
Események, krónika 2001

Előszó

A Könyvtári Figyelő 1970. évi 1. számában közölte Bereczky László összeállítását A felszaba
dulás utáni magyar könyvtárügy kronológiája 1945-1969 címmel. Ezt a maga nemében úttö
rő» vállalkozást vitte tovább Gerő Gyula, aki a Könyvtáros 1978. évi 6. számában megkezdte és 
egészen 1992-ig folytatta a kronológiák közreadását úgy, hogy frissen, minden évben közzé
tette az előző év történéseinek dátumait, amelyeket előzetesen ellenőriztetett az országos 
könyvtárakkal, a központi szervekkel és intézményekkel, valamint a megyei és más hálózati 
központokkal. így jelentek meg évről évre Események, krónika ... címmel azok az összeállítá
sok, amelyek 1992-ig az 1970-1990-es évkör történéseit regisztrálták, esztendőnként körül
belül 200 dátum és a hozzájuk tartozó esemény feljegyzésével. A Könyvtáros megszűnésével a 
folyamatosság megszakadt, azóta országos kronológia nem jelent meg. Az egykori szerkesztő' 
és a mai Könyvtári Figyelő szándékai szerint az elmúlt évtized hiányzó kronológiájának a fo
lyóirat különszámaként egyszerre kellett volna megjelennie, azonban a könyvtárak egy részé
nek érdektelensége, az együttműködés hiánya miatt az 1997-1998-ban megindított 
gyűjtóúnunkát és a feldolgozást csak a közelmúltban sikerült befejezni, amikorra azonban a 
különszám kiadásának anyagi forrása már kiapadt. Az elmúlt két és fél évtized tapasztalatai 
alapján világossá vált, hogy ha nem térünk vissza az éves kronológiák friss közlésének a 
70-es, 80-as évtizedben folytatott gyakorlatához, a könyvtárak „emlékezetkihagyásai” követ
keztében csak hézagos és pontatlan kronológiák születhetnek, ráadásul sokkal nagyobb mun
kával. Ezért adjuk most közre az évezred első esztendejének könyvtári kronológiáját — 
remélvén azt is, hogy a 2001. évit rövidesen követheti a már szintén kész 2002. évi gyűjtés 
eredményének közzététele.

A több mint 250 eseményt rögzítő 2001. évi eseménynaptár könnyebb használata végett -  
most elóiször — mutatót is közlünk, ennek tárgyszavait a szerkesztő» az események jellegét, tar
talmát kifejező fogalmak alapján próbálta megalkotni. Egy-egy eseményt több tárgyszó segít-

KÖNYVTÁRI FIGYELŐ 2003. KÜLÖNSZÁM 5



ségével is lehet keresni, ezért reményeink szerint nehezen marad felderítetlen az érdeklődő' 
által keresett dátum, történés.

Ha valaki a 2001. évi kronológiában téves adatot talál, vagy fontos dátum, esemény hiányát 
észleli, kérjük, közölje a szerkesztőséggel vagy közvetlenül az összeállítás szerkesztőjével!

Végül megjegyezzük, hogy az 1970-1990-es évkör kiegészített anyaga a Nemzeti Kulturális 
Alap támogatásával a Könyvtári Intézet könyvtártudományi szakkönyvtárában a Rácz Ágnes ál
tal kialakított számítógépes adatbázisba került, és kutatható. Ugyancsak az ő munkája az itt 
közölt éves kronológia rögzítése és rendezése is.

Abban a reményben kérjük vállalkozásunk folytatásához olvasóink támogatását, hogy ezzel 
nemcsak a magyar könyvtártörténet „forgatókönyveinek”, a könyvtári kronológiáknak továb
bi, jövőbeni munkálatait, illetve megjelenését segítik, hanem saját múltjuk feltárását, emlé
keik megőrzését, teljesítményeik megörökítését is támogatják!

Kovács Katalin 
fó'szerkesztő'-helyettes

Gero Gyula
a kronológia összeállítója
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