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csak hogy néhányat említsek a mindenki által
ismertek és elismertek közül. S a posztumusz
díjazottak között nem kisebb nevekre akadha-
tunk, mint László Gyula régész, Czine Mihály
irodalomtörténész, Lõrincze Lajos nyelvész vagy
éppen Erzsébet királyné, Táncsics Mihály, Sütõ
András nevére. Valamennyien azon vagyunk, mél-
tók maradjunk arra, hogy velük egy névsorban sze-
repeljünk! A plakett Orosz István szobrászmû-
vész alkotása.

A Magyar Kultúra Lovagja felirat mellett az
Egyetemes Kultúra Lovagja vagy a Magyar Kultú-
ra Apródja, illetve a Kultúra Lovagja felirattal is
készül. A realista alkotás a kultúra fõbb ágait mu-
tatja be. (Az elsõ példányt 2000-ben átadták a Ma-
gyar Nemzeti Múzeumnak.)

Az ezüst kitûzõ az alapító „szponzor”
Adrianus Idegenforgalmi és Szolgáltató Bt. cí-
mermadarát ábrázol-
ja. (Az alapítvány
szoros kapcsolatát
szimbolizálja, hogy a
lélekmadár, Charli,
Németország és Ma-
gyarország után a
Holland Eindhoven
Madárparadicsomá-
ban él Monalisa nevû
társával. A kapcsolat
a madár és egykori
gondozói között a mai
napig élõ.)

Az alapítvány teljes
neve: Adrianus Alapít-
vány a Falvak Kultú-
rájáért.

A kitûzõ utal a címalapító nemzetiségére, de:
– a piros szín kifejezi a harcot a jóért, a szé-

pért és az igazért,
– a zöld szín a reménységet, hogy a lovagok

„küzdelme” nem lesz hiábavaló,
– a fehér kakadu – lélekmadár – a tiszta for-

rást (népmûvészet) szimbolizálja.
Az ezüst tölgy és a babérkoszorú az értéket

jelenti.
A Hazádnak rendü-

letlenül c. kötet a Vö-
rösmarty Mihály szüle-
tésének kétszázadik év-
fordulójára meghirdetett
országos versíró pályá-
zatra beérkezett alkotá-
sok közül a legjobbakat,
az arany és ezüst minõsí-
téssel jutalmazottakat tar-
talmazza.

…és az oklevél:

Vné Lukács Ilona

Egy kitüntetett könyvtáros
fordulatokban bõvelkedõ

pályaképe

Lukács Zsuzsanna az Országos Idegennyelvû
Könyvtár (OIK) nemzetiségi osztályának veze-
tõjeként kapta meg a Bibliotéka Emlékérmet
2007. január 22-én, pályája azonban sûrû váltá-
sokkal érkezett erre a pontra.

Tanári és népmûvelõi bölcsészdiplomájával
azonnal a Magyar Rádió és Televízió Tömeg-
kommunikációs Kutató Központjának alapító

Csáky Sörös Piroska és Szegedi Miklósné
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munkatársi gárdá-
jába került, ahol
szociológiai kutatá-
sokban vett részt.

Három év múl-
tán a Magyar Nem-
zeti Bank Közmû-
velõdési Könyvtárá-
nak vezetõje lett,
ahol már igazi, ke-
mény könyvtárosi
feladatok várták: a
könyvtár másik é-
pületbe költöztetése, teljesen komplett, új be-
rendezéssel történõ felszerelése, az állomány
átszûrése, selejtezése és megújítása.

Miután így alaposan kitanulta a szakmát, is-
mét váltott, szervezõ-üzletkötõ lett az INTER-
PRESS Kiadó és Nyomda Vállalatnál. Itt újabb
területeken szerzett jártasságot: nyomdai, szer-
kesztõi, újságírási ismeretekkel gyarapodott.

Aztán egy kis tbiliszi kitérõ után az akkori
Könyvértékesítõ Vállalat (késõbb TÉKA) Könyv-
tárellátó Fõosztályán készletgazdálkodási elõadó-
ként kezdte újraépíteni szakmai karrierjét. A könyv-
szakma sûrûjébe csöppent. Gyorsan el kellett sajá-
títania az áruforgalmi, kereskedelmi, kiadói, raktá-
rozási, szállítási, bolti és pénzügyi ismereteket, hi-
szen csak e tudnivalók birtokában lehetett jól, szín-
vonalasan kiszolgálni a könyvtári igényeket. Egy
év múlva megbízott, majd kinevezett osztályveze-
tõ lett. Átalakította és mûködtette a Könyvtárkap-
csolatok osztályát, amelynek alapfeladata a piac-
kutatás, -fejlesztés volt, de tevékenységébe tarto-
zott a reklamációs ügyintézés, levelezés, könyvtári
rendezvények, szakmai konferenciák, kiállítások stb.
szervezése, lebonyolítása is. 1989-ben megkapta a
Vállalat Kiváló Dolgozója kitüntetést.

1990-ben beindított, majd mûködtetett egy új
könyvtárellátási hálózatot, nevezetesen a könyv-
tári folyóirat-ellátást. 1991 januárjától felgyülem-
lett tudását a Könyvtárellátó TÉKÁ-ból való ki-
válását, azaz önálló vállalattá alakítását célzó át-
szervezésében hasznosította. (Ekkor már a
KELLÓ marketingvezetõje volt.)

Mindeközben 1990-tõl nyolc éven át társa-
dalmi megbízatásként a Magyar Könyvtárosok
Egyesülete Könyvtárostanárok Szervezetének
(250 fõ) gazdasági vezetõjeként dolgozott,: szak-
mai továbbképzéseket, konferenciákat szervezett,
kezelte a szervezet pénzügyeit.

Miután a Könyvtárellátó önállóvá vált, úgy
érezte, ott már nem vár rá több erõpróba, ezért
elõször a WELCOME Kiadó Kft. terjesztési
vezetõje, majd az INTERBRIGHT Kiadó és
Terjesztõ Kft. kereskedelmi vezetõje és ezzel
párhuzamosan a Magyar Könyvszakmai Szövet-
ség titkára volt.

1994-ben lett az Országos Idegennyelvû
Könyvtár munkatársa. Az elsõ négy évben a
tudományos titkári, majd a marketingfelelõsi mun-
kakört töltötte be, több mint nyolc éve pedig a
Nemzetiségi és Dokumentációs Osztály vezetõje.

A több mint tizenkét év alatt számtalan (zö-
mében nyertes) pályázatot írt. Évente öt-hat ren-
dezvényt szervezett és bonyolított le, melyek
közül a legnagyobb volumenûek az eddig már
tizenkét alkalommal megrendezett, Nemzeti ki-

sebbségek Magyarországon címû könyvkiállítá-
sok és irodalmi ankétok voltak a Budapesti Nem-
zetközi Könyvfesztiválon, valamint 1999-ben a
Frankfurti Könyvvásáron.

Koordináló tevékenységével folyt az osztályon
az OIK két saját adatbázisának, a Nemzetiségi
adatbázisnak, valamint a Mûfordítás adatbázis-
nak a folyamatos építése és fejlesztése. Mindkét
adatbázis szép elismerést aratott szakmai körök-
ben. 1999-ben adták ki (teljes egészében Lukács
Zsuzsanna tervei alapján) az adatbázisok elsõ
CD-ROM-ját, 2006-ban pedig megjelent a má-
sodik kiadásuk is.

Az õ vezetésével és elképzelései alapján in-
dult meg 2000-ben a tizenhárom nemzeti kisebb-
ség könyvtári ellátása.

S emellett még arra is maradt ereje, hogy
nemzetiségi vonatkozású rendezvényeken, kon-
ferenciákon elõadásokat tartson, valamint a
könyvtári szaklapokban és a nemzetiségi sajtó-
ban, tanulmánykötetekben publikáljon.

Gratulálunk Lukács Zsuzsannának a kitünte-

téshez, és kívánjuk, hogy bõséges tapasztalatait

most, nyugdíjba vonulása után is fordítsa a

könyvtárügy és a magyarországi nemzetiségek

hasznára! (a szerk.)

Nemzeti Ereklye kiállítássorozat
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