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UNESCO GENEL KURULU NUN
XVII. DÖNEM I. TOPLANTISI
YAPILDI

Unesco (Birleşmiş Milletler Eği
tim Bilim ve Kültür Kurumu) Tür
kiye Millî Komisyonu’nun, yönet
melik değişikleri yüzünden üç yıl
dır ertelenen XVII. Dönem Genel
Kurulu l’nci toplantısı, 24 - 26 Ara
lık 1983 günlerinde, Ankara’da ya
pıldı. Yönetmelikte Genel Kurul
üyeliği sıfatı kaldırılan Demeğimiz
bu toplantıya temsilci göndereme
mişti. Ancak, XVI. Dönem Genel
Kurulu’nca Denetleme Kurulu üye
liğine seçilen ve bu görevinin yeni
Denetleme Kurulu seçilinceye kadak* devam etmesi tabii olan TKD
Genel Başkam Dr. Neemeddin Sefercloğlu, Genel Kurula davet edil
mişti. Üç gün süren toplantıların
ilk gününde Yönetim ve Denetleme
Kurulları raporları açıklandı ve
bunlar üzerinde görüşmeler yapıl
dı. İkinci gün, komisyon çalışma
ları ile geçti. Son gün ise hem ko
misyonlardan gelen raporlar üze
rinde görüşme yapıldı, hem de Yö
netim Kurulunun Yönetmeliğe iliş
kin bazı önerileri karara bağlan
dı.
Yönetim Kurulu’nun önerileri
arasında Türk Kütüphaneciler Derneği’nin Millî Komisyon Genel Ku
rulu üyeliğine yeniden alınması ka
rarının onaylanması da vardı. Fa
kat Yönetim Kurulu önerisini Yö
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netmeliğin öngördüğü şekilde, ge
rekçeli bir öneri halinde sunmadığı
için, Genel Kurul Başkam ve Mil
lî Eğitim Bakam Hasan Sağlam
bu konuda bir işlem yapılamayaca
ğım belirtti; böylece üyeliği Yöne
tim Kurulunun oybirliği ile benim
senmiş bulunan Demeğimiz’in Ge
nel Kurul üyesi olması işlemi ta
mamlanamadı.
Yeni Yönetim Kurulunca da
önerildiği takdirde, Türk Kütüpha
neciler Derneği Millî Komisyon
XVII. Dönem Genel Kurulunun
2'nci toplantısında üyeliğe alınacak.
FEHMİ ETHEM KARATAY ve
AZİZ BERKER ANILDI

Çağdaş Türk kütüphaneciliği
nin öncü ve önderlerinden rahmet
li Fehnii Ethem Karatay ile Aziz
Berker, sonsuzluğa göçüşlerinin
15. yıldönümünde, Türk Kütüpha
neciler Demeği Genel Merkezi ve
İstanbul Şûbesince
düzenlenen
toplantılarla anıldılar.

1968 yılının Ocak ayında on
gün arayla kaybettiğimiz Karatay
ve Berker için Türk Kütüphaneci
ler Demeği Genel Merkezince dü
zenlenen toplantı 25 Ocak 1983 Sa
lı günü saat 18.00’de Millî Kütüp
hane eski yapısının Güzel Sanat
lar salonunda yapıldı. Eski ve genç
kütüphanecilerle
kütüphanecilik
bölümleri öğrencilerinin ve başka

davetlilerin katıldığı toplantı, TKD
Genel Başkam Dr. Necmeddln Seferdoğlu'nun bir konuşması ile
başladı. Fehmi Ethem Karatay’m
ve Aziz Berker'in bazı niteliklerine
temas eden Sefercioğlu'dan sonra
Prof. Dr. Osman Ersoy, Demeğin
bu toplantıyı düzenlemekle ortaya
koymuş olduğu 'değerbilirlik' üze
rinde durdu ve merhumların fani
dünyadan ayrılışından.bu yana kü
tüphaneciliğimizin durumunu eleş
tirdi. Konuşmasında daha çok
Fehmi Ethem Karatay’a ağırlık ve
ren Dr. Müjgân Cunbur ise mer
humla ilgili anılarını dile getirdi.
Başbakanlıkça verilen bir görev
yüzünden toplantıya katılamayan
İsmet Parmaksızoğlu, Dr. Mustafa
Akbulut tarafından okunan konuş
masında, «Aziz Babadan anılar»
sundu.
Türk Kütüphaneciler Demeği
İstanbul Şûresi de, aynı gün, mer
humların kabirlerini ziyaret prog
ramı düzenledi. Ziyaretlere Şube
Yönetim Kurulu üyeleri ile bazı
kütüphaneciler ve merhumların
yakınları katıldı.

Bu törenler, kütüphanecilik ve
merhumların aile çevrelerinde çok
olumlu karşılandı ve Türk Kütüp
haneciler Demçği'ne gösterdikleri
«değerbilirlik» için teşekkür edildi.
BENGLADEŞ ATATÜRK
LİSESİ’NE KİTAP
GÖNDERİLDİ

Yaymevlerinden bağış yoluyla
sağlanan kitaplar, Kültür ve Tu
rizm
Bakanlığınca,
Bengladeş
Atatürk Lisesi'ne gönderilmek üze
re Bengaldeş Maslahatgüzarına tes
lim edildi. Bu amaçla, gönderile
cek kitaplar Bakanlığın 100. Yıl Sa
lonunda sergilendi ve 25 Ocak 1983

Çarşamba günü Bakanlık Müsteşa
rı tarafından bir basın toplantısı
yapıldı.
YENİ KÜTÜPHANELER ve CİLT
ATÖLYELERİ AÇILDI

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca,
beş yeni halk kütüphanesi İle bir
cilt atölyesi açıldı, iki gezici kütüp
hane de hizmete konuldu.
Alınan bilgiye göre, halk kü
tüphaneleri Gürsu (Bursa), Keleş
(Bursa), Karamürsel (Kocaeli), Ma
navgat (Antalya) ve Ayancık (Si
nop)'ta açıldı; 1982 yılında satın
alınan iki kütüphane aracı ise Urfa ve Van illerine verildi. Makine
ve donanımı daha önce sağlanan
Eskişehir Cilt Atölyesi de hizmete
sokuldu. Donanımı sağlanan Sam
sun, Malatya ve Bolu cilt atölyele
ri ise, yakında hizmete girecek.
BOLÜ İL ÖZEL İDARESİ,
HALK KÜTÜPHANESİ İÇİN
ÖDENEK AYIRDI

Bolu 11 özel İdaresi, 1983 yılı
bütçesine Halk Kütüphanesi için
bir milyon lir^ Ödenek koydu. Bu
para Bolu ilindeki halk kütüpha
nelerinin dermelerini geliştirmekte
kullanılacak.
MİLLÎ KÜTÜPHANE YAPISI
TESLİM ALINDI .

Yapımı tamamlanan yeni Millî
Kütüphane yapısının teslim alma
işlemleri Ocak 1983 ayı içinde ta
mamlandı ve Millî Kütüphane der
melerinin eski yapıdan yenisine ta
şınması işlemine hız verildi. Mîllî
Kütüphane'nin yeni yerine taşın
ması işi tamamlandıktan sonra,
Ankara'nın Yenimahalle semtinde
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faaliyetini sürdüren Ankara .11 Halk
Kütüphanesi bu yapıya taşınacak,
Yenimahalle'deki yapı da bir 'semt
halk kütüphanesi’ olarak faaliyeti
ni sürdürecek.
CEZAEVLERİNE ÖDÜNÇ
KİTAP VERİLİYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı
nca, ‘cezaevlerindeki vatandaşların
halk kütüphanelerinden yararlan
dırılmasına ilişkin olarak 14 Tem
muz 1981*de halk kütüphanelerine
gönderilmiş bulunan genelge uya
rınca, kütüphanelerce ceza ve tu
tukevlerine ödünç kitap gönderil
mesine başlandı. Bu konudaki ilk
uygulama, Şarkikaraağaç (İsparta)
ve Seben (Bolu)’da gerçekleştiril
di. Buralardaki halk kütüphanele
ri ceza ve tutukevlerine bir ay sü
reyle ödünç kitap gönderiliyor. Ay
rıca Şarkikaraağaç halk kütüpha
nesinin çocuk bölümünden ilçenin
kasaba ve köylerindeki ilkokul
müdürlerinden başvuranlara, Seden Halk Kütüphanesİ’nden de iki
köy konağına ödünç kitap veril
mekte olduğu öğrenildi.
DONANIM GEREÇLERİ ve
KİTAP DAĞITIMI

KTB Kütüphaneler ve Yayım
lar Genel Müdürlüğü, halk kütüp
hanelerine yeni donanım gereçleri
gönderiyor. Bu cümleden olarak
Sakarya ilindeki kütüphanelere
174 sandalye 33 çocuk masası, 3
süreliyayın rafı, 3 fiş dolabı; yeni
açılan Besni halk kütüphanesine
de 10 masa ile 50 sandalye gönde
rildi. Ayrıca, ^4 Cilt Atölyesine
gönderilecek gereçler için hazırlık
yapılarak Bolu, İstanbul Beyazıt,
Bakırköy ve Tekirdağ’a ait olanlar
gönderildi.

Satmalına ve bağış yoîuyia
sağlanan kitapların kütüphanelere
dağıtımı da sürüyor. Bu cümleden
olarak Bolu, Sakarya, Kocaeli, İs
tanbul, Tekirdağı, Edime, KIrklar
eli, Zonguldak, Eskişehir, Bilecik,
Bursa, Kütahya illerinin merkez
ve ilçe halk kütüphanelerine ait
kitaplar gönderildi, öteki kütüphanelerinki de yakında gönderile
cek.
KAHİRE KİTAP FUARINA
KATILDIK

Kültür ve Turizm Bakanlığı,
Kahire'de açılan 19. Milletlerarası
Kahire Kitap Fuan’na yayınlan ile
katılmıştır. Bakanlık adına Kültü
rel Yayımlar Dairesi Başkanı’nın
katıldığı Fuar’da Kültür ve Turizm
Bakanlığı Yayınlan ilgi ile izlen
miştir.
MARGARET JACK IN
KONFERANSI

Türkiye’deki Ingiliz Kültür He
yeti Kütüphaneleri Sorumlusu Miss
Margaret Japk Gazi Üniversitesi
Basın - Yayın Yüksek Okulu ve In
giliz Kültür Heyeti kütüphaneleri
nin işbirliği ile düzenlenen bir kon
ferans verdi. Yüksek okulun öğ
rencilerine bilgisayara dayalı kü
tüphane hizmetini tanıtmayı amaç
layan konferansa, Yüksekokulun
öğretim üyeleri ile Öğrencilerinden
başka çağrılı kütüphaneciler de
katıldı. 16 Şubat 1983 Çarşamba
günü saat 13,00’te Yüksekokulun
Sinema salonunda verilen projeksiyonlu konferansın konusu «Bilgi
merkezleri: Yeni teknolojinin de
ğiştirdiği kütüphaneler ve sunduk
ları hizmetler» idi.

