
Események, krónika 1987 (III.)

NOVEMBER
2. A politikai könyvnapok kezdete; meg

nyitó Százhalombattán
3. Felavatták a Cement- és Mészművek 

Bélapátfalvi Gyárának (Heves m.) Gár
donyi Géza Művelődési Házában elhe
lyezett, területi feladatokat is ellátó, 250 
m2 alapterületű szakszervezeti könyvtá
rát

4. Gyulán, a volt városháza műemléképü
letében, 1635 m2 alap területen kialakí
tott Mogyoróssy János Városi Könyvtár 
felavatása

5. Űj, 125 m2 alapterületű nagyközségi 
könyvtár felavatása a Fejér megyei Sere
gélyesen

6. Felavatták a Füzesabonyi Nagyközségi 
Könyvtár 416 m2 alapterületű új épüle
tét

9. Országos értekezlet az OSZK-ban a 
könyvtárkezelői tanfolyamok vezetői ré
szére -  e tanfolyamok szervezési és okta
tási kérdéseiről -  az OSZK KMK ren
dezésében

11. Az Ipari Informatikai Központ hálóza
tának budapesti alközpontjához tartozó 
vállalati szakkönyvtárosok 1987. évi 
munkaértekezlete az OSZK előadóter
mében
Az MKE zenei könyvtárosi szekciójának 
vitája a használói igényekhez alkalmaz
kodó szolgáltatásokról az FSZEK 
XVIII. kér (Pestlőrinc) főkönyvtárában

13. 154 m2 alapterületű községi könyvtárt
avattak a Somogy megyei Berzence kö
zösségi házában
A HNF Országos Elnökség művelődési 
és olvasótábori munkacsoportjainak ta
nácskozása az 1987. évi táborokról, vala
mint az 1988. évi táborok előkészítéséről

14- A vasasszakszervezet főhivatású könyv-
20. tárvezetőinek és müvelődésiház-igazga- 

tóinak továbbképzése Budapesten, a 
szakszervezet Római parti oktatási és 
művelődési központjában

15. Téli könyvvásár 1987. Üdvözlet az olva
sónak (I. rész) címmel irodalmi rejt
vényműsor közvetítése a Mátészalkai 
Városi Könyvtárból a Kossuth rádió 
hullámhosszán

16. A múzeumi könyvtárosok negyedik or
szágos tanácskozása, Budapesten, a 
Központi Múzeumi Igazgatóság szak- 
könyvtárában; az MKE múzeumi és 
művészeti könyvtárosi szekciójának 
megalakulása és vezetőségének megvá
lasztása. Elnök: Sárközy Gabriella, a 
Központi Múzeumi Igazgatóság szak- 
könyvtárának vezetője
A Szakszervezeti Könyvtárigazgatók 
Tanácsának értekezlete a SZOT Kultu-
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rális, Agitációs és Propaganda Osztályá
nak Módszertani Intézményében a szak- 
szervezeti könyvtárhálózat jövőjéről és 
időszerű kérdéseiről 
Az MKE audiovizuális bizottsága és az 
ELTE bölcsészkara által, AV-anyagok 
a nyelvoktatásban címmel szervezett 
foglalkozás az OSZK KMK könyvtár- 
tudományi szakkönyvtárában

18. Az MKE gyermekkönyvtárosi szekció
jának értekezlete az OSZK-ban a közsé
gi könyvtárak gyermekeket szolgáló te
vékenységének helyzetéről

18- A Megyei Könyvtárigazgatók Tanácsá-
19. nak ülése Tatán, a KISZ Komárom Me

gyei Oktatási Központjában a könyvtár
ügy helyzetéről és fejlesztési feladatairól

19. A honvédségi könyvtárak számára meg
hirdetett Auróra olvasópályázat szakmai 
tanácskozással és gálaműsorral egybekö- 25. 
tött eredményhirdetése Budapesten, a 
Magyar Néphadsereg Művelődési Há
zában

A HNF Országos Elnöksége olvasó né
pért mozgalmi bizottságának ülése a 
HNF OT székházában a gyermek
könyvklub létrehozásáról és a könyv
propagandáról

21. A Művelődési Közlöny 1987. évi 21. 
számában megjelent a művelődési mi
niszter 22/1987. (XI. 21.) MM sz. ren
deleté a pedagógusok kötelező óraszá
máról. A rendelkezésnek az iskolai 
könyvtárosokra vonatkozó része hátrá
nyosan érinti az eddig órakedvezmény
ben részesített pedagógus-könyvtároso
kat

23. Az OSZK KMK, valamint a Tudo
mányszervezési és Informatikai Intézet 
által a tanácsi könyvtárhálózat érdekelt 
munkatársai részére szervezett tanács
kozás az OSZK-ban az 1987. évi statisz
tikai jelentések összeállításáról

Új helyen, 280 m2 alapterületen meg
kezdte a kölcsönzést a Ceglédi Városi 
Könyvtár gyermekkönyvtára

23- Az OMIKK tanfolyama könyvtárosok
27. és információs szakemberek részére az 

IBM-számítógépre kidolgozott MIC- 
RO-CDS-ISIS program alkalmazásá
ról

24. Az MSZMP KB Agitációs és Propagan
da Bizottsága megtárgyalta a könyvtár

ügy helyzetét, és állást foglalt fejleszté
sének kérdéseiben
A HNF Országos Elnöksége olvasó né
pért mozgalmi bizottságának olvasótá
bori munkacsoportja által rendezett ülés 
Hatvanban az 1988. évi táborok előké
szítéséről
Az OSZK KMK, valamint a Tudo
mányszervezési és Informatikai Intézet 
által a szakszervezeti könyvtárhálózat 
érdekelt munkatársai részére szervezett 
tanácskozás az OSZK-ban az 1987. évi 
statisztikai jelentések összeállításáról 

24— Az iskolai könyvtári szakfelügyelők és a
25. megyei könyvtárak módszertani munka

társai részére az OPKM által szervezett 
értekezlet a könyvtárosképzésről a va
sasszakszervezet Római parti oktatási és 
művelődési központjában 
Az észak-dunántúli régió megyei könyv
tárainak módszertani osztályvezetői ré
szére a Szombathelyi Megyei Könyvtár 
által szervezett tanácskozás a Devecseri 
Nagyközségi Könyvtárban a módszerta
ni munkában való együttműködésről

26. A Két évtized az olvasáskutatás könyvtá
ri műhelyében címmel, Ughy Jenő halálá
nak 20. évfordulója alkalmából rende
zett szakmai tanácskozás az OSZK-ban; 
sírjának megkoszorúzása a Rákoskeresz
túri Új Köztemetőben
Az MKE-szervezetek (szekciók, bizott
ságok) vezetőinek értekezlete az OSZK- 
ban
Ezt is tudjuk Borsodban címmel közvetí
tést sugárzott a Petőfi rádió a Miskolci 
Megyei Könyvtárból

27. Ki nyer ma? címmel játék és muzsika 
közvetítése a Békéscsabai Megyei 
Könyvtárból a Kossuth rádió műsorá
ban

27- A X. országos gyermekkönyvhét. Meg- 
dec. nyitója 27-én a Miskolci Városi Könyv- 
6. tárban
30. Az MTA Atommagkutató Intézetének 

új könyvtárvezetője dr. Nagy Józsefné 
146 m2 alapterületű könyvtárt nyitottak 
meg Kaposváron, az 512. sz. Ipari Szak
munkásképző Intézetben 
60 órás, angol nyelvű informatikai tan
folyamot indított az OM IKK és az Ide
gen Nyelvi Továbbképző Központ. (Be
fejeződött 1988. márc. 1-jén)

30- A Vasutasok Szakszervezetéhez tartozó 
dec. könyvtárvezetők és művelődésiház-
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1. igazgatók részére időszerű szakmai és 
gazdasági kérdésekről szervezett to
vábbképzés Gárdonyban

30- A Közlekedési és Szállítási Dolgozók
dec. Szakszervezetéhez tartozó főfoglalkozá-
4. sú könyvtárosok továbbképzése Bala- 

tonfüreden, a SZOT Oktatási Intézet
ben

DECEMBER

1. Az Országos Könyvtárügyi Tanács ülé
se az OSZK-ban a nemzetközi kiad
ványcseréről és állományvédelmi kérdé
sekről
A Pest Megyei Könyvtár új igazgatója 
Drahos Istvánná
Az MTA SZTAKI két könyvtárának, a 

(Victor Hugó utcai és a Kende utcai 
könyvtárnak közös vezetője Petróczy 
Judit lett
A Pest Megyei SZMT Központi 
Könyvtár hálózatába tartozó mezőgaz
dasági üzemi és intézményi szakszerve
zeti könyvtárak, valamint a MED ŐSZ

budapesti szakszervezeti könyvtárainak 
munkatársai részére szervezett tanács
kozás Budapesten, a MEDOSZ Köz
ponti Könyvtárában
A Mosolygó Parnasszus c. rádiós vetél
kedő közvetítése a Szentesi Városi 
Könyvtárból és Miskolcról, az SZMT 
Központi Könyvtárból a Kossuth rádió 
műsorában

3. A Legfelsőbb Bíróság ítéletet hirdetett 
a zirci Reguly Antal Tudományos 
Könyvtár és a móri plébánia nagyérté
kű, régi könyveinek ellopása ügyében: 
Várpalotai Ferencet 9 évi fegyházbünte
téssel, Magyari Lászlót 6 és fél évi, So
mogyi Lászlót 6 évi, Múzsái Jánost 3 és 
fél, Múzsái Józsefet 3 évi, börtönben 
letöltendő szabadságvesztéssel sújtotta; 
Somogyi Lászlónála 2 évi és 4 hónapi, 
fegyházban letöltendő szabadságvesz
tést szabott ki

4. Ki nyer ma? címmel játék és muzsika 
közvetítése a gyöngyösi Vachott Sándor 
Városi Könyvtárból a Kossuth rádió 
műsorában

7. A leltározási, mérleg- és mérlegbeszá
moló-készítési kötelezettségről a Ma
gyar Közlöny 57. számában, 60/1987. 
(XII. 7.) számmal PM-rendelet jelent 
meg, amely a gazdálkodó szervezetek 
szakkönyvtárainak állományleltározását 
is szabályozza

8. A Stúdió ’87 c. televíziós műsor sorozat 
adásának nagy része könyvtárügyi kér
désekkel foglalkozott

9. Az Iskolai Könyvtári Kollégium ülése 
az OPKM-ben az iskolai forrásközpon
tokról, állománygazdálkodási kérdések
ről, valamint az órakedvezményes 
könyvtárosok helyzetében bekövetke
zett hátrányos változásról
Finn irodalmi központ nyílt az Állami 
Gorkij Könyvtárban 
Befejeződött az OSZK KMK által 1986. 
szept. 22-én indított, másfél éves zenei 
könyvtárosi szaktanfolyam

10. A Bács-Kiskun megyei Apostagon, a 
volt zsinagóga épületében felavatott fa
luházban 124 m1 2 * 4-en új otthont kapott a 
községi könyvtár is

14- Magyar-norvég könyvtárügyi és könyv-
18. tárosképzési szeminárium Budapesten, 

az Országgyűlési Könyvtárban
15. Közhasznú információs szolgálat névvel
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tíz témacsoportban új szolgáltatást indí
tott az FSZEK
A Pest megyei Veresegyházon, a volt 
ifjúsági ház helyiségeiben megnyílt a 
210 m2 alapterületű nagyközségi könyv
tár

15- A szlovén-magyar nemzetiségi kutatás
16. eredményeit publikáló Magyarok és 

szlovének c. könyv szakmai tanácskozás
sal egybekötött sajtóbemutatója Szom
bathelyen és Szentgotthárdon, a ljublja
nai nemzetiségi intézet, az ÁGK és a 
Vas Megyei Tanács rendezésében

16. Az MKE iskolai könyvtárosi szekciójá
nak értekezlete a Veres Pálné Gimnázi
um könyvtárában a III. nyári akadémia 
értékeléséről és munkatervi kérdésekről
Az MKE gyermekkönyvtárosi szekciója 
és a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár 
által észt, finn és magyar gyermekek szá
mára hirdetett nemzetközi népmeseil- 
lusztráció-pályázat eredményhirdetése; 
a pályamunkákból válogatott kiállítás 
megnyitója Szolnokon

17. Hét nagykönyvtár (OSZK, ÁGK, 
KSH, MKKE, FSZEK, MTA és Or
szággyűlési) részvételével létrejött a kül
földi napilapok gazdaságos megőrzésére 
és rendelkezésre bocsátására szolgáló 
HITÁR együttműködési kör

17- Az MM Vezetőképző és Továbbképző
18. Intézete a megyei könyvtárak olvasó- 

szolgálati vezetői részére szervezett to
vábbképzést

18. A felújított és -  külön épületben -  
130m2-en létesített gyermekrészleggel

684 m2 alapterületűre bővített Szarvasi 
Városi Könyvtár felavatása

29. A Mosolygó Parnasszus c. rádiós vetél
kedő harmadik elődöntőjének közvetíté
se a Zalaegerszegi Megyei Könyvtárból 
-  a Kossuth rádió műsorában

30. 200 m2 alapterületű, területi ellátást is 
nyújtó szakszervezeti könyvtárt avattak 
Győrben, a MÁV Művelődési Házban

31. Nyugalomba vonult Nagy István, aki 32 
évig volt a Mezőtúri Városi Könyvtár 
igazgatója
Nyugalomba vonult dr. Falvy Zoltánné, 
az MTA Néprajzi Kutatócsoportjának 
könyvtárvezető j e
Nyugalomba vonult az MTA SZTAKI 
Victor Hugó utcai könyvtárának vezető
je, Törzsök Vilma

PÓTLÁSOK

1980

NOVEMBER
3. Megkezdte működését a budapesti, VI. 

kér., Szondi u. 41. sz. alatti Rónai Sán
dor Élelmiszeripari Szakmunkásképző 
Intézet 120 m2 alapterületű könyvtára

1982

JÚLIUS
1. Budapesten, a Pozsonyi úton átadták 

rendeltetésének az ALUTERV-FKI 
175 m2 alapterületű, 2. sz. műszaki 
könyvtárát

1983

SZEPTEMBER
1. Megkezdte működését a budapesti, 

XIV. kér., Egressy út 36. sz. alatti Kaesz 
Gyula Faipari Szakmunkásképző Inté
zet 100 m2 alapterületű könyvtára

1984

JANUÁR
1. Budapesten átadták rendeltetésének a 

BHG Híradástechnikai Vállalat 300 m2- 
es műszaki könyvtárát

DECEMBER
31. A Nyíregyházi Mezőgazdasági Főiskola 

Könyvtárának vezetője Réti Ibolya lett,
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aki 1981 szeptemberétől megbízott ve
zetőként irányította az intézmény mun
káját

1985

MÁJUS
30. Az MTA kutatóintézeteiben működő 

könyvtárak országos hálózati értekezlete 
az MTA székházában

NOVEMBER
6. 147 m2-re növekedett a Lajosmizsei

Nagyközségi Könyvtár (Bács-Kiskun 
m.) alapterülete

1986

JANUÁR
1. Az OSZK a gyöngyösi Bajza József Mű- 

emlékkönyvtárt, a volt ferences könyv
tárt a Vachott Sándor Városi Könyvtár 
kezelésébe adta

12. Életének 82. évében elhunyt Berkovits 
Ilona, Tolnai Gáborné művészettörté
nész, kódexkutató, A magyarországi 
Corvinák (Bp. 1962) c. könyv szerzője, 
az OSZK-nak és a Magyar Könyvszemle 
szerkesztőségének egykori munkatársa

24. 73 éves korában elhunyt Hegyi Nándor, 
az ismert szakkönyvtáros, aki 1949-től 
1974-ig, nyugalomba vonulásáig vezető
je volt a Csepel Autógyár műszaki 
könyvtárának

ÁPRILIS
14. Megkezdte működését a budapesti II. 

kér., Pasaréti u. 191. sz. alatti általános 
iskola 100 m2 alapterületű könyvtára

MÁJUS
28. Az MTA kutatóintézeteiben működő 

könyvtárak országos hálózati értekezlete 
a Világgazdasági Kutatóintézet könyv
tárában

SZEPTEMBER
1. Megkezdte működését a budapesti XVI. 

kér., Arany János u. 55. sz. alatti Fran
kéi Leó Szakmunkásképző Intézet 130 
m2 alapterületű könyvtára 
Megkezdte működését a budapesti IV. 
kér. (Újpest) Április 4. tér 6. sz. alatti 
általános iskola 90 m2 alapterületű 
könyvtára

8- Óvodások hete a hódmezővásárhelyi

12. Németh László Városi Könyvtár gyer
mekkönyvtárában

OKTÓBER
8. Az MKE zenei könyvtárosi szekciója 

Gócza Gyulánét választotta elnökévé, 
Pintér Ferencnél pedig titkárává a lekö
szönt Skaliczki Judit, illetve Gyimes Fe
renc helyébe

20- Az óvodások heteinek rendezvényei a
nov. szegedi Somogyi Könyvtár gyermek-

4. könyvtárában
27. A Művelődési Közlöny 1986. évi 18. 

számában megjelent a művelődési mi
niszter 17/1986. (VIII. 20.) MM sz. 
rendelete a sajtótermékek köteles- és 
tiszteletpéldányairól, valamint a 7001/ 
1986. (Műv. K. 18.) MM sz. irányelv a 
sajtótermékek köteles- és tiszteletpél- 
dány-szolgáltatásáról

NOVEMBER
20. Az MKE műszaki könyvtáros szekciójá

nak új elnöke Ottovay László
28. A Fejér megyei Csákváron felavatták a 

műemlék jellegű épületében 140 m2-ről 
200 m2-re növelt alapterületű nagyköz
ségi könyvtárt

Gerő Gyula
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