
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete
(MKE) a fenti címmel rendezte meg
negyvenhetedik vándorgyûlését 2015. jú-
lius 16. és 18. között Szolnokon.

A helyszínt biztosító és a szervezés-
ben közremûködõ Szolnoki Fõiskola rek-
tora, Túróczi Imre köszöntõjében hangsú-
lyozta, hogy milyen ritkaság, ha egy civil
szervezet ilyen hosszú múltra tekinthet
vissza, és még inkább az, hogy rendsze-
resen, évente meg tud szervezni egy ek-
kora tömeget megmozgató találkozót.
Barátné Hajdu Ágnes, az MKE elnöke
hozzátette, hogy az MKE az egyik legré-
gebbi könyvtáros egyesület a világon, és
a szolnoki vándorgyûlésre több mint hét-
százhúszan jöttek el. A másik szervezõ, a
Verseghy Ferenc Könyvtár igazgatója,
Lászlóné Nagy Ilona fontosnak tartotta
megemlíteni, hogy egy ilyen volumenû
feladat milyen kitûnõ lehetõséget teremt
a közösségépítésre.

Az idei témával kapcsolatban Barátné
Hajdu Ágnes kiemelte, hogy az egyesület
a legfontosabbnak ítélt nemzetközi tren-
deket figyelembe véve határozta meg
éves vándorgyûlésének gondolatkörét. 
A könyvtárosok számára teljesen termé-
szetesen kapcsolódik össze a fejlõdés, a
dinamizmus és a hozzáférés mindahhoz,
amit a minõség fogalmához kötnek.

Az ünnepélyes megnyitón elõadást
tartott Závogyán Magdolna kultúráért fe-
lelõs helyettes államtitkár, aki a könyv-
tárt a kulturális ellátás egyik alappillé-
rének nevezte. Hangsúlyozta, hogy a 
kulturális terület stratégiáját a Kárpát-
medencében élõ magyaroknak közösen
kell megvalósítaniuk. Szövetségre hívta a
könyvtárakat is, hogy vegyenek részt 
a kulturális alapellátás koncepciójának
kidolgozásában, az életpályamodell és az
arra épülõ bérpótlékrendszer megterve-
zésében. Elmondta, hogy 2016-ban elin-
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dulnak a kulturális alapellátás mintapro-
jektjei, 2017-ben pedig megkezdõdhet 
a pénzek allokálása.

A hagyományoknak megfelelõen a
vándorgyûlésen adták át az MKE díjait
és más, a könyvtárosokat elismerõ kitün-
tetéseket, továbbá a Fitz József-díjat is.

MKE-emlékéremben részesült:
Jancskár Judit, Katona József Városi

Könyvtár, Vác;
Mecsériné Doktor Rozália, Körmendi

Kulturális Központ, Múzeum és Könyv-
tár, Körmend;

Némethné Matastik Magdolna, Verse-
ghy Ferenc Könyvtár, Szolnok;

Szabó Judit, Dr. Kovács Pál Megyei
Könyvtár és Közösségi Tér, Gyõr;

Róth András Lajos, Haáz Rezsõ Mú-
zeum, Székelyudvarhely;

Wittinghoff Judit, Richter Gedeon
Nyrt. Mûszaki Könyvtár, Budapest.

Az Év Fiatal Könyvtárosa 2015-ben
Börzsönyi Nóra, a Budapesti Corvinus
Egyetem Egyetemi Könyvtár munkatár-
sa lett.

Kovács Máté-díjat kapott Puskás Ni-
koletta, a Szegedi Tudományegyetem
Klebelsberg Könyvtár munkatársa.

A Kertész Gyula-emlékérmet Takáts
Béla vehette át (szolnoki Verseghy Fe-
renc Könyvtár). 

A Fitz József-díj nyertesei:
Berg Judit: Lengekalendárium. Sano-

ma Kiadó;
Haraszthy László: Natura 2000 fajok

és élõhelyek Magyarországon. Pro Vértes
Alapítvány;

Jalsovszky Katalin, Tomsics Emõke,
Toronyi Zsuzsanna: A magyarországi
zsidóság képes története. Vince Kiadó. ■
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