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HABERLER
TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ
OLAĞANÜSTÜ KURULTAYI ANKARA'DA
TOPLANDI

1630 sayılı Dernekler Kanunu esasla
rına göre Demeğimiz tüzüğünün yeniden
düzenlenmesi amacıyla Türk Kütüphane
ciler Derneği olağanüstü Kurultayı 29
Nisan 1973 günü Ankara İl Halk Kütüp
hanesinde toplandı.

fercioğlu alarak : Eskişehir kurultayında
görüşülen Taslak tüzüğün burada ele alı
narak incelenmesini önerdi. Buna, Abdülkadir Salgır; bu tüzüğün esas tüzük ol
madığını elimizde bulunan basılı tüzüğün
Türk Kütüphaneciler Derneğinin esas tü
züğü olduğunu ve görüşmelerin bu esas
lar altında basılı tüzük üzerinde yapılma
sını önerdi. Her iki tez üzerinde delegelerce çeşitli konuşmalar yapıldı ve: Ku
rultay Delegelerinden kurulacak bir alt
komisyonun basılı tüzük üzerinde gerek
li incelemeleri yapıp esasları tesbit et
tikten sonra Genel Kurula getirilmesine
çoğunlukla karar verildi. Bu komisyona :
Abdiülkadir Salgır, Dr. Özer Sosyal, Dr.
Necmeddin Sefercioğlu, Nail Bayraktar,
Abdullah Savaşçı, Ruhi Mutlu ve Ekrem
Okyar seçildiler. Alt komisyonun çalış
malarını yapıp Genel kurula taslağı sun
mak üzere toplantıya saat 14.00'e kadar
ara verildi.

Olağanüstü Kurultay Başkanlığına
İsmail Ali Sarar, Başkan Vekilliğine Doç.
Dr. Jale Baysal, Sekreter üyeliklere Ay
sel Birer ve Hakbilen Nakip seçildiler.
Türk Kütüphaneciler Derneği Genel
Kurultay başkanı, delgelere ait girişte
toplanan imzaların incelendiğini ve 57 Merkezi tarafından verilen öğle yemeği
üyenin katıldığını, ikinci toplantı olduğu İl Halk Kütüphanesinde yenildi.
için gerekli çoğunluğun sağlandığını be
Olağanüstü Kurultay Başkanı saat
lirterek kurultayın Türk toplumu, ülke
14.00 de toplantıyı yeniden açtı. Alt Ko
miz ve Türk Kütüphanecileri için hayır
misyon tarafından hazırlanan tüzük de
lı ve uğurlu olmasını diledi ve kurultay
ğişiklikleri Komisyon sözcüsü Ruhi Mut
çalışmalarının başlayabilecğini bildirdi. lu tarafından tek tek maddeler halinde
Türk Kütüphaneciler Derneği Genel okundu. Maddeler Genel Kurula tek tek
Başkanı Abdullah Savaşçı Kurultayı açış sunularak çoğunlukla kabul edildi. Ve
konuşmasını yaparak 1630- sayılı Delmek sonra değişiklikler yapılan tüzük tasla
ler Kanunu'nun getirmiş olduğu esaslara ğının tamamı Genel Kurula sunuldu ve
uyularak derneğimiz tüzüğünde luzumlu buda, çoğunlukla kabul edildi.
görülen değişmeleri yapmamız gerekti
Olağanüstü Kurultay Eaşkanı İsmail
ğini, yönetim kurulunun daha önce ha
zırlamış oldukları taslak tüzüğün kurul Ali Sarar söz alarak: Memleketimizin
tay üyelerine dağıtılmış bulunduğunu, çeşitli kentlerinden gelip Genel Kurula
buna göre gerekli değişikliklerin yapıla katılan delegeler ve bu Genel Kurulu dü
cağını söyledi ve uzak yerlerden toplantı zenleyen Yönetim Kurulu Üyelerine teşek
ya gelerek katılan delegelere teşekkür kür etti.
etti.
Kurultayın kapanış konuşmasını ya
Bundan sonra gündem gereğince Tü pan Genel Başkan Abdullah Savaşçı da
zük değişikliği maddelerin görüşülmesi bütün kurultay üyelerine teşekkür etti
ne geçildi. İlk sözü Dr. Necmeddin Se- ve iyi yolculuklar diledi.
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IX. KÜTÜPHANE HAFTASI BÜTÜN
YURDUMUZDA KUTLANDI :

IX Kütüphane haftası 26 Mart-ı
Nisan 1973 tarihleri arasında bütün yur
dumuzda kutlanmıştır.
Türk Kütüphaneciler Demeği tarafın
dan 1964 yılında başlatılmış olan ve
toplumun ilgisini kitap ve kütüphane ko
nusu üzerinde çekmek amacı ile düzen
lenen Kütüphane Haftası Ankara'da ve
bütün yurdumuzda büyük bir ilgi ile kut
lanmıştır.
. 22 Mart 1973 perşembe günü saat
21.15 de Türkiye Radyolarında «Cumhu
riyetimizin 50. yılında Kütüphaneciliği
miz» konulu bir yuvarlak masa toplan
tısı düzenlenmiştir. Bu programı TRT
Haber Arşivi ve Dokümantasyon Dairesi
Müdürü Sere Tamkan yönetmiş, konuş
macı olarak Dil ve Tarih Coğrafya Fa
kültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Ersoy,
Kütüphaneler Genel Müdürü AMilkadir
Salgır ve Millî Kütüphane Genel Müdürü
Dr. Müjgân Cunbur katılmışlardır.
ANKARA’DA
Türk Kütüphaneciler -Demeği Genel
Merkezi tarafından Aıkara’da geniş bir
kutlama programı düzenlenmiştir. Bu
program günlere göre şöyle -özetlene
bilir.
26 MART 1973 PAZARTESİ
9.00 Zafer Anıtına çelenk koyma
10.00 Anıt Kabri ve Devrim Şehitlerini
ziyaret

15.30 AÇILIŞ TOPLANTISI
(Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi
Konferans Salonu)
İstiklâl Marşı
Kütüphanecilik Marşı
Atatürk ve ebediyete intikal eden
Kütüphaneciler için saygı duruşu.
Konuşm;u:ılar:
— Abdullah Savaşçı
Türk Kütüphaneciler Demeği Ge

nel Başkanı
— İsmail Arar
Devlet Bakanı
— Prof. Dr. Osman Ersoy
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi
Dekanı
— Prof. Dr. Yaşar Karayazın
Türk Kütüphaneciler Demeği
Şeref Üyesi
17.00 Vakıflar Genel Müdürlüğü Yazma
Eserler Sergisinin açılışı
(Millî Piyango Genel Müdürlüğü Sa
lonu)

27 MART 1973 SALI
17.00' Kütüphaneler Genel Müdürü Albdülkadir Salgır'ın Konferıana:
«Cumhuriyetin 50. yılında Kültür
Plânlaması ve Kütüphmtermiizî»
17.45 Kütüphanecilikle ilgili film
18.00 Çocuk Kitapları Sergisinin açılışı.
(Aıkara İl Halk Kütüphanesi, Çocuk
Kütüphanesi Salonu)
28 MART 1973 ÇARŞAMBA
16.00 Kütüphanecilikle ilgili yayımlar ser
gisi
(Millî Kütüphane Adnan ötüken
Salonu)
17.00 Doç. Dr. Berin Yurdadoğ'un Kon
feransı :
«Kütüphaneler ve Bilgisayar»
— Kütüphanecilikle ilgili film
Türk Amerikan Demeği Toplantı Sa
lonu)
29 MART 1973 PERŞEMBE

18.00 Prof. Dr. Osman Ersoy’un Konfe
ransı :
«Cumhuriyetin 50. yılında Kütüpha
necilik Eğitimi»
(Toprak Mahsulleri Ofisi Konfrans
Salonu)
30 MART 1973 CUMA
15.30Açık Otunun: «Cumhuriyetin 50.
yılında Kütüphanelerimiz?
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Yöneten : Kültür Müsteşar Muavini
İsmet Parmaksızoğlu
Konuşmacılar:
'
— Abdülkadir Salgır
' Kütüphaneler Genel Müdürü
— Prof. Dr. Osman Ersoy
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi
Dekanı
— Gökçin Yalçın
Üniversite Kütüphanecilik Bölü
mü - Mezunları Derneği adına
(Millî Kütüphane Müzik Salonu)

26 Mart 1973 Pazartesi günü saat
10.00- da İl Halk Kütüphanesi okuma sa
lonunda, Millî Eğitim Müdürünün haf
tayı açış konuşması ve hazırlanan ser
ginin gezilmesi.
27' Mart 1973 Salı günü program da
hilinde okulların -sergiyi izlemesi. Sergi
hafta sonuna kadar ziyaretçilere açık tu
tulmuştur.

28 Mart 1973 Çarşamba günü saat
15.0(0 de Kütüphane- Müdürü tarafından
Kız- ilk Öğretmen okulunda konferans,
Enver Paşa caddesinde kitapla ilgili yazı,
31 MART 1973 CUMARTESİ
şiir ve yılın kitaplarının yer alacağı bir
15.00 -18.00 Kütüphaneciler Çayı
pano hazırlanmış ve Belediye hoparlö
(Büyük - Ankara Oteli Salonlarında) ründen yayınlanmak üzere bir -bant dol
Çaya - Kız Teknik Olgunlaşma Ensti durulmuştur. Bantta : «Askeri bando- tatüsü de- öğrencilerinin hazırladığı ve tarafından doldurulan Kütüphaneciler
günün - giysilerinin sunulduğu bir de Marşı, Konuşmacılarca; Kütüphanelerin
önemi, Atatürk ve kitap, kitap en güzel
file 'ile katılmışlardır.
dosttur. Çocuk Kütüphanelerinin eğitim
1 NİSAN 1973 PAZAR
. deki yeri konutlarında konuşmalar ve öğ
15.00 Turhan Toper yönetiminde Türk renciler tarafından okunan şiirler» bu
lunmaktadır.
Müziği Korosu Konseri
(Mili Kütüphane Adnan Ötüken
Mahallî -basında hafta ile ilgili çeşitli
Salonu)
yazılar yayınlanmış ve sinemalara ara
larda okunmak üzere haftanın önemini
AMASYA’DA
belirten yazılar ve güzel sözler veril
IX. Kütüphane Haftası, Amasya Be miştir. Hafta münasebeti ile -özel bir bül
yazıt Halk Kütüphanesinde, 26.3.1973 gü ten çıkarılmıştır.
nü kitap ve kütüphanenin önemini belir
ten konularda yapılan konuşmalarla, öğ DİYARBAKIR’DA
renciler tarafından okunan şiirler ve ço
IX. Kütüphane Haftası Diyarbakır'da
cuk bölümü salonlarında açılan kitap ser
gisi ile kutlanmaya başlanılmıştır. Stergi- da çeşitli faaliyetlerle kutlanmıştır. Halk
de daha çok Atatürk ve Millî Mücadele ve Merkez Çocuk kütüphanelerinde ser
ile ilgili tarihi kitaplara yer verilmiştir. gi düzenlenmiş, sergide Cumhuriyetin ya
Ayrıca ilk ve orta dereceli okullarda pıcı -gücünü, değerini Türk toplumu üze
hafta ile ilgili bir kompozisyon yarışması rindeki -olumlu etkilerini anlatan, Ata
düzenlenmiştir. Camilerde de kitap, kü türk'ün fikir ve çalışmalarım tanıtıcı
tüphane ve okumanın anlamı ve -değeri eserlerden meydana -gelen kitap koleksi
yonları ve aynı konudaki resimler ser
üzerinde ' konuşmalar yapılmıştır.
gilenmiştir. Çeşitli el ilânları bastırılarak
DENİZLİ’DE
dağıtılmış ve bölge radyosu ile anoslar
IX. Kütüphane Haftası dolayısıyla yapılmıştır. Eğitim Araçları Merkezi Baş
Denizli - İl Halk Kütüphanelerinin düzen kanlığı ile işbirliği yapılarak Merkez İlk
lediği program şöyle uyguİEanmşştr:
okullarında film ve diyapozitifler göste
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rilmiş, Hafta -hakkında -açıklamalı
verilmiştir.

bilgi

Mahallî yayın organlarıyla hafta ile
ilgili çeşitli yayınlar yapılmıştır.
GAZİANTEP/ NİZİP’DE

IX. Kütüphane Haftası dolayısıyla
Nizip’de; Halk Kütüphanesinde Cumhu
riyetin yapıcı gücünü tanıtan eserlerden
bir -sergi düzenlenmiş, Kız Sanat Ensti
tüsü -öğrencilerine kitap nedir? Kütüp
haneden nasıl istifade edilir ? konusunda
bir sohbet toplantısı yapılmıştır. Mahallî
gazetede kütüphane ve faaliyetini tanıtıcı
bir - makale yayınlanmıştır.
GİRESUN’DA

IX. Kütüphane Haftası Giresun’da
Hlak ve Çocuk Kütüphanelerinde de
kutlanmıştır 20.3.1973 günü saat 10.00 da
haftanın açış -konuşması Belediye hopar
löründen yayınlanmış ve merkez çocuk
kütüphanesinde, Cumhuriyet ve Atatürk
konularındaki kitap ve resimlerden mey
dana gelen sergi açılmıştır. Sergi hafta
boyunca kalabalık halk toplulukları ta
rafından ziyaret edilmiştir.
28.3.1973 çarşamba günü saat 15.00 de
Tarım- Okulunda konu ile ilgili bir konfe
rans verilmiş; Ayrıca, 30.3.1973 günü saat
17.00 de İmam-Hatip Okulunda bir bilgi
yarışması düzenlenmiştir.
KÜTAHYA’DA
IX. Kütüphane Haftası dolayısıyla
Kütahya Vahit Paşa İl Halk Kütüpha
nesinde bir kitap sergisi düzenlenmiş;
Sergiye toplu olarak gelen ziyaretçilere
aydınlatıcı bilgi verilmiş, tarihi kütüp
hane binasının yazmalar bölümü de gezdirilmiştir.

görevliler tarafından aydınlatıcı - bilgiler
verilmiştir. Ayrıca, Belediye hoparlörün
den çeşitli konuşmalar yayınlanmış,
şehrin merkezi yerlerine dövizler asılmış
ve Kitap ve Kütüphane ile ilgili konfe
ranslar verilmiştir.
Mahallî gazatelerde hafta boyunca
kitap ve kütüphanenin önemini belirten
yazılar yayınlanmıştır.

NEVŞEHİR/ÜRGÜP’DE

IX. Kütüphane Haftası Ürgüp’de' de
Kütüphanede düzenlenen serginin açılışı
ile kutlanmaya başlanmış, konuşmalar,
yapılmış, 'Mahallî gazetede haftanın öne
mini - belirten - yazılar yayınlanmış ve bu
yazılar teksir edilerek çevre halkına ve
öğrencilere dağıtılmıştır.
NİĞDE’DE

IX. Kütüphne Haftası Niğde'de îl, İl
çe, Kasaba ve Çocuk Kütüphanelerinde
düzenlenen kitap sergileri ile kutlanmış;
sergileri Ziyaret edenlere devamlı ay
dınlatıcı bilgiler verilmiştir. Ayrıca, ma
hallî -gazetelrde haftanın önemini be
lirten - çeşitli yazılar yayınlanmıştır.
ORDU’DA
IX. Kütüphane Haftası dolayısıyla
Ordu’da kitap sergisi açılmış ziyaretçi
lere bilgiler verilmiş, şiir ve kompozis
yon yarışmaları düzenlenmiş ve Mahalli
basında kütüphaneyi tanıtıcı yazılar ya
yınlanmıştır.

YOZGAT’DA

NEVŞEHİR’DE

IX. Kütüphane Haftası Yozgat Mer
kez Çocuk Kütüphanesinde düzenlenen
sergi ile başlamış, ziyaretçilere çeşitli
konularda bilgiler verilmiş ve Mahallî
basında yazılar yayınlanmıştır.

IX. Kütüphane Haftası Nevşehir'de
Halk Kütüphanesi ' ve okullarda açılan
kitap sergileriyle kutlanmış, ziyaretçilere

IX. Kütüphane Hastası'nın açılışında
Genel Başkanlığa gönderilen kutlama
telgndfan:
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Sayın Abdullah SAVAŞÇI
Türk Kütüphaneciler Derniği Genel
Başkanı
ANKARA
Kütüphane Haftasının açılışında Türk
kültürünün -gerçek anlamda -savunucusu
değerli üyelerini içtenlikle selâmlar say
gılarımı sunarım.
Tekin ARIBURUN
Cumhuriyet Senotusu Başkam

Sayın Abdullah SAVAŞÇI
Türk Kütüphaneciler Demiği Genel
Başkam
ANKARA
Derneğinizin 9. Kütüphane- Haftası müna
sebetiyle tertiplenen tören için gönderdi
ğiniz nazik davetiyenize teşekkür ederim.
Türk Kültürüne büyük katkısı bulunan
demeğinizin tertiplediği haftanın başarılı
geçmesini diler, başta siz olmak üzere
bütün dernek mensuplarına selâm ve
saygılar sunarım.
Ferit MELEN
Başbakan

Türk Kütüphaneciler Derneği
Genel Başkanı
Abdullah SAVAŞÇI

'

Göndermiş olduğunuz nazik ve kıymetli
davetiyenizi aldım, çok teşekkürler ede
rim. Mazeretlerim dolayısıyle -gelemiyeceğim için üzgünüm
Derneğinizin 9. Kütüphane Haftasının
yüce Türk Milletine ve Türk kültürünün
gelişmesine yararlı olmasını temenni
eder başarılar dilerim.
Selâm sevgi ve saygılar sunarım.
Alparslan TÜRKEŞ
MHP Genel Başkam
Türk Kütüphaneciler Derneği
Genel Başkanlığına
Anlkara
Kütüphane Haftasının kutlu ve
olmasını dileriz.

mutlu

Saygılarımızla.
Manisa Kütüphanecileri

