
Események, krónika 2001

2001. január 1. A Debreceni Egyetem Egyetemi és 
Nemzeti Könyvtár integrált könyvtári rendsze
rének új főigazgatója: dr. Virágos Márta] önál
ló névhasználatra jogosult egységei és vezető
ik: Agrártudományi Könyvtár - Nádas Zsuzsa] 
Nemzeti és Általános Gyűjtemények Könyvtára 
- dr. Virágos Márta] Kenézy Könyvtár -  dr. 
Pongor Gyuláné] Közgazdaságtudományi Kari 
Könyvtár - dr. Varró Tiborné] Műszaki Főisko
lai Kari Könyvtár - Batha Sándorné] Hajdúbö
szörményi Pedagógiai Kari Könyvtár - Gibárti 
Csabáné] Konzervatóriumi Könyvtár -Márton 
Károly.

2001. január 1. A Városi Könyvtár KHT Szentes új, 
ügyvezető igazgatója: G. Szabó Lenke.

2001. január 1. A Gárdonyi Városi Könyvtár új igazga
tója: TóthAttiláné.

2001. január 1. Az Encsi Városi Könyvtár neve Encsi 
Városi Művelődési Központ és Könyvtárra vál
tozott.

2001. január 9. Az „Arc-vonások” c. irodalmi portré- 
műsor-sorozatban beszélgetés Péter László iro
dalomtörténésszel, a szegedi Somogyi Könyv
tár 1961 és 1986 közötti munkatársával 
„Könyvtárak csöndje, ez volt életem” címmel, a 
Kossuth rádió műsorában.

2001. január 11. Területi Művelődési Intézmények 
Egyesülete (TEMI) névre változott a Szakszer
vezeti és Munkahelyi Művelődési Intézmények 
Egyesületének elnevezése.

2001. január 12. A hódmezővásárhelyi Németh 
László Városi Könyvtár megbízott igazgatója: 
Soós Csilla.

2001. január 17. A Magyar Közlöny 2001/6. számá
ban megjelent a Kormány 6/2001 .(1.17.) Korm. 
rendelete a könyvtárhasználókat megillető 
egyes kedvezményekről.
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2001. január 17. A Főiskolai és Kari Könyvtárigazga
tók Szövetségének a Modern Üzleti Tudomá
nyok Főiskolájának Budapesti Tagozatán tar
tott elnökségi ülésén a szövetség elnökévé dr. 
VoitPáli, alelnökévé Pintér Lászlót, titkárává 
V. Kokovay Zsuzsannái választották.

2001. január 18. FŐ-KÖHÍ címmel, A Főiskolai és 
Kari Könyvtárosok Hírlevele alcímmel híradót 
adott ki a Főiskolai és Kari Könyvtárigazgatók 
Szövetsége az elnökség szerkesztésében.

2001. január 19. A Petőfi Lrodalmi Múzeum Bibli
ográfiai Füzetei nevű sorozat 38-40. sz. köteté
nek megjelenésével befejeződött a PIM 
1972-ben indított nagy vállalkozása, Lakatos 
Éva Magyar irodalmi folyóiratok c. bibliográ
fiájának közreadása.

2001. január 23. Az OSZK újabb hároméves, felsőfo
kú könyv- és papírrestaurátor szaktanfolyamot 
indított, amelyen közgyűjteményi restauráto
rok, valamint magánrestaurátorok, illetve 
egyetemi hallgatók vesznek részt, összesen
15-en.

2001. január 24. k  Könyv és Nevelés c. folyóirat ki
adója által Négyszögletű kerekasztal összefog
laló címmel a honi gyermekirodalomról szerve
zett beszélgetés az OPKM-ben (Honvéd u.).

2001. január 25. AkunszentmiklósiÁltalános Műve
lődési Központ Tinódi Lantos Sebestyén 
Könyvtárának megbízott vezetője: Tóth 
Gyuláné. (1999. júl. 24-ig neve: Jóború Éva)

2001. január 26. A PU-MA (Publika Magyar Könyvtá
ri Kör) alakuló ülése a Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtárban.

2001. január 27. A Somogy megyei Gyékényes köz
ségben 120 m2-es iskolai és közművelődési 
könyvtárt avattak.



2001. január 28.71 éves korában Balatonfűzfőn el
hunyt Kerekes Imre, aki a Veszprém Megyei 
SZMT Központi Könyvtár igazgatója volt az 
1958. évi alapítástól a nyolcvanas évek közepé
ig-

2001. január 29. A Könyvtári Figyelő 2000. évi kü- 
lönszámaként - Gerő Gyula összeállításában - 
megjelent a Kitüntetett könyvtárosok névtá
r á u l^  könyvtáros adataival.

2001. január 29. -  február 2. Az IKSZ által szerve
zett minőségmenedzsment-tanfolyam a kecske
méti Katona József Könyvtárban.

2001. január 30. Werner Schweikert „A 20. századi 
magyar irodalom bibliográfiája német nyel
ven” c. könyvészetének 100 példányát adomá
nyozta a német szerző a megyei könyvtárak
nak, valamint a felsőoktatási intézmények né
met tanszékeinek az OSZK-ban tartott ünnepé
lyes rendezvényen.

2001. február 1. A nyugalomba vonuló Győri Erzsé
bet utódaként Hölgyesi Györgyi [Kiss István
ná] lett az Új Könyvek c. állománygyarapítási 
tanácsadó felelős szerkesztője.

2001. február 1. A miskolci II. Rákóczi Ferenc Me
gyei Könyvtár 2001. szept. 19-ig tartó könyvtá- 
rosasszisztens-képző tanfolyamot indított.

2001. február 2. Találkozás a gyermekkel címmel 
svéd gyermekkönyvek kiállítása és szeminári
um az OSZK-ban a gyermekirodalomról, vala
mint a gyermekek olvasásáról. Rendezők: a bu
dapesti Svéd Nagykövetség, a Svéd Intézet és az 
OSZK.

2001. február 7. Életének 84. évében elhunyt ár. 
Maller Sándor ny. diplomata, a Debreceni 
Egyetemi Könyvtár volt munkatársa, az OSZK 
nemzetközicsere-osztályának egykori vezetője.

2001. február 13. Az Egyetemi Könyvtárigazgatók 
Kollégiumának tanácskozása a Zrínyi Miklós 
Nemzetvédelmi Egyetem Könyvtárában. Téma: 
évi beszámoló, munkaterv, az alapszabály mó
dosítása, új tagok felvételének előkészítése.
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2001. február 14. Az MKE elnöksége az egyesület fő
titkárává Haraszti Pálnét választotta a 2000 
végén lemondott Koreny Ágnes helyett.

2001. február 15. A FAO támogatásával létrehozott 
világméretű mezőgazdasági információs adat
tár, az AGRIS építésében résztvevő könyvtárak 
évente ismétlődő tanácskozása az Országos Me
zőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Köz
pontban.

2001. február 15. Az ELTE Egyetemi Könyvtárának 
és Levéltárának megemlékezése Az egyetemi 
könyvtárpalota átadásának 125. évfordulója 
címmel; Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei X. 
kötetének bemutatása.

2001. február 16. Az Országos Széchényi Könyvtár 
informatikai főigazgató-helyettesévé Horváth 
Ádámot nevezték ki.

2001. február 19. Egyéves számítógép-kezelő és 
-használó tanfolyamot indított a Könyvtári In
tézet. (Befejeződött 2002. jan. 10-én.).

2001. február 20. Az IKSZ tudományos és szak- 
könyvtári tagozata által az OSZK-ban rendezett 
szakmai nap. Tárgya: az OSZK új számítógépes 
rendszere, az Amicus; szerzői jogi kérdések.

2001. február 22. Megalakult a Kódex Könyvtáros 
Klub, amely havonkénti összejöveteleit a ha
sonló nevű könyváruházban tartja.

2001. február 23. A Pápai Református Gyűjtemé
nyek megújult kutatótermének és teológiai 
szakkönyvtárának ünnepélyes felavatása.

2001. február 24. Kölcsey szellemében a könyvtár
ban címmel a középiskolák 11-12. évfolyamos 
tanulói részére szervezett országos könyvtár- 
használati verseny döntője Nyíregyházán, a 
Kölcsey Ferenc Gimnáziumban.

2001. február 26. Az IKSZ tudományos és szak- 
könyvtári tagozata, az Oktatási Minisztérium és 
az ISI (Institute for Scientific Information) által 
szervezett szakmai nap és fórum az OSZK-ban a 
Web of Science adatbázisairól.

2001. február 26. 2002. január 23-ig tartó könyvtá- 
rosasszisztens-képző tanfolyamot indított a 
Könyvtári Intézet.
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2001. február 28. Az MKE tanácsának ülése az 
OSZK-ban a szervezet elnökségének 2000. évi 
beszámolójáról és a 2001. évi tervekről.

2001. február 28. A hagyományos és a számítógépes 
formai feltárásról iskolai könyvtárosoknak 60 
órás tanfolyamot indított a Könyvtári Intézet. 
Befejeződött 2001. május 8-án.

2001. február 28. Az IKSZ munkahelyi könyvtári ta
gozatának a Nemzeti Kulturális Alap Könyvtári 
Kollégiumának elnökével, Szente Ferenccel 
szervezett találkozója, a TEMI Fővárosi Művelő
dési Házában.

2001. március Könyvtári Hírvivő címmel, Fejér me
gye könyvtárosainak tájékoztatója alcímmel 
évente tíz megjelenésre tervezett gyorstájékoz
tatót indított a székesfehérvári Vörösmarty Mi
hály Megyei Könyvtár, amely a jövőben is kiad
ni szándékozik - évente két alkalommal - aTte- 
jér Megyei Könyvtárost

2001. március 1. Az Országos Egészségügyi Informá
ciós Intézet és Könyvtár megbízott főigazgató
ja: ár. Kincses Gyula.

2001. március 1. Szövegek digitalizálása címmel 
konferencia az OSZK-ban az MKE elektronikus 
könyvtári szekciójának rendezésében.

2001. március 2-3. Az „Internetfiesta a könyvtá
rakban ” -  Könyvtárak az Internet- és a digitá
lis kultúra terjesztéséért c. hagyományos ren
dezvénysorozat központi rendezvénye az MTA 
székházában (2-án) és záró vitafóruma az 
OSZK-ban (3-án). A vidéki helyszín a kecskemé
ti Katona József Könyvtár volt.

2001. március 3.77. életévében elhunyté. Almási 
János, a budapesti Egyetemi Könyvtár ny. osz
tályvezetője, történész.

2001. március 7. A British Council által az ország va
lamennyi megyei könyvtárában létesített brit 
információs sarkok szolgáltatásainak bővítésé
re a BC újabb adományaként juttatott számító
gépek jelképes átadása a szolnoki Verseghy Fe
renc Megyei Könyvtárban.

2001. március 8-9. „Mese, mese, mátka...” címmel 
országos konferencia a meséről az OSZK-ban,

illetve az FSZEK Központi Könyvtárának gyer
mekkönyvtárában, az MKE gyermekkönyvtáro
si szekciója és a Magyar Olvasástársaság 
(HUNRA) rendezésében.

2001. március 8. Országos értekezlet az Országos 
Idegennyelvű Könyvtárban a nemzetiségi 
könyvtári ellátásról.

2001. március 9. A Főiskolai és Kari Könyvtárigazga
tók Szövetségének ülése a Budapesti Gazdasági 
Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Karán. 
Tárgy: az ETO fejlesztési lehetőségei; a Szolnoki 
Főiskola Könyvtárának bemutatkozása.

2001. március 9. Legenda Vargha Balázsról cím
mel műsor a Bartók rádióban az egykori könyv
táros-irodalomtörténész 80. születési évfordu
lója alkalmából.

2001. március 13. Pénzvarázslás a könyvtárban 
címmel regionális tanácskozás a Martfűi Műve
lődési központban a Martfűi Városi Könyvtár 
rendezésében, az intézmény létesítésének 40. 
évfordulója jegyében.

2001. március 14. Portréfilm Vargha Balázsról az 
MTV 2 televízió műsorában.

2001. március 15. Kitüntetések átadása a Parla
mentben. Széchenyi-díjbm részesült: Dr. Ve- 
kerdi László irodalom- és tudománytörténész, 
[az MTA Könyvtárának tudományos tanácsadó
ja]; József Attila-díj?Li kapott: dr. Monostori 
Imre, az Új Forrás főszerkesztője [a tatabányai 
József Attila Megyei Könyvtár igazgatója].

2001. március 19.175 éves az MTA Könyvtára cím
mel ünnepi megemlékezés Budapesten, az MTA 
székházában. Az Örökségünk, élő múltunk. 
Gyűjtemények a Magyar Tudományos Akadé
mia Könyvtárában c. kötet megjelenése. Márc. 
20-án az MTA Könyvtárát megalapító gróf Tele
ki József emléktáblájának felavatása a sziráki 
evangélikus temetőben.

2001. március 19. Konzultáció az OSZK-ban a kultu
rális szakemberek szervezett képzéséről 
könyvtárfenntartók és intézményvezetők ré
szére az 1/2000.(1.14.) NKÖM-rendelet végre
hajtásával kapcsolatban.
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2001. március 19- -  április 4. Az OPKM a pedagó
gus-továbbképzési program keretében tanfo
lyamot szervezett Könyvtár, informatika, 
könyvtár-pedagógia könyvtárostanároknak 
címmel.

2001. március 20. A Kulturális Közlöny 2001/6-os 
számában tájékoztató jelent meg a kulturális 
örökség minisztere által alapított díjakról, ki
tüntetésekről, valamint a kultúra területén 
adományozható állami elismerésekről és ezek 
évi létszámkeretéről. A könyvtárosokat első
sorban érintő elismerések: Széchényi Ferenc- 
díj (6), Szinnyei József-díj (6); Wlassics Gyu
la-díj (20).

2001. március 21. Középpontban a vállalati mű
szaki könyvtárak címmel szakmai nap az 
OSZK-ban az MKE műszaki könyvtáros szekció
jának rendezésében.

2001. március 30-31. Információs társadalom -  
tudás alapú társadalom címmel regionális ta
nácskozás Szegeden, az újszegedi rendezvény
házban a Csongrád Megyei Könyvtárosok Egye
sülete, a Könyvtárostanárok Egyesülete, a So
mogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár és má
sok szervezésében.

2001. április 2. Az Országos Széchényi Könyvtár és az 
Arcanum Adatbázis Kft. kiadásában CD-ROM-on 
megjelent a Magyar Könyvészet 1712-1920, 
Petrik Géza retrospektív bibliográfiája.

2001. április 3. Az IKSZ által rendezett szakmai nap 
az OSZK-ban a könyvtárosképzés és -tovább
képzés kérdéseiről.

2001. április 4-5. Az IKSZ megyei könyvtári tagozatának tanácskozása a tatabányai Árpád Hotelban az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerről és szerzői jogi kérdésekről.
2001. április 6. Hírlapkönyvtárosok szakmai talál

kozója az OSZK-ban. Téma: A vajdasági magyar 
sajtó; KNemzetőr mint a magyarságtudat meg
jelenítője...

2001. április 6-7. Mit ér az ember, ha olvasó? cím
mel országos konferencia az Olvasás éve alkal
mából Kaposváron, a Somogy Megyei Önkor
mányzat és a Pedagógiai Főiskolai Kar épületé

it)

ben, a Magyar Olvasástársaság, a Kaposvári 
Egyetem Pedagógiai Főiskolai Kara, a Megyei és 
Városi Könyvtár, valamint az MKE több szerve
zete rendezésében.

2001. április 8. Életének 73. évében elhunyté: Föl
di József ezredes, a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia Tudományos Könyvtárának egykori igazgatója.

2001. április 9. Az Osiris Kézikönyvek sorozatban, 
Horváth Tibor és Papp István szerkesztésében 
megjelent a Könyvtárosok kézikönyve c. mun
ka 2. kötete.

2001. április 11. SKönyv és Nevelése. folyóirat által 
szervezett beszélgetés a meseirodalomról a 
OPKM-ben - Békés Pál író és Boldizsár Ildikó 
mesekutató részvételével a Négyszögletű ke
rékasztal c. beszélgetéssorozat második ren
dezvényeként.

2001. április 11-13. A multifunkcionális könyvtár 
címmel konferencia könyvtárosok és építészek 
részére a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nem
zeti Könyvtár Kenézy Könyvtárában az egyete
mi és nemzeti könyvtárnak, valamint az MKE 
Hajdú-Bihar megyei szervezetének rendezésé
ben.

2001. április 18. A Könyvtári Intézet továbbképző 
tanfolyamot indított a számítógépes formai fel
tárásról. (A tanfolyam további dátuma: máj. 2- 3.).

2001. április 18-20.Networkshop 2001 címmel felső
oktatási-kutatási, közgyűjteményi számítógép
hálózati és -alkalmazási konferencia Sopron
ban, a Nemzeti Információs Infrastruktúra
fejlesztési Program (NIIF) szervezésében a Nyu
gat-Magyarországi Egyetemen.

2001. április 20. A Kulturális Közlöny 2001/9-es 
számában megjelent a nyilvános könyvtárak 
jegyzékének második része, amellyel együtt a 
felvett könyvtárak száma 1626-ra növekedett.

2001. április 2 3. Az Országos Széchényi Könyvtár ál
tal rendezett összejövetel a Magyar Elektroni
kus Könyvtár 1999 őszén indított MIT-HOL (Ma
gyar Internetes Tájékoztatás - Hungarian On
line Librarian) nevű internetes szolgáltatásá
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nak továbbfejlesztéséről, szervezeti átalakítá
sáról.

2001. április 23. Gyermekkönyvtárak az ezredfor
dulón címmel nyugat-dunántúli gyermek
könyvtárosok szakmai tanácskozása a celldö- 
mölki Kresznerics Ferenc Városi Könyvtárban, 
a vendéglátó könyvtárnak és az MKE Vas Me
gyei Szervezetének rendezésében.

2001. április 23. -  május 23. A hagyományos Sza- 
bolcs-Szatmár-Bereg megyei gyermekkönyvhó- 
nap rendezvényei Nyíregyházán és a megyében 
a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 
szervezésében.

2001. április 2 5. A Könyvtári Figyelő új főszerkesz- 
tője: dr. DippoldPéter.

2001. április 26. Életének 79- évében Szekszárdon 
elhunyt Jdnszky Lajos címzetes könyvtári fő
igazgató, bibliográfus, az Országos Műszaki 
Könyvtár és Dokumentációs Központ 1957 és 
1964 közötti igazgatója.

2001. április 26-29. A VIII. Budapesti Nemzetközi 
Könyvfesztivál rendezvényei - egyebek között 
a könyvtárosklub eseményei - a Budapesti 
Kongresszusi Központban.

2001. április 27. ABod Péter könyvtárhasználati ve
télkedő országos döntője Budapest XIII. kerüle
tében, a Németh László Gimnáziumban.

2001. április 27. A tudás hatalom címmel a Magyar 
Periodika Kör által szervezett rendezvény a Bu
dapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon.

2001. május 2. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egye
tem Egyetemi Könyvtára által a honvédségi 
szak- és felsőoktatási könyvtárak, valamint csa
patkönyvtárak vezetői részére szervezett kon
ferencia és szakmai nap Balatonkenesén a hon
védségi szakirodalmi információellátás helyze
téről.

2001. május 4. Értékeink és megvalósulásuk cím
mel konferencia Székesfehérváron a Kodolá- 
nyi János Főiskola Könyvtárának rendezésé
ben.

2001. május 7. A 11-12. osztályosok és tanáraik ol
vasmányai címmel tartotta meg évi nyilvános

ülését a Bőd Péter Társaság a Deák téri iskolá
ban.

2001. május 9. Az Országos Könyvtári Kuratórium 
az OSZK-ban egyebek között megtárgyalta 
2000. évi jelentését, megvitatta az Országos 
Széchényi Könyvtár stratégiai céljait tartalma
zó dokumentumot, a Könyvtári Intézet tevé
kenységét és döntött az Országos Műszaki In
formációs Központ és Könyvtár -  Műegyetemi 
Könyvtár fúziójáról megjelent Oktatási Minisz- 
térium-i sajtóközleményre történő reagálásról.

2001. május 9. A Felsőzsolcai Városi Könyvtár a fel
újított Bárczay-kastély épületébe költözött, 
alapterülete 173 m2. (Az épületet 2002. márc.
23-án avatták fel.).

2001. május 10. A muzeális könyvállományt őrző 
gyűjtemények második találkozója -  az OSZK- 
ban az OSZK, az MKE társadalomtudományi 
szekciója és az MTA művelődéstörténeti bizott
sága rendezésében.

2001. május 11. Az Oktatási Minisztériumnak a szak
ma képviselőit tájékoztató értekezlete az Or
szágos Műszaki Információs Központ és Könyv
tár (OMIKK) és a Budapesti Műszaki és Gazda
ságtudományi Egyetem könyvtárainak terve
zett fúziójáról.

2001. május 15. A megyei sajtóbibliográfiák sorá
ban tizenkilencedikként -  utolsóként -  megje
lent Győr-Moson-Sopron megye időszaki saj
tójának bibliográfiája (1779-1995) c. kiad
ványt bemutató konferencia a győri Kisfaludy 
Károly Megyei Könyvtárban, e könyvtár és az 
MTA Veszprémi Területi Bizottságának könyv
tártudományi munkabizottsága rendezésében.

2001. m ájus 17. Az MKE Tanácsának ülése az OSZK- 
ban beszámolót hallgatott meg és munkatervi 
kérdésekkel foglalkozott, valamint áttekintette 
a magyar könyvtárügy és a könyvtárosok hely
zetét, továbbá a szakmai szervezet tevékenysé
gének átalakításáról tárgyalt.

2001. május 17. A Kódex Könyvtáros Klub összejö
vetele az ETO korszerűsítésének helyzetével 
foglalkozott.
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2001. május 18. Könyvtári menedzsment és nyilvá
nos szolgáltatások a közművelőáési könyvtá
rakban címmel szemináriumot tartott megyei 
és városi könyvtárosok számára a Goethe Inté
zet (új nevén: Goethe-Institut Inter Nationes) 
könyvtára.

2001. május 18. Könyvbemutató és kódexkiállítás a 
budapesti Egyetemi Könyvtárban (ELTE Egye
temi Könyvtár) annak évfordulója kapcsán, 
hogy a török állam 1877-ben visszajuttatott Ma
gyarországnak 34 kódexet. Rendezők: Török- 
Magyar Baráti Társaság, Akadémiai Kiadó, 
Egyetemi Könyvtár.

2001. május 21. Az Egyetemi Könyvtárigazgatók 
Kollégiumának tanácskozása a Budapesti Köz
gazdaságtudományi és Államigazgatási Egye
tem Központi Könyvtárában. Tárgya: a minő
ségbiztosítási rendszer kialakítása a felsőokta
tási könyvtárakban, új tagok felvétele.

2001. május 21. Digitális információk, áigitális 
könyvtár címmel regionális továbbképzés Mis
kolcon, a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár 
szervezésében, Heves, Nógrád, valamint Bor- 
sod-Abaúj-Zemplén megyei könyvtárosok rész
vételével.

2001. május 23. Együttműköáés a képzés fejleszté
séért a könyvtári renászer korszakváltásá
ban címmel workshop a Könyvtári Intézet szer
vezésében az OSZK-ban, az egyetemi és főisko
lai könyvtári tanszékek oktatóinak, a könyvtári 
akkreditációs bizottság tagjainak és az IKSZ- 
MKE oktatási-képzési munkabizottság tagjai
nak részvételével.

2001. május 24. Az IKSZ közgyűlése az OSZK-ban. 
Témája: az információs társadalom és a könyv
tárak.

2001. május 28. Öt megye (Győr-Moson-Sopron, 
Pest, Vas, Veszprém, Zala) és a főváros [FSZEK] 
olvasószolgálati szakembereinek konferenciá
ja a kőszegi Chernél Kálmán Városi Könyvtár
ban -  Az olvasó szolgálata, avagy mit kínál
nak ma könyvtáraink a használóiknak? cím
mel - az MKE Vas megyei szervezetének rende
zésében.

2001. május 31. Ki nyer ma? címmel játék és muzsi
ka közvetítése a Békéscsabai Megyei Könyvtár
ból a Kossuth rádió műsorában.

2001. május 31. Román nemzetiségi népművelők és 
könyvtárosok számára szervezett tanácskozás 
a Hajdú-Bihar megyei Zsáka községben.

2001. június 1. A nyugállományba vonult Blahó Ist
vánná utódaként Sipos Attila lett a Füzesabo
nyi Városi Könyvtár igazgatója.

2001. június 4. A Híres magyar könyvtárak c. soro
zatban a Pannonhalmi Főapátsági Könyvtárt 
mutatta be az MTV2 televízió. (Megismételte 
2001. jún. 5-én.).

2001. június 5. Akönyvtárosasszisztens-képzés szer
vezőinek és oktatóinak országos tapasztalat- 
cseréje az OSZK-ban, a Könyvtári Intézet rende
zésében.

2001. június 7. A 2001. évi ünnepi könyvhét megnyi
tójával együtt megkezdődött az egy esztendeig 
tartó Olvasás éve is.

2001. június 10. Életének 72. évében Kecskemét- 
Ménteleken elhunyt Lisztes László bibliográ
fus, a kecskeméti Katona József Megyei Könyv
tár 1972 és 1985 közötti igazgatója.

2001. június 12. Továbbképzés Nyíregyházán az Eu
rópai Unióval kapcsolatos ismeretekről Hajdú- 
Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
könyvtárosok részvételével, az MKE Szabolcs- 
Szatmár-Bereg Megyei Szervezetének és a Mó
ricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárnak a 
szervezésében.

2001. június 13. Az Lnformációs napok a Könyvtá
ri Lntézetben elnevezésű rendezvénysorozat 
első összejövetelén az OSZK-ban módszertani, 
szakfelügyeleti, szerzői jogi, képzési és a nyilvá
nos könyvtárak jegyzékével kapcsolatos kérdé
sekkel foglalkoztak.

2001. június 15. A szegedi könyvtártörténeti mű
hely Adattár XVL-XVLLL századi szellemi moz
galmaink történetéhez c. sorozatának 19/ 1 . 
köteteként megjelent a Katolikus intézményi 
könyvtárak Magyarországon 1526-1726. 
Jegyzékszerűforrások című, illetve alcímű ki
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advány, amelyet Zvara Edina rendezett sajtó 
alá.

2001. június 25. Kétórás figyelmeztető sztrájkot tar
tottak az Országos Műszaki Információs Köz
pont és Könyvtár munkatársai „az intézmény 
megszüntetését jelentő átszervezés miatt”.

2001. június 26. Halis István (1855-1927) helytör
ténészről nevezték el a Nagykanizsai Városi 
Könyvtárt.

2001. június 27. Életének 66. évében elhmytKocsis 
Lászlóné, a tatai Móricz Zsigmond Városi 
Könyvtár 1973 és 1993 közötti igazgatója.

2001. július 1. Város lett Kerekegyháza (Bács-Kiskun 
m.); Vésztő (Békés m.); Borsodnádasd, Ernőd, 
Gönc (Borsod-Abaúj-Zemplén m.); Tét (Győr- 
Moson-Sopron m.); Komádi, Vámospércs (Haj- 
dú-Bihar m.); Gyömrő, Tököl, Túra, Vecsés 
(Pest m.); Nagybajom (Somogy m.); Demecser 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg m.); Répcelak (Vas 
m.); községi, illetve nagyközségi könyvtáruk 
városi könyvtári rangra emelkedett.

2001. július 1. A 2001. június 30-án megszüntetett 
Országos Műszaki Információs Központ és 
Könyvtár (OMIKK) helyett a Budapesti Műszaki 
Egyetem részjogkörű költségvetési intézmé
nyeként létrejött a Budapesti Műszaki és Gaz
daságtudományi Egyetem Országos Műszaki 
Információs Központ és Könyvtár (BME- 
OMIKK), amely ellátja az OMIKK országos szak- 
könyvtári feladatait is. Új helyén, a BMGE terü
letén hivatalosan szeptember 20-án nyitotta 
meg az Oktatási Minisztérium képviselője az 
OMIKK-ot. A BME-OMIKK főigazgatói teendői
nek ideiglenes ellátására Bojtár Imre rektori 
biztos kapott megbízást.

2001. július 1. A Felsőzsolcai Városi Könyvtár neve a 
Felsőzsolcai Általános Művelődési Központ 
Könyvtára elnevezésre változott, az ottani új, 
héttagú integráció részeként. A könyvtár jún.
14-én a Felsőzsolcai Városi Televízió műsor- 
szolgáltatója lett, felelőse: Gulyás Ágnes 
könyvtárvezető.

2001. július 4. Az Európai Unió információs rend
szere címmel továbbképzés Egerben, az Eszter-
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házy Károly Főiskola Médiainformatikai Intéze
tében -  az intézetnek, az MKE-nek és Heves, 
Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szerve
zeteinek rendezésében.

2001. július 4-6. Az Egyházi Könyvtárak Egyesülésé
nek Az egyházi könyvtárak jelentősége a ma
gyar művelődéstörténetben c. konferenciája 
és éves közgyűlése Debrecenben. Az előző évi, 
esztergomi közgyűlésen megválasztott elnök, 
dr. Antalóczi Lajos elhunyta miatt megürese
dett elnöki posztra - amelyet ideiglenesen, 
megbízottként újból Bánhegyi B. Miksa töltött 
be - Gáborjáni Szabó Botondot, a Tiszántúli 
Református Egyházkerület Nagy könyvtárának 
igazgatóját választották meg.

2001. július 5. A Magyar Közlöny 2001. évi 76. szá
mában megjelent a nemzeti kulturális örökség 
miniszterének 14/2001.(VII.5.)NKÖM rendele
té a könyvtári szakfelügyeletről.

2001. július 6. Eredménytelen egyeztető tárgyalás az 
Oktatási Minisztérium, valamint a Közgyűjte
ményi és Közművelődési Dolgozók Szakszerve
zete között az OMIKK átszervezéséről, amelyet 
a KKDSZ törvénysértőnek ítélt.

2001. július 10. A Magyar Közlöny 78. számában 
megjelent a 2001. évi LXIV. törvény a kulturális 
örökség védelméről.

2001. július 10. EU Információs Nap címmel to
vábbképzés a nyugat-dunántúli régió vezető 
könyvtárosai részére Szombathelyen, az Euró
pai Dokumentációs Központban.

2001. július 13. Életének 70. évében elhunyt 
Bereczky László, az Új Könyvek 1972 és 1985 
közötti felelős szerkesztője, aKönyvtáros, illet
ve a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 1986 és 
1995. január közötti főszerkesztője, Szinnyei- 
díjas.

2001. július 16. A Kulturális Közlönyben megjelent 
a Könyvtári Akkreditációs Szakbizottságtól ala
pítási engedélyt kapott képzési programok első 
jegyzéke.

2001. július 17. Az olvasás éve alkalmából Magyar 
próza az ezredfordulón címmel tudományos 
konferencia a Békéscsabai Megyei Könyvtár-
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ban, valamint rövidpróza-fesztivál a Gyulai Mű
velődési Központban, a megyei könyvtár, az 
MKE Békés Megyei Szervezete és a Bárka c. fo
lyóirat szervezésében.

2001. július 18-20. A helyismereti könyvtárosok 
nyolcadik országos tanácskozása -  Kaposvá
ron, a Megyeházán - A közkönyvtárak alapítá
sa 1950 után. Jeles előáök életművei címmel 
az MKE Helyismereti Könyvtárosok Szervezeté
nek, az MKE Bibliográfiai Szekciójának és a Ka
posvári Megyei és Városi Könyvtárnak a szerve
zésében. A Somogyi könyvtáros Ki kicsoda 
megjelenése (19-én).

2001. augusztus 1. A Külügyminisztérium EU-s köz- 
könyvtári programjának megvalósítása céljá
ból együttműködési megállapodást kötött az 
Országgyűlési Könyvtárral A program ünne
pélyes megindítása nov. 6-án történt a könyv
tárban.

2001. augusztus 1. A kapuvári Rábaközi Művelődési 
Központ és Könyvtár új igazgatója: Devecseri 
Zoltán. (Elődje, Kiss Tóth Istvánná 2000. dec. 
31-én nyugalomba vonult.) A könyvtár ügyeit 
továbbra is Németh Sándor vezető könyvtáros 
intézi.

2001. augusztus 1. Az 1984-ben elhunyt történész, 
egyetemi tanár, akadémikus, Hahn István 
könyvtárát az MTA Könyvtárának ajándékozta 
a professzor özvegye és leánya.

2001. augusztus 9-11. Az MKE XXXIII. vándorgyűlé
se Nyíregyházán, a főiskolán Iskola a könyv
tárban -  könyvtár az iskolában címmel.

2001. augusztus 16. Szegeden két változatban, so
rozatban (A Kárpát-medence koraújkori 
könyvtárai 3- - OSZK; Fejezetek az Eötvös Ló- 
ránd [!] Tudományegyetem történetéből23. - 
Budapesti Egyetemi Könyvtár) megjelent Far
kas Gábor Farkas munkája, A Nagyszombati 
Egyetemi Könyvtár az alapításkor 1635. [A 
Budapesti Egyetemi Könyvtár ősállományának 
rekonstrukciója 1586-1635.].

2001. augusztus 16-25. Az IFLA 67. konferenciája Bostonban (USA). Az időszaki kiadványok szekció állandó bizottsága megerősítette informáci

ós koordinátori funkciójában Gazdag Tibor
nál az OSZK Magyar ISSN Központ vezetőjét.

2001. augusztus 17. Kitüntetések átadása az Ipar- 
művészeti Múzeumban az államalapító Szent 
István király ünnepe alkalmából. A nemzeti 
kulturális örökség minisztere Széchényi Fe- 
renc-díjat adományozott Vajda Erik nyugalma
zott könyvtárosnak a könyvtári szabványosítás 
terén végzett munkájáért; Szinnyei József-díjat 
Cserey Lászlóné d.-nak, a Szent István Egye
tem Állatorvos-tudományi Könyvtár ny. igazga
tójának; KissJenőnek, a Sepsiszentgyörgyi Me
gyei Könyvtár (Románia) igazgatójának; dr. 
Rozsondai Marianne-nak, az MTA Könyvtára 
osztályvezetőjének, dr. Suppné dr. Tarnay 
Györgyinek, a Debreceni Egyetem Matematikai 
és Informatikai Intézet adjunktusának, dr. Sza
bó Imrénének, a győri Kisfaludy Károly Megyei 
Könyvtár igazgatóhelyettesének és Varga Ró
bertnak, a Kaposvári Megyei és Városi Könyv
tár igazgatójának; Wlassics Gyula-díjat Ben- 
csikné Kucska Zsuzsának, a Terézvárosi Gye
rekkönyvtár [FSZEK] vezetőjének.

2001. augusztus 18. Felavatták a 464 m2-es be
rettyóújfalui Sinka István Városi Könyvtárt.

2001. augusztus 20. Kitüntetések átadása a Parla
mentben Szent István király ünnepe alkalmá
ból. A Magyar Köztársaság elnöke - a miniszter- 
elnök előterjesztésére - A Magyar Köztársasági 
Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adomá
nyoztad. BenkőViktorné dr. Gönczy Évának, 
a Szépművészeti Múzeum Könyvtára ny. főmu
zeológusának szakavatott bibliográfiai mun
kásságáért, a Szépművészeti Múzeum szak- 
könyvtárát a tudományos hozzáférhetőség ré
vén gazdagító fél évszázados tevékenységéért; 
dr. Péter László irodalomtörténésznek, az iro
dalomtudomány doktorának, a Szegedi Egye
tem ny. egyetemi tanárának [könyvtárosnak, 
bibliográfusnak] kiemelkedő irodalomtörténé
szi munkásságáért, különös tekintettel a lexi
kográfiai kutatások koordinálására.

2001. augusztus 20. Nagykanizsán felavatták a 
Halis István Városi Könyvtár 917 millió forint
ból épült, nettó 4000 m2 alapterületű épületét.
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(Az olvasók számára október elsején nyílt meg 
a könyvtár.)

2001. augusztus 20. A Fejér megyei Csákvár nagy
község díszpolgárává választották Ugrits Mar
git könyvtárvezetőt sokéves szakmai és közéle
ti tevékenységéért.

2001. augusztus 21. 64. életévében elhunyté. En
gel Pál történész, akadémikus, könyvtáros, az 
Egyetemi Könyvtár 1961 és 1967 közötti mun
katársa, a Posta Műszaki Dokumentációs és Tá
jékoztatási Központ - Posta Központi Szak- 
könyvtár 1968 és 1982 közötti vezetője, az 
MTA Könyvtárának 1996-1997-ben volt főigaz
gatója.

2001. augusztus 22. A „szegedi műhely” Könyvtár- 
történetifüzetek nevű sorozatának 10. kiadvá
nyaként - Monok István, Ötvös Péter és Verők 
Attila összeállításában - megjelent az Eráélyi 
szász intézményi- és magángyűjtemények 
1578-1750 c. kötet.

2001. augusztus 2 3. A Könyvtár az ezredforáulón 
c. kiállítás megnyitásával és kiadvánnyal ünne
pelte új épülete felavatásának ötödik évfordu
lóját a kecskeméti Katona József Könyvtár.

2001. augusztus 24. Felavatták a Kaposvári Megyei 
és Városi Könyvtár 1500 m2-es bővítéssel 3700 
m2 alapterületűre növelt és felújított épületét, 
valamint a XIX. század eleji könyvtáralapító, 
gróf Festetics László emlékkövét.

2001. augusztus 29. A Kossuth rádió Irodalmi Fi
gyelő rovata Olvasás éve 2001-2002. Olvasási 
szokások Finnországban, Olaszországban, 
Erdélyben és a Vajdaságban címmel sugárzott 
műsort.

2001. szeptember 1. A Marcali Városi Könyvtár új 
igazgatója: Monostori Szilveszter. (Elődje, Bu- 
dafaiLászló 2001. december 31-én nyugalom
ba vonul.)

2001. szeptember 1. A Tatabányai Városi Könyvtár 
új igazgatója: Csics Gyula. Elődje, Rátvai Mik
lósáé nyugalomba vonult.

2001. szeptember 1. A Tolna megyei Sióagárdonte- 
leházi szolgáltatásokkal, új szolgálati hellyel

120 m2-re bővült a községi könyvtár alap terüle
te.

2001. szeptember 1. Új épületbe költözött a szikszói 
„Bölcs Bagoly” Városi Könyvtár, alapterülete 
480 m2.

2001. szeptember 3. Először fogadott olvasókat új 
helyén, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudo
mányi Egyetem épületében az OMIKK, amely 
2001. július 1-jén került a Műegyetem szerveze
tébe és adta át Múzeum utcai, valamint Revicz
ky utcai épületét a tervezett Hallgatói Informá
ciós Központnak.

2001. szeptember 3 .2002. január 23-ig tartó rövidí
tett, intenzív könyvtárosasszisztens-képző tan
folyamot indított az OSZK dolgozóinak a 
Könyvtári Intézet.

2001. szeptember 3. 2002 májusáig tartó könyvtá
rosasszisztens-képző tanfolyamot indított a 
Könyvtári Intézet.

2001. szeptember 7. Zárókő-elhelyezési ünnepség 
az FSZEK Központi Könyvtárának épületében a 
többéves bővítés és műemléki helyreállítás le
zárásaként, melynek eredményeként az intéz
mény alapterülete 7040 m2-ről 12 800 m2-re 
nőtt.

2001. szeptember 7. Digitalizáció és európai pro
jektek címmel a dunántúli régió közgyűjtemé
nyi szakemberei részére szervezett informáci
ós nap a Kaposvári Megyei és Városi Könyvtár
ban, e könyvtár és a Publika Magyar Könyvtári 
Kör rendezésében.

2001. szeptember 7. írásbeliség ma? -  helyzetkép 
olvasáskultúránk állapotáról az írásbeliség 
világnapja és az olvasás éve alkalmából cím
mel konferencia a Kiskunhalasi Városi Könyv
tárban vajdasági résztvevőkkel, a Magyar Olva
sástársaság (HUNRA) és a vendéglátó könyvtár 
szervezésében.

2001. szeptember 8. Ajándékozzunk könyvet, 
hogy mások is olvashassanak! elnevezéssel 
országos könyvgyűjtési akció indult az olvasás 
éve és a nemzetközi alfabetizációs nap (az „írás
beliség nemzetközi napja”) alkalmából.
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2001. szeptember 10. Számítógép-kezelő és -hasz
náló tanfolyamot indított a Könyvtári Intézet. 
(Befejeződött 2002 májusában.).

2001. szeptember 10-11. Szerzői jogi szeminárium 
az OSZK-ban az EBLIDA CELIP (European Bu
reau of Library, Information and Documenta
tion Associations -  Central and Eastern Euro
pean Licensing Platform) program támogatásá
val, az MKE szervezésében.

2001. szeptember 12-l4.Azolvasásjövője-ajövő 
olvasói címmel konferencia a sárospataki Zrí
nyi Ilona Városi Könyvtárban, határon túli ma
gyar könyvtárosok részvételével; a Pataki Té
ka -  Theca patachiana, civitas bibliotheca- 
rum. Sárospatak a könyvtárak városa című, 
ill. alcímű könyvtártörténeti mű bemutatása.

2001. szeptember 14. Kulturális innováció és in
formációkeresés: a finnugor örökség digitali
zálása és automatizált tartalmi feltárása cím
mel konferencia az OSZK-ban finn, észt és ma
gyar résztvevőkkel.

2001. szeptember 17. A könyvtári és szakirodalmi 
tájékoztatási szabályzatok sorában megjelent a 
KSZ/3 Bibliográfiai leírás. Időszaki kiadvá
nyok c. szabályzat, amely felváltotta az MSZ 
3424/2 jelű, azonos című szabványt.

2001. szeptember 17. A nagymértékű felújítási 
munkálatok miatt hosszabb ideje zárva tartó 
Országos Idegennyelvű Könyvtár ismét meg
nyitotta kapuit az olvasóközönség előtt.

2001. szeptember 17. Az Észak-dunántúli Áram- 
szolgáltató Részvénytársaság 1952-ben alapí
tott és 2001-ben megszüntetett műszaki könyv
tárának állományát (tízezer könyv, ötszáz 
videókazetta, félszáz nyelvi csomag, másfél 
ezer folyóirat) átadta a győri Kisfaludy Károly 
Megyei Könyvtárnak.

2001. szeptember 19. Olvasási stratégiák a popu
láris irodalomban címmel műsor a Kossuth rá
dió Irodalmi figyelő. Olvasás éve 2001-2002 
elnevezésű rovatában.

2001. szeptember 19. Országos tanácskozás a hely- 
ismereti tárgyszavazásról az OSZK-ban, az MKE

Helyismereti Könyvtárosok Szervezetének ren
dezésében.

2001. szeptember 20-21 Játék a könyvtárban cím
mel az MKE gyermekkönyvtárosi szekciója és a 
Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete ál
tal szervezett konferencia Szegeden, a Somogyi 
Károly Városi és Megyei Könyvtárban.

2001. szeptember 21. Solymár Imre helytörténész 
nevét vette fel és helyismereti kutatószobát 
avatott fel a Bonyhádi Városi Könyvtár.

2001. szeptember 24-25. Az Egyetemi Könyvtár- 
igazgatók Kollégiumának Sopronban, a Nyu
gat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki és 
Faipari Karának Könyvtárában rendezett ta
nácskozása és szemináriuma az elektronikus 
adatbázisok és teljes szövegű folyóiratok köz
ponti beszerzéséről, az elektronikus informá
ciószolgáltatási (EISZ) programról, valamint a 
szervezett képzésről szóló l/2000.sz. NKÖM- 
rendelet végrehajtásáról.

2001. szeptember 27. Országos konferencia Szek- 
szárdon, a gyermekkönyvtárban Kisebbségi 
könyvtári ellátás a németajkú lakosság köré
ben címmel az Illyés Gyula Megyei Könyvtár 
szervezésében.

2001. szeptember 28. Hírlapkönyvtárosok találko
zója az OSZK-ban A periodikumok külső meg
jelenése és belső tartalma címmel.

2001. szeptember 29. Könyvtári Vidám Park név
vel egész napos program a Fővárosi Szabó Er
vin Könyvtár Dagály utcai könyvtárában és 
kertjében az FSZEK Észak-Pesti Régiójának 
szervezésében -  a Fővárosi Könyvtári Napok 
nyitó eseményeként.

2001. szeptember 29. -  október 3. A Cultivate CEE 
európai uniós projekt résztvevőinek megbeszé
lései és képzési rendezvényei az OSZK-ban és a 
Pest Megyei Könyvtárban.

2001. szeptember 30. -  október 4. A határon túli 
magyar könyvtárosok magyar irodalmi és 
történelmi ismereteinek bővítése címmel to
vábbképzés a nyíregyházi Móricz Zsigmond 
Megyei és Városi Könyvtárban kárpátaljai és 
romániai résztvevőkkel.
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2001. október 1. A Szent István Egyetem Gödöllői 
Tudományos Könyvtárának megbízott igazga
tója: Józsa Sándorné. Az előző igazgató, dr. 
Koltay Tibor ugyanezen a napon a Pázmány Pé
ter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi 
Kari Könyvtárának (1088 Szentkirályi u. 28- 
30.) igazgatója lett

2001. október 1. A sárbogárdi Madarász József Váro
si Könyvtár új igazgatója: Nagy Zsuzsanna.

2001. október 1. Egyéves könyvtárosasszisztens- 
képző tanfolyamot indított a Hajdú-Bihar Me
gyei Könyvtár.

2001. október 1-30. A harmincadik Komárom-Esz- 
tergom megyei könyvtári hetek rendezvényei, 
az Olvasás éve jegyében Tatabányán, Eszter
gomban, Dorogon, Nyergesújfalun, Oroszlány
ban és Tatán.

2001. október 2. Egyéves könyvtárosasszisztens- 
képző tanfolyamot indított a szolnoki Verseghy 
Ferenc Megyei Könyvtár.

2001. október 4. Az év könyvtára-A\j átadása a cell- 
dömölki Kresznerics Ferenc Városi Könyvtár
nak a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériu
mában.

2001. október 7. A hagyományos könyves vasárnap 
rádiós eseményei: közvetítések Kecskemétről, 
a Katona József Könyvtárból és a Rádió Már
ványterméből a Magyar Rádió Gordiusz Műhe
lyének és az IKSZ-nek a szervezésében. -  Tele
fonos licitálás a Magyar Elektronikus Könyvtár 
javára.

2001. október 8. Eséllyel a jövőbe. T kistelepülések 
helyzete, könyvtári ellátása címmel országos 
konferencia a kecskeméti Katona József Könyv
tárban az Összefogás a könyvtárakért -  Össze
fogás az olvasókért jelszóval indított országos 
könyvtári napok megnyitójaként -  az IKSZ 
szervezésében.

2001. október 8. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetem 30 órás, A könyvtári menedzsment 
Internet támogatással c. tanfolyamának kez
dete.
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2001. október 9. Csűry István születésének 80. évfor
dulója alkalmából emlékülés és -kiállítás a Deb
receni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárá
ban, e könyvtárnak és az MKE bibliográfiai szek
ciójának rendezésében; a „Csűry István 
1921-1980. Emlékülés....” c. kötet bemutatója.

2001. október 9. Egyéves könyvtárosasszisztens- 
képző tanfolyamot indított a győri Kisfaludy 
Károly Megyei Könyvtár a megye, valamint Ko- 
márom-Esztergom és Veszprém megyék könyv
táraiban dolgozók részére.

2001. október 9- Az MKE Zenei könyvtárosok szer
vezetének küldöttválasztó közgyűlése az 
FSZEK zenei gyűjteményében.

2001. október 10., 11. A Könyvtári Intézet választ
ható időpontú egynapos tanfolyama a könyvtá
ri szakfelügyeletről a könyvtári szakértők szá
mára.

2001. október 11. A Kulturális Közlöny 2001/21-es 
számában megjelent a nyilvános könyvtárak 
harmadik jegyzéke, amely 226 felvett és egy tö
rölt (OMIKK, Bp.) könyvtár adatait tartalmazza. 
(Lásd2001. dec. 31-nél is.)

2001. október 12. A pécsi Csorba Győző Megyei 
Könyvtár által kiadott A könyv- és könyvtár
kultúra ezer éve Baranyában c. könyv bemu
tatója. [Téves dátum. A jó: 2000. október 12.]

2001. október 15. Országos BIBLEX-konferencia 
Budapesten, az ELTE Tanító- és Óvóképző Főis
kolai Kar könyvtárában az 1997 és 2000 között 
négy ország (Francia-, Olasz-, Német- és Ma
gyar-) együttműködésével megvalósított, 
Könyvtárak a kirekesztés ellen -  új kihívá
sok, új feladatok c. Leonardo da Vinci-program 
nemzetközi és hazai eredményeiről.

2001. október 15. Országos tanácskozás a tatabá
nyai József Attila Megyei Könyvtárban Az Or
szágos Dokumentum-ellátási Rendszer és a 
könyvtárközi kölcsönzés címmel.

2001. október 15. Emlékülés az OSZK-ban a Könyv
tárostanárok Egyesülete (illetve elődszerveze
te, az MKE iskolaikönyvtáros-szekciója, majd 
könyvtárostanárok szervezete) megalakulásá
nak 15. évfordulója alkalmából.
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2001. október 15-17. Az életnek olvasunk! -  A be
fogadástól a megvalósításig. Drámapedagó
giai tréning az értő olvasásért c. továbbképzés 
a zamárdi Sirály Hotelben Baranya, Tolna, Zala 
és Somogy megyék könyvtárosai, továbbá hatá
ron túli magyar könyvtárosok részére, az MKE 
Somogy Megyei Szervezetének, valamint a Ka
posvári Megyei és Városi Könyvtárnak a szerve
zésében.

2001. október 16. Az MKE Informatikus Könyvtáros 
Szekciójának alakuló és vezetőségválasztó ülé
se Budapesten, a Hírközlési Főfelügyelet Fő ut
cai előadótermében. Elnökké Sajó Andreái vá
lasztották.

2001. október 16. A VII. Vas megyei könyvtári nap, 
Bük nagyközségben, Hagyományteremtés és 
közösségfejlesztés címmel a szombathelyi Ber
zsenyi Dániel Megyei Könyvtár és a Büki Műve
lődési és Sportközpont, Könyvtár szervezésé
ben.

2001. október 17. Konferencia az OSZK-ban a közös 
katalogizálásról a Vocal Egyesület rendezésé
ben.

2001. október 17-19- 4̂ helytörténeti kutatás ered
ményei Csongrád megyében és határon túli 
testvérvárosaiban címmel konferencia a Szen
tes Városi Művelődési Központban, e központ, 
a Szentes Városi Könyvtár Kht. és a Csongrád 
Megyei Levéltár Szentesi Levéltára rendezésé
ben.

2001. október 18. Elektronikus dokumentumok 
bibliográfiai számbavétele címmel konferen
cia az OSZK-ban az MKE rendezésében.

2001. október 20. Tudományos konferencián mu
tatták be a Pécsi Tudományegyetemen a Kli- 
mo-gyűjtemény Móró Mária Anna által össze
állított katalógusának megjelent első két köte
tét.

2001. október 22. A Vállalkozásklinika c. rádiómű
sor felvétele Békéscsabán, a Békés Megyei 
Könyvtárban.

2001. október 24-25. Az IKSZ megyei könyvtári ta
gozatának értekezlete Győrben, a Seminar Ho
telben a szakfelügyeleti rendszer kiépítéséről,
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tartalomszolgáltatási kérdésekről, az ODR-ről 
és a telematikai pályázat tanulságairól.

2001. október 25. Csongrádon, a Szentháromság 
tér 12. sz. a. újjáépített és átalakított, csaknem 
ezer négyzetméter alapterületű épületben -  az 
ún. Buk-házban -  felavatták a városi könyvtárt, 
amelyet Csemegi Károly jogtudósról (1826- 
1899), az 1878. évi büntető-törvénykönyv 
megalkotójáról neveztek el.

2001. október 29. Építészek és könyvtárosok talál
kozója Budapesten, az Apáczai Kiadó József 
körúti székházában, a Kódex Könyvtáros Klub 
rendezésében.

2001. október 29 . Honismeret, helyismeret és a ke- 
rettantervek címmel regionális konferencia a 
salgótarjáni Balassi Bálint Megyei Könyvtár
ban, e könyvtár, az MKE Nógrád Megyei Szerve
zete és a Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet ren
dezésében.

2001. október 3 1. Az OPKM Négyszögletű kerékasz
tal c. sorozata keretében fórum az OPKM-ben a 
Könyv és Nevelés első megjelenésének 35. év
fordulója alkalmából a lap múltjáról és jelené
ről.

2001. november 1. A Paksi Városi Könyvtár megbí
zott igazgatója: Gutái István. Elődje, Herczeg 
Ágnes okt. 31-én nyugalomba vonult.

2001. november 1. A Fővárosi Szabó Ervin Könyv
tár Könyvtári Híradójának új szerkesztője: Ka
puvári Zsuzsa.

2001. november 1. Három hónapos zárva tartás 
után megnyílt a Bács-Kiskun megyei Mélykút 
nagyközség korszerűsített és 312 m2 alapterü
letűre bővített Fenyő Miksa Könyvtára.

2001. november 5. Fehér Miklós vezetésével meg
alakult a Könyvtári Teljesítménymérési Munka- 
bizottság. (Első ülését 2002. jan. 16-án tartot
ta.).

2001. november 5. Az IKSZ munkahelyi tagozata és 
a TEMI könyvtári szakkollégiuma által a TEMI 
Fővárosi Művelődési Házában rendezett tago
zati ülés A munkahelyi könyvtárak szerepe a 
magyar könyvtári rendszerben. Jelen, jövő -
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kérdések, közös gondolkodás a lehetséges 
megoldásokról címmel, ill. alcímmel.

2001. november 5. Az Országos Széchényi Könyvtár 
kiadásában megjelent Ungváry Rudolf és Or
bán Éva: Osztályozás és információkeresés c., 
„kommentált szöveggyűjteménybe.

2001. november 6. Az MKE tanácsa az OSZK-ban az 
idei és a következő évi vándorgyűlésről, vala
mint a dec. 4-i küldöttközgyűlés előkészítéséről 
tárgyalt.

2001. november 6-9. Olvasni jó! címmel gyermek
könyvtárosok konferenciája a Kaposvári Me
gyei és Városi Könyvtárban az MKE Somogy Me
gyei Szervezete és a vendéglátó könyvtár ren
dezésében.

2001. november 7. Búza János szerkesztésében 
megjelent az Emlékkönyv Berlász Jenő 90. 
születésnapjára. Gazdaságtörténet -  könyv
tártörténet c. kötet a Gazdaság- és Társada
lomtörténeti Kötetek nevű sorozat 1. kiadvá
nyaként.

2001. november 7. A „X. magyar minőségi hét” kere- 
tében Minős égmenedzsment a hazai könyvtá
ri és információs terület fejlesztésében cím
mel könyvtári szakmai napot szervezett a Ma
gyar Minőségi Társaság, az EOQ Magyar Nemze
ti Bizottsága és az IKSZ.

2001. november 8-9. A könyv metamorfózisa. In
formációs társadalom, digitális könyvtárak, 
könyvkiadás, könyvesboltok, elektronikus 
könyv címmel, ill. alcímmel kollokvium a Fran
cia Intézetben, a Budapesti Francia Intézet Mé
diatára és a Neumann János Digitális Könyvtár 
és Multimédia-központ szervezésében.

2001. november 9. Az Oktatási Közlöny 30. számá
ban megjelent a Kormány 160/2001 .(IX. 12.) 
Korm. rendelete a Nemzeti Kutatás-nyilván
tartási Rendszerről. A rendelet szerint a nyil
vántartási rendszer technikai feladatait a Bu
dapesti Műszaki Egyetemen belül működő Or
szágos Műszaki Információs Központ és 
Könyvtár látja el.
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2001. november 9. Az MKE társadalomtudományi 
szekciójának beszámoló és küldöttválasztó tag
gyűlése az Országgyűlési Könyvtárban.

2001. november 12. Az Országos Könyvtári Kurató
riumnak az OSZK-ban tartott ülésén Monok Ist
ván főigazgató ismertette Az Országos Széché
nyi Könyvtár stratégiai céljai és cselekvési 
terve 2002-2004 c. dokumentumot, valamint a 
könyvtár 2002. évi munkatervét.

2001. november 12. British Council angol nyelvi 
módszertani forrásközpont (Resource Point) 
nyílt a salgótarjáni Balassi Bálint Megyei 
Könyvtárban.

2001. november 13. Az MKE mezőgazdasági szerve
zetének közgyűlése az évi szakmai tevékenysé
géről és 2002. évi szakmai programjáról tár
gyalt.

2001. november 14. A Magyar Adatbázis-forgalma
zók Szövetsége (MÁK), amely 199L máj. 10-én 
alakult meg, kibővült tevékenységi körére való 
tekintettel Magyar Tartalomipari Szövetségre 
(MATISZ) változtatta nevét.

2001. november 14. Az IKSZ városi könyvtári tago
zatának szakmai napja az OSZK-ban. Tárgya, il
letve címe:T települési, városi könyvtárak he
lye, szerepe a könyvtári rendszerben. A lehet
ségesjövő.

2001. november 15-16. Nemzetközi tanácskozás a 
regionális információs társadalom és a könyv
tárak témakörről a szombathelyi Berzsenyi Dá
niel Főiskolán, a főiskola könyvtár- és informá
ciótudományi tanszékének, valamint az MKE 
Vas megyei szervezetének rendezésében.

2001. november 15. -  december 15. A Csongrád 
megyei gyermekkönyvhónap eseményei a sze
gedi Somogyi Károly Városi és Megyei Könyv
tár, valamint az érintett önkormányzati könyv
tárak rendezésében.

2001. november 16. A Szakszervezetek Jász-Nagy- 
kun-Szolnok Megyei Könyvtárának elnevezése 
a Területi Művelődési Intézmények Egyesüle
te Korona Könyvtára, Szolnok névre válto
zott.
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2001. novem ber 19. Az MKE műszaki könyvtárosi 
szekciójának összejövetele Új számítógépes 
szolgáltatások az OSZK-ban címmel -  továbbá 
a szervezet tájékoztató részközgyűlése.

2001. novem ber 19- Közgyűjteményi együttműkö
dés a tudományos kutatás szolgálatában cím
mel tanácskozás a miskolci II. Rákóczi Ferenc 
Megyei Könyvtárban, külföldi résztvevőkkel.

2001. novem ber 20. A „szegedi műhely” Könyvtár- 
történetifüzetek nevű sorozatának 11. kiadvá
nyaként megjelent Monok István és Zvara Edi
na összeállítása, az Intézményi és magángyűj
temények 1589-1750. Könyvjegyzékek bibli
ográfiája című, ill. alcímű kötet.

2001. novem ber 20 -22 . A több éve folyó holland
magyar közkönyvtári felmérés záró tanácsko
zása az OSZK-ban.

2001. novem ber 21. A minőség diadala. A minő
ségmenedzsment diszkrét pontjai címmel, il
letve alcímmel kerekasztal-beszélgetés a Zrínyi 
Miklós Nemzetvédelmi Egyetem dísztermében, 
a ZMNE Központi Könyvtárának és az MKE mű
szaki könyvtárosi szekciójának rendezésében 
A magyar tudomány napja alkalmából.

2001. novem ber 21. Megalakult az OSZK és a me
gyei könyvtárak konzorciuma a LiblnfO: Ma
gyar Könyvtárak Internetes Tájékoztató Szol
gáltatása (korábban: MIT-HOL) nevű online re- 
ferensz-szolgáltatás keretében való együttmű
ködésre.

2001. novem ber 22 -25 . Koszovói könyvtárosok to
vábbképzése Budapesten, az Európai Ifjúsági 
Központban. Témája: helyzetkép a magyar 
könyvtárügyről.

2001. novem ber 23. A Deutsche Forschungsgemein
schaft képviselője, ár. Sigrun Eckelmann a Bu
dapesti Közgazdaságtudományi és Államigaz
gatási Egyetem Központi Könyvtárában az 
együttműködési lehetőségekről tárgyalt az 
Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiumának 
tagjaival.

2001. novem ber 25. A Fővárosi Szabó Ervin Könyv
tárról szólt a Petőfi rádió Leporoló c. műsora.
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2001. novem ber 26. A Debreceni Egyetem Matema
tikai és Informatikai Intézete kiadta Bényei 
Miklós összeállítását, az Egyetemes könyv- és 
könyvtártörténet, 19-20. század c. szöveggyűj
teményt.

2001. novem ber 2 6 -28 . DAT-2001 címmel a ma
gyar adatbázis-forgalmazók XI. konferenciája a 
MATÁV konferencia-központjában (a Magyar 
tartalomipar fejlesztése II.) „A tartalom a ki
rály” szlogen jegyében, 27-én külön könyvtári 
szekcióüléssel, melynek témája az elektronikus 
tartalomszolgáltatás volt. (Lásd 2001. nov. 14- 
nél is.).

2001. novem ber 27. Az MKE helyismereti szerveze
tének közgyűlése a Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtárban.

2001. novem ber 28. A gyermek- és ifjúsági iroda
lom szerepe az anyanyelv megőrzésében c. 
könyv bemutatója az OPKM Négyszögletű ke
rékasztal c. beszélgetéssorozatában, a Könyv 
és Nevelés c. folyóirat és a szlovéniai Muravidé
ki Baráti Kör Kulturális Egyesület rendezésé
ben.

2001. novem ber 29. Hogyan tovább? az MKE és 
tagszervezetei címmel kerekasztal-beszélgetés 
az FSZEK-ban az MKE Közkönyvtári Egyletének 
rendezésében.

2001. novem ber 30. Sonnevend Péter sikeresen 
megvédte A könyvtári rendszer országos köz
ponti szolgáltatásai, különös tekintettel a do
kumentumellátás biztosítására című PhD- 
disszertációját.

2001. novem ber 30. -  decem ber 1. A német nem 
zetiségi báziskönyvtárak kihelyezett értekezle
te Győrben és látogatása Alsóőrben (Ausztria), 
a Magyar Információs és Média Központban.

2001. decem ber 4. Az MKE-nek az OSZK-ban tartott 
küldöttértekezletén a tagdíjreformmal és az 
egyesületnek közhasznú szervezetté alakulásá
val kapcsolatos kérdésekről, az alapszabály 
módosításáról tárgyaltak a résztvevők.

2001. decem ber 5. Az Országos Könyvtári Kuratóri
um ülést tartott az OSZK-ban. Témái: az OSZK 
átdolgozott stratégiai terve, a könyvtár költség
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vetési többletigényei; a Könyvtári Intézet stra
tégiai terve.

2001. december 8. A Magyar Elektronikus Könyvtár 
Egyesület közgyűlése az OSZK-ban.

2001. december 10. Az OSZK hagyományos tudo
mányos ülésszaka: öt szekcióban 35 előadással.

2001. december 11. A Könyvtári Intézet által a 
könyvtárak statisztikai adatgyűjtéssel és -fel
dolgozással megbízott munkatársai részére 
gyakorlati kérdésekről és az elektronikus adat
szolgáltatás új rendszeréről szervezett értekez
let az OSZK-ban.

2001. december 11. A Magyar Orvosi Könyvtárak 
Szövetségének országos értekezlete a Pető In
tézet Villányi úti konferenciatermében. Tárgy: 
a magyar kórházi könyvtárak helyzete, múltja 
és jelene - elemzések és beszámolók.

2001. december 14. A hírlapkönyvtárosok találko
zója az OSZK-ban. Tárgy: a gyermek- és ifjúsági 
lapok, a gyermekek újságolvasási szokásai.

2001. december 17. A székesfehérvári Vörösmarty 
Mihály Megyei Könyvtár megjelentette & Hely- 
ismereti könyvtárosok VII. országos tanács
kozása: Székesfehérvár, 2000. július 26-28. c. 
kiadványt.

2001. december 19. Országos értekezlet az Orszá
gos Idegennyelvű Könyvtárban. Tárgy: a ki
sebbségkutató intézetek bemutatkozása; a 
nemzetiségek könyvtári ellátása.

2001. december 21. A Debreceni Egyetemen Boáa 
István Károly sikeresen védte meg Use o f Hy
pertext in Information Science. Concepts, 
Systems, Moáels and Applications (A hiper- 
szöveg felhasználása az informatikai fogal
mak, rendszerek, modellek és alkalmazások 
területén) c. PhD-értekezését.

2001. december 29. ̂ KulturálisKözlöny különszá- 
mában megjelent a Nemzeti Kulturális Örökség
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Minisztériumának közleménye a közgyűjtemé
nyekben és a közművelődési intézményekben 
tudományos munkakörben foglalkoztatott, mi
nősített kutatók illetményéről.

2001. december 29. A nemzeti kulturális örökség 
minisztere a 23/2001. sz. NKÖM-rendeletben 
szabályozta a szomszédos államokban élő ma
gyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya 
alá tartozó személyeket megillető kulturális 
kedvezményeket.

2001. december 31. A Néprajzi Múzeum és a Magyar 
Néprajzi Társaság kiadásában, Nagy Réka szer
kesztésében megjelent a Magyar néprajzi bib
liográfia... 1997-1998 c. magyar-angol nyelvű 
könyvészet.

2001. december 31. Az ország egyik kisközséges 
megyéje, Baranya 289 községe közül 64-ben 
nem volt könyvtár (22,1 százalék), 72-ben pe
dig szünetelt (24,9 százalék) a könyvtári szol
gáltatás. A működő és a nem működő könyvtá
rak aránya 53:47 százalék.

2001. december 31. A nyilvános könyvtáraknak a 
Könyvtári Intézet által vezetett jegyzékébe 
1851 könyvtárt vettek fel eddig az időpontig. A 
jegyzékből - az OMIKK és a Műegyetemi Könyv
tár egyesítése nyomán - törölték a Budapesti 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 
Könyvtár és Tájékoztatási Központot. A jog
utód intézmény a Fonyó Istvánná vezette Bu
dapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem Országos Műszaki Információs Köz
pont és Könyvtár.

2001. december 31. A Fővárosi Szabó Ervin Könyv
tár Központi Könyvtárába az év folyamán 
48 535 olvasó iratkozott be. Ennyi olvasója ed
dig még egyetlen magyar könyvtárnak sem 
volt.

2001. december 31. A Magyar Könyvtárosok Egye
sülete 2450-es taglétszámmal zárta az évet.
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