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lõ, nyitott, gondolkodó emberek közössége. Az
estek sikerét az is jelzi, hogy nyáron, a könyvtár
pihenõidejében sem tartottunk szünetet. A köny-
vek mellé így került tábortûz, sültszalonna, ve-
reshagyma, bográcsos tarhonya, fenséges csala-
mádé, jóféle vörösbor és sok-sok vendégszeretet
ama magánházaknál (köszönet és kézcsók Noé-
minek és Tündinek, a két háziasszonynak), ahol
a Könyvkóstolót befogadták.

Szeptembertõl folytatjuk, hála a könyvtár cso-
dás, lelkes, irodalmat szeretõ és munkáját komo-
lyan vevõ dolgozóinak! Pénzük ugyan egyelõre
nincs ahhoz, hogy újabb neves vendégeket hív-
janak, de pogácsa, tea és okos szó most is akad
bõven minden betérõnek, aki legalább egy ked-
ves könyvét elhozza, hogy bemutassa õt nekünk.

A Könyvkóstolón ugyanis párkapcsolatok
szövõdnek. Olvasó a könyvvel, könyv az olva-
sóval ismerkedik.

És ez szép.
Böszörményi Gyula

író, a Könyvkóstolók moderátora

2006. augusztus 20-án Tiszakécske Kulturális dí-
ját vehette át az író. Fent: A díjátadás után fe-
leségével, alul: kerekasztalbeszélgetés
Balla Ferenc társaságában

Közlemény
A 2001-ben közhasznú fokozatot elnyert Ko-

vács Máté Alapítvány kuratóriuma ezúton kö-
szöni meg mindazok támogatását, akik 2005. évi
személyi jövedelemadójuk egy százalékát a 2006.
év elején az alapítvány adószámára utalták át. A
felajánlott összeget – 29 896 Ft – a kuratórium
a Kovács Máté születésének századik évforduló-
ja alkalmából idén rendezendõ novemberi kon-
ferencia költségeire (http://www.ki.oszk.hu/kma/
konf.htm) fordítja.

A 2004. évben az alapítvány javára felaján-
lott összeget a kuratórium által az informatikus
könyvtáros szakos egyetemi és fõiskolai hallga-
tók és a könyvtári szakterület doktoranduszai
számára kiírt pályázatok jutalmazására fordítjuk
– különös tekintettel a jubileumi konferencia
utazási és szállásköltségének (http://www.ki.
oszk.hu/kma/archiv/2005.htm#050831) fedezésére.

Hangodi Ágnes
kuratóriumi titkár

Kitüntetések

Hiller István oktatási és kulturális miniszter
Szinnyei József-díjat adományozott azoknak a
könyvtárosoknak, akik hosszabb idõn át kiemel-
kedõ teljesítményt nyújtottak, tevékenységükkel,
kezdeményezéseikkel szakterületük fejlõdését se-
gítik:

Bakos Klárának, a Zrínyi Miklós Nemzetvé-
delmi Egyetem Egyetemi Központi Könyvtár
igazgatójának, eredményes munkájáért és a
könyvtárszakmai közéletben kifejtett tevékeny-
ségéért,

Bartos Évának, a Könyvtári Intézet igazga-
tójának, a könyvtárosképzésben és a hátrányos
helyzetûek könyvtári ellátásában végzett kiemel-
kedõ elméleti és módszertani tevékenységéért,

Karbach Erikának, a Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár osztályvezetõjének, a könyvtár szoci-
ológiai gyûjteményének szervezésében és mû-
ködtetésében végzett kimagasló szakmai tevé-
kenységéért,

Krasznahorkai Gézának, a gyulai Mogyoróssy
János Városi Könyvtár igazgatójaként végzett több
évtizedes eredményes munkájáért,

Orosz Ágnesnek, a Budapesti Corvinus Egye-
tem Közigazgatás-tudományi Kar Kari Szak-


