Δ ι ε θ ν έ ς βραβείο σ ε Σοβιετικό επιστήμονα
Ο καθηγητής Α. J. MIKHA1LOV, διευθυντής του
Πανενωσιακού Ινστιτούτου Επιστημονικής και Τεχνικής
Πληροφόρησης, VINITf, της Σοβιετικής ' Ενωσης, τιμήθη
κε με το διεθνές βραβείο και χρυσό μετάλλιο του
καθηγητή Kaula, για την προσφορά του στην επιστήμη της
Βιβλιοθηκονομίας και Πληροφόρησης. Το βραβείο αυτό
απονέμεται κάθε χρόνο από διεθνή Επιτροπή στη μνήμη
επιφανούς Ινδού επιστήμονα βιβλιοθηκάριου, ειδικού στην
εκπαίδευση, στη βιβλιογραφία και στην Τεκμηρίωση.
Ο καθ. Μιχαήλοφ είναι επικεφαλής του VINITI από το
1956. Κάτω από την καθοδήγηση του, το Ινστιτούτο
εξελίχθηκε σ" ένα μεγάλο κέντρο πληροφόρησης διε
θνούς σημασίας. Οι δραστηριότητες του απλώνονται στον
ερευνητικό τομέα, στον πρακτικό τομέα (επιλογή πηγών
επιστημονικής και τεχνικής πληροφόρησης, αναλυτικόσυνθετική επεξεργασία τους, αποθήκευση και διάδοση
στους χρήστες), στην επιμόρφωση ειδικών επιστημόνων
και στη διατήρηση διεθνών σχέσεων και συνεργασιών.
Ανάμεσα στ' άλλα, εκδίδει από το 1953 περιοδικά
περιλήψεων (ABSTRACTS) σε διάφορα επιστημονικά και
τεχνικά θέματα.
Ο καθ. Μιχαήλοφ έ χ ε ι σημαντική συμμετοχή στην
ανάπτυξη της επιστήμης της Πληροφόρησης. Έ χ ε ι ιδρύ
σει την Σχολή των Σοβιετικών επιστημόνων πληροφόρη
σης και έ χ ε ι γράψει πάνω ρπό 200 επιστημονικές
εργασίες. Συμβάλλει στην έκδοση των ειδικών περιοδικών
του VINITI με τίτλο «Επιστημονική και Τεχνική Πληροφο
ρία» Σειρά 1η: Οργάνωση και μέθοδοι Υπηρεσιών Πληρο
φόρησης. Σειρά 2η: Διαδικασίες και μέθοδοι πληροφόρη
σης, οι οποίες μεταφράζονται και στα Αγγλικά από τον
εκδοτικό οίκο Allerton Press, Inc. Επίσης είναι εκδότης του
περιοδικού της FID «International Forum on Information
and Documentation».
Επίσης, δίδεται πολλή προσοχή στα συστήματα αυτομα
τοποίησης, στη δημιουργία βάσεων δεδομένων και στην
ανάκτηση πληροφοριών με απ' ευθείας σύνδεση (on-line).
Ο Μιχαήλοφ συμμετέχει στις δραστηριότητες πολλών
διεθνών οργανισμών, όπως UNESCO, FID, UNDP, κ.ά.,
ενώ έ χ ε ι εκλεγεί πολλές φορές αντιπρόεδρος και μέλος
του Συμβουλίου της FID.
(International Forum on Information and Documentation,
April 1984).

