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Ankarayı kitaplamalı kampanyası başladı. Sabah, 8 Temmuz 1993.

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kültür ve Sanat Merkezi
(SHÇEK) ile Özkaynak Yayınlan tarafından 8-24 Temmuz 1993 tarihleri
arasında düzenlenen kampanya sürecinde şiir, imza günleri ve müzik gösterileri
yapıldı ve okurla kitap buluşturuldu.
Donat, Yavuz. Şişe dağının altında kalan kitapçı dükkanı. Milliyet, 15
Ağustos 1993. 2.s.
*
Vitrin köşesinde Donat, Bodrum’da içki ve sigara satışları ve eğlence yerlerinin
sayılannı vererek buna karşılık bu ilçemizde yalnızca iki kitapçı olduğunu
belirterek çarpıcı bir tablo çiziyor. 1973-75 yıllannda 30.000’i bulan kitapçı
sayısının bugün 3.500'e düştüğüne değinen yazar çeşitli karşılaştırmalı istatiksel
verilerle Türk toplumunun nasıl kitaptan ve araştırmadan uzak düştüğünü, oysa
batıda ekonomik kalkınmanın ardında bilimsel bilgideki artışın yer aldığını
vurguluyor.

Ekinci, Oktay. "Bosna’da yazık tarih yok ediliyor; ABD’de yayımlanan
raporda, Sırp saldırılarıyla milyonlarca kitap, gazete ve belgenin yok
edildiği yer alıyor". Cumhuriyet, 20 Haziran 1993.
Harvard Üniversitesinden Prof. Andras Riedimayer ve Prof. Cemal Kafadar
tarafından hazırlanan bir rapora göre 1992 Nisan’ından bu yana Sırpların
Bosna'da sürdürdüğü etnik temizlik kapsamında, kütüphaneler, müzeler, arşiv
binaları ve hatta özel kütüphaneler bombalı saldınlarda özellikle yok ediliyor.
Rapor Amerikan kamuoyunda geniş yankı uyandırmış bulunuyor. Yok edilen
tarihsel belgeler, salt Boşnaklar için değil, 'evrensel bilim’ için de çok ciddi
kayıplar olarak niteleniyor. Yok edilen merkezler arasında, Saraybosna Milli
Kitaplığı, Gazi Hüsrev Bey Kitaplığı ve Barajeve Şark Enstitüsü’ndeki
Fransiscan Manastırı var.

Fransa Kütüphanesi 1996 yılında açılıyor. Cumhuriyet, 25 Temmuz 1993. 3.s.

Kültür Bakanı Jacques Toubon sosyalist iktidar döneminde başlayan Fransa Halk
Kütüphanesi projesinin Fransa Ulusal Kütüphanesini de kapsayacak şekilde
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düzenleneceğini açıkladı. Kültür alanında bu ülkedeki en büyük yatırım olan 7
milyar Fransız Frangı tutarındaki proje kapsamında yapılan bina 1995’de
tamamlanarak 1996'da hizmete açılacak.

Kapadokya’da ilk özel kütüphane. Cumhuriyet, 5 Temmuz 1993.
Kapadokya Bölgesi'nde arkeoloji ve sanat tarihi konularında araştırma yapmak
isteyenlere yardımcı olmak amacıyla ilk özel kütüphane Göreme'de açıldı.
Nevşehir'in Göreme kasabasında turizmci Abbas Ataman tarafından oluşturulan
kütüphanede 2000 dolayında yerli ve yabancı yapıt bulunuyor.

Kitapsız bir toplum, ilkel bir toplumdur. G. Ü. Haber bülteni, 15 Mayıs
1993. Sayı 5, 15.s
Gazi Üniversitesinde Show Fuarcılık işbirliğinde 6 Nisan'da yapılan
şempozyum'da Türk toplumunun yaşamında kitabın yeri tartışıldı.
Gazi
Üniversitesi Rektörü Pro. Dr. Enver Hasanoğlu açılış konuşmasında kitapsız bir
toplumun ilkel bir toplum olduğunu belirtti ve kitabı yaşatacak en önemli şeyin
ilgi _ olduğunu vurguladı. Gazeteci Yavuz Donat’ın yönettiği sempozyumda
G.Ü. Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Ataman, Kütüphaneler Genel
Müdürü Prof. Dr. Tülin Sağlamtunç, Bilgi Yayınevi yöneticisi Mahmut Gölgeli
ve yazar Ayla Kutlu konuştular. Ataman, toplumun yönlendiricisi olarak
öğretmenlerin nasıl yetiştirilmeleri gerektiği;
Sağlamtunç, Genel
Müdürlükleri'nin etkinlilderi ve kütüphaneye okuyucu çekme çabaları; Gölgeli,
talep yetersizliği ve bu nedenle baskı sayısının ikibinler civarına düşmesi;
Kutlu, kitap yasaklannm insanları okumaktan uzaklaştırması konularını işlediler.
ÖSYM'nin bir araştırmasına göre okul kitaplığı sayısında Türkiye
Mısır'dan yirmi kat geride, Türkiye'de sadece 206 okul kitaplığı varken bu sayı
Mısır'da 4565.
Milliyet, 23 Temmuz 1993.

