
Események, krónika 1977...
A Könyvtári Figyelő 1970. évi első száma közölte Bereczky Lászlónak „A felszaba

dulás utáni magyar könyvtárügy kronológiája 1945—1969.” című összeállítását, s a fo
lyóirat szerkesztősége ugyanehhez a számhoz az olvasóknak szóló válasznyomtatványt 
is mellékelt: kérte őket, hogy tegyenek javaslatokat a kronológia kiegészítésére. A pót
lások az 1970/3. és az 1971/1. számban meg is jelentek. Az összeállítás folytatása azon
ban elmaradt, az 1970—76-os évkörről nem készült eseménytár.

A Könyvtáros szerkesztőségének véleménye szerint az ilyen, nagyobb időszakot 
felölelő tájékoztató adattárak akkor töltik be igazán szerepüket, ha fonaluk nem sza
kad meg, s hozzájuk frissen, évenként csatlakoznak a részletesebb összeállítások. Ezért 
határozta el, hogy az idén első ízben, a jövőben pedig évenként közrebocsátja egy-egy 
év kronológiáját. Ez a vállalkozása láncszeme annak az erős törekvésének is, hogy a 
folyóirat információs szerepét fokozza, minél több és sokoldalúbb tájékoztatást — kis- 
információkat is — nyújtson olvasótáborának, s a hazai könyvtári élet jeles esemé
nyeiről a lehető legnagyobb teljességgel tájékoztassa olvasóit. Ezért arra kéri az ösz- 
szeállítás forgatóit: jelezzék a szerkesztőségnek a kronológiában felfedezett hiányokat 
és pontatlanságokat, hogy a következő évi esemény tár közreadásával egyidejűleg a 
pótlásra, hibajavításra is sor kerülhessen.

Néhány megjegyzés: Az időrendi összeállításba általunk fontosnak ítélt könyv
tárügyi események és a könyvtárak életét, tevékenységét érintő országos akciók 
(könyvhetek, könyvhónapok) dátumait vettük fel. Regisztráltuk az évfordulókat is, az 
1977-ben huszonöt éves megyei (járási) könyvtárügy alapítási évfordulóiról azonban 
csak összefoglalóan, az első évforduló dátumánál (március 9.) emlékeztünk meg. A sze
mélyi változásokat a megyei, főiskolai, egyetemi stb. könyvtárak és a nagy szakkönyv
tárak vonatkozásában kívánjuk feljegyezni. A tanácskozások, továbbá a könyvtáros
egyesületi rendezvények közül a több megyére kiterjedő, illetve a nem előadás, hanem 
tanácskozás jellegű összejöveteleket említettük meg. A könyvtáravatások esetében a 
felvétel alsó határa falusi könyvtárakat illetően a legalább 120, városokban levő 
könyvtárak vonatkozásában a 150 m2 alapterület volt. A település jellegétől függetle
nül igyekeztünk regisztrálni a legalább 100 m2 alapterületű önálló gyermekkönyvtá
rak (részlegek) és az ilyen nagyságú iskolai könyvtárak felavatását is. — Az olvasótá
borok közül csupán néhány különlegesnek (például nemzetiségi, cigány) a dátumát 
szerepeltetjük az összeállításban.

Végül egy óhaj: Jó lenne, ha az országos eseménytárat helyi kronológiák egészíte
nék ki, s a könyvtári évkönyvek vagy híradók folyamatosan közölnének helyi (szakte
rületi, megyei) eseménytárakat, amelyek együtt hézag nélküli rendszert alkotnának.

JANUÁR
1.

10.

10—26.

17.

17—22.

Az Országos Műszaki Könyvtár és Dokumentációs Központ megindította 
a BINÁR-programot a Témára Irányuló Gépi Információ Terjesztés 
(TIGIT) keretében: saját R—20-as számítógépén dolgozza fel az INSPEC 
mágnesszalagot, és ezzel egyidőben új feldolgozó programot vezet be 
Az egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskola könyvtárának új igazgatója 
Rátkai István. — A Komárom m. SZMT Központi Könyvtárának vezeté
sére Vojcsek Sarolta kapott megbízást. — A Textilipari Szakszervezet 
Központi Könyvtárának igazgatójává Ribicska Raymondot nevezték ki 
A megszűnt Békéscsabai Fémipari Szövetkezettől a könyvtári fémbúto
rok gyártását két szövetkezet vette át: a raktári és a gördülő állványo
kat a Békési Start KTSZ, a katalógusszekrényeket és az irattároló szek
rényeket a mezőberényi szövetkezet állítja elő
A Művelődésügyi Közlöny 1977/1. számában megjelent a kulturális mi
niszter 5/1976. (X. 26.) KM sz. rendelete az egyes közművelődési tevé
kenységet végzők szakképesítéséről és foglalkoztatásáról; továbbá — eh
hez kapcsolódóan — a kulturális és a munkaügyi miniszter 6/1976. (X. 
26.) KM—MŰM sz. együttes rendelete egyes közművelődési tevékenysé
gek díjazásáról
A ‘bécsi városi könyvtárban kiállítás mutatta be — a Könyvtártudomá
nyi és Módszertani Központ rendezésében — a magyar könyvtárügy 30 
éves fejlődését
A Magyar Könyvtárosok Egyesületének keretében megalakult a társada
lomtudományi könyvtárosok szekciója
Gyermekkönyvhét a hódmezővásárhelyi Németh László Városi Könyv
tárban
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24. A Művelődésügyi Közlöny 1977/2. számában megjelentek a Kulturális 
Minisztérium és az Oktatási Minisztérium által közösen kiadott „Irány
elvek a kis települések kulturális ellátásának javítására és a komplex 
művelődési intézmények létesítésére”

25. A Magyar Könyvtárosok Egyesületének küldöttközgyűlése
26. A Kulturális Minisztérium szervezeti átalakítása keretében a könyvtár- 

ügyi önálló osztály a Képzőművészeti és Közgyűjteményi Főosztály név
vel létesített új szervezeti egység része lett

FEBRUÁR

1. Zircz Pétert az Orsz. Széchényi Könyvtár főigazgató-helyettesévé nevezte
ki a kulturális miniszter. — A Nagykanizsai Városi-Járási Könyvtár új 
igazgatója dr. Tamás István

4. Sopronban megnyílt az 1977. évi mezőgazdasági könyvhónap
A Művelődésügyi Közlöny 3. számában megjelent az „Irányelvek a Köz- 
művelődési Alap céltámogatási keretéből történő igénylésekhez” c. tá
jékoztató

7—8. A konzervipar műszála könyvtárosainak tanácskozása Nagykőrösön az
iparág műszaki könyvtárainak helyzetéről

16. A Magyar Rádió „Könyvklub” c. irodalmi estje a Hatvani Városi Könyv
tárban; a rendezvényt a Kossuth Rádió febr. 19-én tűzte műsorára

17. A Hatvani Városi Könyvtár új épületrészének felavatása
20—26. Gyermekkönyvhét Vas megyében a megyei könyvtár és a megyei úttörő-

elnökség rendezésében
24—25. Mezőgazdasági, élelmiszeripari és erdészeti szakkönyvtárosok országos

tanácskozása Sopronban „A szakirodalom jelentősége a mezőgazdaság 
nagy változásai korában” címmel

MÁRCIUS

6. Húszéves a Technika, az Országos Műszaki Könyvtár és Dokumentációs
Központ lapja

8. Felavatták a 140 m2 alapterületűre bővített Okányi Községi Könyvtárt 
(Békés m.)

9. Huszonöt éves az országban elsőként létrehozott megyei könyvtár, a Bé
késcsabai MK. Az utána következők nagyobb részét aug. 20-ával kapcso
latban (aug. 18. — Tatabánya; aug. 19. — Székesfehérvár; aug. 20. — Ka
posvár, Pécs, Veszprém) vagy nov. 7. körül (okt. 26. — Miskolc), az utol
sót (Pest megyei Könyvtár) pedig dec. 31-én avatták fel

17. Ankét a könyvtárügyi szaksajtóról a Könyvtárosegyesület műszaki
könyvtári szekciójának rendezésében Bp.-en, az Orsz. Széchényi Könyv
tárban

23. 73 éves korában elhunyt Szalatnai Rezső író, irodalomtörténész, aki 1950-
től 1965-ig, nyugdíjazásáig a Budapesti Egyetemi Könyvtár munkatársa 
volt

24—25. Az MKE ifjúsági szekciójának tanácskozása Jászberényben és Szolno
kon a 14 évesnél idősebb fiatalok olvasmány-kiválasztásáról

28. Felavatták a Győri Megyei Könyvtár gyermek- és ifjúsági részlegét,
melynek alapterülete 141 m2

ÁPRILIS

1. Várossá nyilvánították Bonyhád (Tolna m.), Dunakeszi (Pest m.), Mar
cali (Somogy m.) és Siklós (Baranya m.) nagjdcözségeket: Bonyhád, Mar
cali és Siklós könyvtára városi-járási, Dunakeszi könyvtára városi 
könyvtárrá vált
Felavatták a Szentesi Városi-Járási Könyvtár 117 m2 alapterületű gyer
mekrészlegét

2. A Művelődésügyi Közlönyben (7. sz.) megjelent az „Irányelvek és mód
szertani ajánlások a cigány lakosság elmaradott rétegeivel kapcsolatos 
közművelődési tevékenység szervezéséhez”. A dokumentum III. fejezeté
nek 4. pontja a könyvtári feladatokat foglalja össze

5. Az 1975—76. évi „Kiváló könyvtár” — „Kiváló művelődési otthon” pá
lyázat díjkiosztó ünnepsége Budapesten, a Fészek klubban. A harmad-
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6.

ízben meghirdetett pályázatban részt vevő 196 közművelődési könyvtár 
közül 48 nyerte el a „Kiváló” címet, 22 pedig dicséretet kapott 
A Verseghy Ferenc nyelvművelő verseny döntője a Szolnoki Megyei 
Könyvtárban
Megnyílt az 570 m2 alapterületű diósgyőri Petőfi Emlékkönyvtár, a mis
kolci városi könyvtárhálózat és egyben a vidék legnagyobb városi kerü
leti könyvtára

14.—máj. 8. Gyermekkönyvhónap Szabolcs-Szatmár megyében
14.—máj. 30. Pécs-Baranyai gyermekkönyvhetek
20. A Művelődésügyi Közlöny 8. száma közli a 3/1977. (III. 29.) KM sz. ren

deletet a kulturális értékű tárgyak külföldre viteléről és külföldi kiállí
tásáról

22. A Soproni Erdészeti és Faipari Egyetem új épületének műszaki átadása 
Tízéves az Orsz. Műszaki Könyvtár és Dokumentációs Központ kereté
ben működő Budapesti Francia Műszaki és Tudományos Tájékoztatási

26.
Központ
A Veszprém megyei Tanács VB elfogadta a kisközségek könyvtári ellá
tásának korszerűsítésére, a járási szintű ellátásra tett javaslatot, ezzel 
megindította a kérdés országos rendezésére hozandó intézkedések sorát

27—28. Mezőgazdasági könyvtárosok regionális értekezlete Kaposvárott a könyv
tár és a szakirodalom használatáról

28. SZOT-díjat kapott Karácsonyi Jánosné, a Vasasszakszervezet Központi

29.
Könyvtárának igazgatója
A Heves m. SZMT Központi Könyvtár új otthonának és hírlapolvasójá
nak felavatása Egerben

MÁJUS
2. A Kulturális Minisztérium könyvtárügyi osztálya létrehozta a Könyvtár- 

tudományi és Módszertani Központ tanácsadó testületéként működő 
könyvtári könyvminősítő bizottságot
Megnyílt a 180 m2 alapterületűre bővített és berendezésében korszerűsí

3—4.
tett Petőfi Emlékkönyvtár Kisbéren (Komárom m.)
A Kulturális Minisztérium könyvtárügyi osztályának országos igazgatói

6.
értekezlete Kaposvárott
Huszonöt éves az ország 3000. „népkönyvtára”, a Széphalmi Községi

10.
Könyvtár (Borsod-Abaúj-Zemplén m.)
Meghalt dr. Gyenge Erzsébet, a Marx Károly Közgazdaságtudományi

14,
Egyetem könyvtárának igazgatója
Huszonöt éve jelent meg a könyvtárügy fejlesztéséről szóló 2042—13/

15.
1952. (V. 14.) sz. minisztertanácsd határozat
Meghalt dr. Nyireő István, a Debreceni Egyetemi Könyvtár 1929 és 1945

19.
közötti igazgatója, könyvtárépítész
Kiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban a 70 éves Buday György

24.
műveiből
A „Stájerországi és grazi kulturális hét” keretében stájer irodalomtörté
neti kiállítás és irodalmi est a Szombathelyi Megyei Könyvtárban

26. A szakszervezeti központi könyvtárigazgatók országos értekezlete a 
SZOT szervezésében

27.—jún. 4. 
27.

Ünnepi könyvhét. Megnyitók: Budapest (országos); Békéscsaba (vidéki) 
A Könyvtártudományi és Módszertani Központ mellett működő orszá
gos könyvtári propaganda bizottság értekezlete Szentendrén 
A Magyar Könyvtárosok Egyesületének Bács-Kiskun megyei szervezete 
alakuló ülését tartotta Kiskőrösön

28. ötéves az ország legnagyobb közművelődési könyvtára, a Miskolci Me

30.
gyei Könyvtár
A 198 m2-ről 355 m2 alapterületűre bővített Tiszafüredi Nagyközségi-Já

co 0 1 §'

rási Könyvtár felavatása
Nemzetiségi olvasótábor Bár községben (Baranya m.) Baranya és Bács- 
Kiskun megye rendezésében, jugoszláviai általános iskolások részvéte
lével

JÚNIUS
Három középiskolában: Kőszegen, Pásztón és Vácott először tettek az 
érettségi keretében záróvizsgát a közgyűjtemény-kezelői kétéves fakul
tatív gimnáziumi tantárgy tanulói
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8—9.

13—17.

13— 18.
14— 16.

15— 17.

21—23.

23.

23—24.

30.

JÜLIUS

6.

12.

15.

17— 24.

18— 29.

20. —aug. 10.

21.

21—30.

26—28.

Tolna, Somogy és Komárom m. gyermekkönyvtárosainak közös tanács
kozása Tatabányán
A szocialista országok nemzeti bibliográfiai szakértődnek negyedik ta
nácskozása az Országos Széchényi Könyvtár rendezésében 
Olvasótábor cigánygyerekeknek Tisza őrsön (Szolnok m.)
Gyermekkönyv táros továbbképzési napok Kiskőrösön, Bács-Kiskun, Ba
ranya és Zala megye könyvtárosai részére
A Mérnökszervezetek Világszövetségének Mérnöki Információs Bizott
sága (WFEO/CEI) szófiai ülésén négy évre a szervezet elnökévé válasz
totta dr. Lázár Pétert, az Országos Műszaki Könyvtár és Dokumentációs 
Központ főigazgatóját
Országos tanácskozás a Széchényi Könyvtárban a könyvek bibliográfiai 
leírásának szabályzattervezetéről
Az MKE gyermekkönyvtárosi szekciójának országos tanácskozása Bu
dapesten az általános iskolai könyvtárak helyzetéről 
Az MKE műszaki könyvtáros szekciójának tanácskozása Szegeden a 
könyvtártechnikai berendezések fejlesztéséről, és beszerzési lehetősé
geiről
A Szegedi Megyei Városi Tanács végrehajtó bizottságának ülése jóvá
hagyta a Somogyi Könyvtár és a Levéltár közös épületének a BUVÁTI 
által készített beruházási programját. Az építkezés 1978 első félévében 
megkezdődik, a befejezési határidő 1980 vége

Lundban aláírták a svéd Bi'bliotekstjánst és a NIKEX külkereskedelmi 
vállalat együttműködési szerződését az „Allmedia” rendszer gyártásáról 
és értékesítéséről
Washingtonban elhunyt Vasváry Ödön ny. református lelkész, az ame
rikai magyarság történetének kutatója. Vasváry Ödön 1888-ban Szegeden 
született, és 1972-ben a Somogyi Könyvtárnak ajándékozta nagy értékű 
gyűjteményét
Megjelent a számítógéppel előállított Magyar Nemzeti Bibliográfia pró
baszáma
Olvasótábor Szolnok, Békés, Győr-Sopron és Nógrád megyei szocialista- 
brigád-tagoknak Budapesten
Rendhagyó olvasótábor Bakonyoszlopon a Veszprém megyei Könyvtár 
és a Könyvtártudományi és Módszertani Központ szervezésében 
Magyar könyvtárügyi kiállítás Moszkvában — könyvtárügyünk 30 éves 

fejlődéséről — a Lenin Könyvtár és az OSZK KMK rendezésében 
Az MKE műszaki könyvtáros szekciójának szakértői értekezlete az MSZ 
3424 T. sz. „Bibliográfiai leírás. Könyvek” c. szabványtervezetről 
Nemzetiségi olvasótábor Rétságon Komárom és Nógrád megyei úttörők 
részére
Az MKE ifjúsági szekciójának tanácskozása Zircen, Bakonyoszlopon és 
Veszprémben az olvasótáboroknak a könyvtári munkában játszott sze
repéről

AUGUSZTUS

1. A Művelődésügyi Közlöny 15. számában megjelent a 4/1977. (VII. 27.)
KM—MüM sz. együttes rendelet — a közművelődési intézmények dolgo- 
gozóinak munkabéréről —, illetve a bérrendezés végrehajtásáról intéz
kedő 202/1977. (MK. 15.) KM—MüM sz. utasítás
Huszonöt éve kezdte meg munkáját Sallai István vezetésével az Orsz. 
Széchényi Könyvtár módszertani osztálya, az ún. „Módszertani- kabinet”, 
a Könyvtártudományi és Módszertani Központ jogelődje 
A Nógrád megyei Könyvtár új igazgatója Kojnok Nándor

13. Kilencven éve, 1887. aug. 13-án született Pór Nándorné Váradi Irma,
Szabó Ervin utolsó, még élő munkatársa

15. Megjelent az „Információ a könyvtári és információs munka eszközeiről
és berendezéseiről” c. kiadvány, amelyet a Könyvtártudományi és Mód
szertani Központ ad ki NTMIR—IEGYNISZ-szolgálata keretében 
Öcsödön (Szolnok m.) 152 m2 alapterületű községi könyvtárt avattak 
Kallón (Nógrád m.) egy átalakított-felújított épületben megnyílt a 160 
m2 alapterületű községi könyvtár
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16—20. A Jogi Könyvtárak Nemzetközi Szövetségének (International Associa-
tion of Law Libranies =  IALL) hatodik nemzetközi tudományos ülés
szaka Budapesten, az Országgyűlési Könyvtár rendezésében

18. Centenáriumi emlékülés Szabó Ervin tiszteletére az MSZMP Párttörté
neti Intézetében — az Intézet, az MTA Történettudományi Intézet és a 
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár rendezésében
A Szabó Ervin-díj és a „Kiváló Népművelő” kitüntetés átadása a Parla
mentben. Szabó Ervin-díjas könyvtárosok: Dr. Berza László, Fekete Pe
tem é, Magyar András, Simon Imréné, Tóth Béla, Wix Györgyné. Kiváló 
népművelő: Király Lászlóné, Nyakas Gyuláné, Tóth György.

19. Űj, 160 m2 alapterületű városi fiókkönyvtár nyílt Szeged Odessza nevű 
városrészében

22. A Munkásmozgalmi Panteonban koszorúzás Szabó Ervin urnájánál
23. Emléktábla-koszorúzással egybekötött kiállítás-megnyitó a Fővárosi Sza

bó Ervin Könyvtár központjában a könyvtár névadójának születési év
fordulója alkalmából; ugyanezen a napon kiállítás-megnyitás a Magyar 
Munkásmozgalmi Múzeumban Szabó Ervinről, mint a munkásmozgalom 
kimagasló alakjáról

23—28. Olvasótábor 71 cigánygyermek részére a miskolci Csanyik-völgyben, a
Borsod-Abaúj-Zemplén m. Könyvtár és a megyei úttörőelnökség rende
zésében

24. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár dolgozóinak ünnepi megemlékezése 
Szabó Ervinről- a Néphadsereg központi klubjában

31. Nyugdíjba vonult Szőllősy Kálmán, a Pécsi Városi Könyvtár igazgatója,
az 1949-ben létrehozott Pécsi Körzeti Könyvtár megszervezője

SZEPTEMBER

1.

1— 10.

4.

5—6.

6.

6.—okt. 10. 

12—17.

14—16.

21.

25—30.

27—28.

28.
28—30.

Befejeződött az orvosi könyvtárosok és az orvosi könyvtárak fenntartói
nak második országos versenye
A fennállásának 50. évfordulóját ünneplő IFLA (Könyvtárosegyesületek 
és -intézmények Nemzetközi Szövetsége) világkongresszusa, illetve 
könyvtárügyi rendezvényei Brüsszelben
Móricz Zsigmond szobrának — Kő Pál alkotása — felavatása a Nyíregy
házi Móricz Zsigmond Megyei Könyvtár előtt; kiállítás megnyitása a 
könyvtárban
Az orvosi könyvtárosok és orvostanácsadók hatodik országos tanácskozá
sa Miskolcon, a megyei kórházban az orvosi információ terjedéséről és 
hasznosításáról
Vácott, a Hajós Alfréd Űttörőház Lenin úti épületében felavatták a vá
rosi-járási könyvtár részlegeként működő 160 m2 alapterületű gyermek- 
kön yv tárt
Dohnányi Ernő emlékkiállítás az Orsz. Széchényi Könyvtár zeneműtárá
nak rendezésében
A hatodik Komárom megyei könyvtári hét eseményei: 12-én a József 
Attila Megyei Könyvtár fennállásának 25. évfordulója alkalmából ren
dezett ünnepség Tatabányán; 13-án a Könyvtáros újjáalakult szerkesztő 
bizottságának első ülése Tatán; 15-én Komáromban a Jókai Mór Városi- 
Járási Könyvtár jubileumi ünnepségsorozatának kezdete 
Gyermekkönyvtárosok tájkonferenciája Szentendrén Borsod-A-Z., Haj- 
dú-Bihar, Nógrád és Pest megye 74 könyvtárosának részvételével 
A Művelődésügyi Közlöny 18. számában megjelent az 5/1977. N (VII. 28.) 
KM sz. rendelet a sajtótermékek köteles- és tiszteletpéldányairól szóló 
2/1960. (V. 25.) MM sz. rendelet módosításáról és kiegészítéséről 
A szocialista országok kulturális minisztériumainak könyvtárügyi osz
tályvezetői és nemzetikönyvtár-igazgatói részére szervezett IX. munka- 
értekezlet Moszkvában
Országos helyismereti konferencia Kecskeméten a Bács-Kiskun megyei 
Könyvtár, illetve a Könyvtártudományi és Módszertani Központ rende
zésében
Az 1978. nov. 7-ig tartó „Kell a jó könyv” olvasópályázat meghirdetése 
Gyermekköriyvtárosi továbbképzési napok Szegeden „A játék és a gyer
mek” címmel Heves, Szabolcs-Szatmár, Szolnok és Csongrád megye 
gyermekkönyvtárosai részére

363



29—30. A műszaki egyetemi könyvtárak első szakmai,szemináriuma Bakonyosz- 
lopon, a Veszprémi Vegyipari Egyetem könyvtárának szervezésében

29.—okt. 1. Magyar, osztrák és csehszlovák zenetudományi szakértők munkaértekez
lete Budapesten az 1975-ben kötött, a nemzeti könyvtárak közötti bib
liográfiai együttműködésről szóló megállapodás végrehajtásáról

OKTÓBER

1. Huszonöt éves a KÖNYVÉRT Váll. könyvtárellátó osztálya („Kollektor”)*
melyet az 1952. évi könyvtárügyi minisztertanácsi határozat hozott lét
re az Állami Könyvterjesztő Vállalat keretében

3. Emlékünnepség a Nemzeti Múzeum és az Országos Széchényi Könyvtár
épületében a két intézmény alapításának 175. évfordulója alkalmából. Az 
Elnöki Tanács által adományozott Munka Vörös Zászló érdemrendje ki
tüntetés átadása a két intézménynek, emlékkiállítás megnyitása

3—4. Könyvtári propagandisták országos tanácskozása Győrben, a Kisfaludy
Károly Megyei Könyvtárban a „Kell a jó könyv ’77” pályázat megindí
tásáról- és a könyvtárak csatlakozásáról a „Tájak — Korok — Múzeu
mok” mozgalomhoz

6. Lundban parafálták a júl. 6-án kötött Bibliotekstjánst—NIKEX szerző
dést, melynek tárgya a svéd „Allmedia” könyvtárberendezési rendszer 
gyártása és értékesítése

7—31. Műszaki könyvnapok. (Megnyitójuk Budapesten, illetve Vácott)
10— 14. Gyermekkönyvtári napok Miskolcon, a városi könyvtár szervezésében
11— 14. AZ UNESCO Általános Információs Programjának Tanácsadó Bizottsága

párizsi alakuló ülésén dr. Lázár Pétert, az OMKDK főigazgatóját két évi 
időtartamra a bizottság alelnökévé választotta
Gyermekkönyvtárosi napok Dunaújvárosban, a Székesfehérvári Megyei 
Könyvtár, valamint a Dunaújvárosi Munkás Művelődési Központ és 
Könyvtár rendezésében, Győr-Sopron, Vas, Veszprém és Fejér megye 
gyermekkönyvtárosai számára

16. Á Pécsi Városi Könyvtár új igazgatója Berták László, a Pécsi Pedagógiai 
Főiskola Könyvtárának volt munkatársa, az írócsoport titkára

17. Az Országos Közművelődési Tanács elnökségének ülése megtárgyalta 
„A közművelődési könyvtárak helyzete és fejlődése” c. Kulturális Min.— 
SZOT előterjesztést

17.—nov. 11. Gyermekkönyvnapok Hajdú-Bihar megyében
21.—nov. 20. őszi megyei könyvhetek. (Megnyitó Mátészalkán)
26.—nov. 24. Fejér megyei szakszervezeti könyvtári hetek
28. Győrött átadták rendeltetésének a Közlekedési és Távközlési Műszaki

Főiskola épületcsoportját, amelynek központi igazgatási épületében a 800 
m2 alapterületű könyvtár is helyet kapott
Raymond Barre, a Francia Köztársaság miniszterelnöke és kísérete meg
látogatta az OMKDK keretében működő Budapesti Francia Műszaki és 
Tudományos Tájékoztató Központot

NOVEMBER

1—2. Országos tanácskozás a serdülőkorúak és a költészet kapcsolatáról Mis
kolcon, a megyei könyvtárnak és a Magyar Úttörők Szövetségének ren
dezésében

3. Nagybaracskán (Bács-Kiskun m.) 120 m2 alapterületű, új községi könyv
tárt avattak

3— 4. A Magyar Könyvtárosok Egyesületének IX. vándorgyűlése Budapesten*
a Pataky István Művelődési Központban

4. —dec. 31. Politikai könyvnapok. (Megnyitó Budapesten és Dunaújvárosban)
4— 17. A szovjet könyv ünnepi hete. (Megnyitó Budapesten)
10—11. Könyvbemutatóval egybekötött tanácskozás a budapesti könyvklubban

a nemzetiségek könyvtári ellátásáról
15. A Fővárosi Szociális Otthonban elhunyt Pórné Váradá Irma. (Ld. aug.

13.)
19. A „Ki látott engem?” címmel, Ady Endre születésének századik évfor

dulójára meghirdetett képzőművészeti és irodalmi pályázat kiállítás
megnyitóval egybekötött díjkiosztó ünnepsége a kőbányai Pataky István 
Művelődési Központban
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21. A Somogy megyei Mernye község kísérleti oktatási-művelődési központ
jaként működő iskolaépületben 120 m2 alapterületű közös iskolai-közmű
velődési könyvtár nyílt

21—25. Az egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskolának a budapesti SZOT Köz
ponti Iskolára kihelyezett tagozatán lezajlottak a 2/1976. (IX. 14.) OM sz. 
rendelet alapján szervezett főiskolai könyvtáros államvizsga első vizs
gáztatásai

25. A korszerűsített Békési Városi Könyvtár felavatása
Felavatták a Kalocsai Művelődési Központ és Ifjúsági Ház épületét, 
amelyben 149 m2 alapterületű gyermekkönyvtár és zenei részleg is he
lyet kapott

28—29. Huszonöt éve tartották az I. országos könyvtáros konferenciát
30. Mezőgazdasági, élelmiszeripari és erdészeti felsőoktatási intézmények,

kutatóintézetek vezetőinek, könyvtárvezetőinek tanácskozása Budapes
ten, a kutatási-fejlesztési információellátás helyzetéről, korszerűsítéséről

DECEMBER

Az Országos Műszaki Könyvtár és Dokumentációs Központban megkez
dődött az Országos Szakirodalmi Információs Rendszer (OSZIR) fejlesz
tését és működését szolgáló bázis kiépítése

1. A Nógrád megyei SZMT Központi Könyvtár új igazgatója Várkonyi Isí- 
vánmé

2. Átadták rendeltetésének a kaposvári városi könyvtárhálózat mozgó
könyvtárát, melyet egy Ikarus 66-os buszból alakított át a 13-as sz. 
Volán Vállalat. Ez az ország 5., a vidék 3. bibliabusza

4. Felavatták a Nagykanizsai Városi-Járási Könyvtár 125 m2 alapterületű
gyermekrészlegét

5— 27. Gyermekkönyvhetek Szolnak megyében
6— 7. A kiemelt felsőfokú, felsőfokú és a részleges felsőfokú települések

könyvtárigazgatóinak tanácskozása Győrben az audiovizuális gyűjtemé
nyekről és szolgáltatásaikról

9. Emlékkiállítás dr. Káplány Gézának, a magyar műszaki dokumentáció 
úttörőjének, a Technológiái Iparmúzeum és Anyagvizsgáló Intézet 
könyvtárvezetőjének 25. halálozási évfordulója alkalmából az Országos 
Műszaki Könyvtár és Dokumentációs Központban

10. A Balassagyarmati Városi-Járási Könyvtár új fiókjának és helyismereti 
részlegének felavatása egy 200 m2 alapterületű műemlék épületben

11. „Üdvözlet az olvasónak” cineméi irodalmi vetélkedő nyilvános adását 
közvetítette a Kossuth Rádió a Győri Megyei Könyvtárból

12. A Soproni Erdészeti és . Faipari Egyetem központi könyvtárának új, 
1416 m2 alapterületű, tizenöt és fél millió forintból épített otthonában 
megkezdődött a szakmai munka

14. Tudományos ülés a Magyar Tudományos Akadémia Várban levő díszter
mében abból az alkalomból, hogy százéves a magyar pedagógiai könyv
tárügy. Kiállítás az ülés színhelyén, illetve az Országos Pedagógiai 
Könyvtár és Múzeumban

15. A Kulturális Minisztérium a Siófoki Városi-Járási Könyvtárnak ajándé
kozta Varga Imre Kössuth-díjas szobrászművésznek, a város szülöttének 
Kopernikusz c. alkotását, amelyet dr. Molnár Ferenc államtitkár adott 
át ünnepélyesen a város képviselőinek

16. Tanácskozás a közművelődési könyvtárak fejlesztéséről — az Orsz. Köz- 
művelődési Tanács állásfoglalása alapján — és a könyvtárosképzésről a 
megyei (városi) könyvtárigazgatók, valamint a tanácsi könyvtárügyi elő
adók részvételével Budapesten

18. Szegedi és Csongrád megyei, könyvkereskedelmi forgalomba nem került
kiadványok aranyvasárnapi, dedikálással és árusítással egybekötött be
mutatója a Somogyi Könyvtárban. (Ugyanez Hódmezővásárhelyen is dec. 
23-án.)

30. A Bács-Kiskun megyei Tanács megbízást adott a megyei könyvtár új
épületének megtervezésére és kivitelezésére a Bács-Kiskun megyei Ter
vező Vállala/tnak

összeállította: G e r ő  G y u l a
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