì ÈR. Za asistence tìchto dvou po-
slednì jmenovaných  institucí také ELAG v Praze probíhá.

Kromì problematiky knihovnických informaèních sys-
témù je stále více v poslední dobì na poøadu programu
ELAG oblast elektronických dokumentù a problematika

s tím spojená. Webovská stránka ELAG 2001 je na URL
http://www.stk.cz/elag2001/. Tam lze také získat dal�í in-
formace o programu a postupnì i dal�í materiály
s programem související.

V minulých letech se semináøù ELAG pravidelnì úèast-
nili pøedstavitelé Národní knihovny ÈR a Státní technické
knihovny, na ELAG zaznìly i na�e referáty a byly organi-
zovány workshopy pod na�ím vedením (Martin Svoboda,
Adolf Knoll). Je tedy celkem pøirozené, �e ná� aktivní pøí-
stup k ELAG se promítl do po�adavku na jeho uspoøádání
v Praze.

■ 14. roèník mezinárodní konference CS ONLINE
urèené nejen pro informaèní profesionály nebo experty in-
formaèního a znalostního managementu, ale i pro dal�í pro-
fese v podnicích, státní správì a dal�ích institucích se bude
konat ve dnech 5.�8.11. 2001 ve Staré Lesné ve  Vyso-
kých Tatrách. Bli��í informace k programu a zamìøení
konference vèetnì kontaktù získáte na URL http://
www.csonline.sk.

■ Dne  2. ledna 2001 zemøel PhDr. Rudolf Málek,
jedna z významných osobností, které zásadnì zasáhly do
vývoje na�eho knihovnictví.

Pùsobil jako øeditel Mìstské knihovny v Praze a jako
pedagog na katedøe knihovnictví FF UK. Byl iniciátorem
a spoluzakladatelem mezinárodní asociace metropolitních
knihoven INTAMEL a v letech 1969�1972 místopøedse-
dou IFLA. V roce 1968 se anga�oval pøi ustavení profesní
organizace � Svazu knihovníkù a informaèních pracovní-
kù (SKIP) a stal se na 2 roky, ne� byl Svaz zru�en, jeho
pøedsedou.

Po nuceném odchodu z místa øeditele MK se stal ve-
doucím knihovny Akademie múzických umìní, kterou vedl
a� do dùchodu. V listopadu 1989 se opìt úèastnil snahy
o obnovení SKIPu v nových podmínkách. Významná byla
také úèast dr. Málka na projektu �Handbuch deutscher
historischer Buchbestände in Europa� na jeho� realizaci
v Èeské republice se v 90. letech podílel pøedev�ím v jeho
poèáteèní a koordinaèní fázi.


