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A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE)
2010. július 15. és 17. között Baján tartotta
42. vándorgyûlését Kultúrák találkozása.
Könyvtárak és könyvtárosok a kölcsönös
megértés szolgálatában címmel.

A nyitó sajtótájékoztatón Bakos Klára el-
nök elmondta, hogy az ENSZ határozata
alapján 2010 a kultúrák találkozásának nem-
zetközi éve, és ennek a találkozásnak a
könyvtár a legtermészetesebb helye, Baja
pedig ideális helyszín a témakör körüljárá-
sához, hiszen soknemzetiségû város, ma-
gyarok, horvátok, németek, szerbek és szlo-
vénok élnek itt együtt. 

A vándorgyûlés vendéglátója az Eötvös
József Fõiskola volt, fõ szervezõje a fõis-
kola könyvtára. Az Eötvös József Fõiskola
Könyv- és Médiatára 2008-ban költözött új
épületbe, amely kellemes helyszínt nyújtott
a tanácskozásoknak. A szép, rendezett vá-
rosban minden könnyen elérhetõ közelség-
ben volt, és ez még a rekkenõ hõséget is el-
viselhetõbbé tette. Kiváltképp úgy, hogy
többen kihasználták a könyvtár remek fek-
vését, és két elõadás között (ne adj’ Isten:
helyett…) megmártóztak a Sugovica felfris-
sülést nyújtó vizében.

A vándorgyûlésen ebben az évben is osz-
tottak díjakat. A Magyar Könyvtárosok
Egyesületének elnöksége MKE-emlékérem
kitüntetésben részesítette:

Asbóth Miklóst (Tomori Pál Városi és Fõ-
iskolai Könyvtár, Kalocsa),

Bondor Erikát, a Könyvtárostanárok
Egyesületének volt elnökét (Berzsenyi Dá-
niel Gimnázium Könyvtára, Budapest),

Budavári Klárát (Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár Lõrinci Nagykönyvtára, Buda-
pest),

Fülöp Attilánét (Gödöllõi Városi Könyv-
tár és Információs Központ, Gödöllõ),

Halász Lászlónét (Megyei és Városi
Könyvtár, Kaposvár) és

Villám Juditot (Országgyûlési Könyvtár,
Budapest).

Az Év Fiatal Könyvtárosa kitüntetõ cí-
met a Magyar Könyvtárosok Egyesülete és
az Informatikai és Könyvtári Szövetség kö-
zös kuratóriuma ezúttal Kristóf Ibolyának, a
Szent István Egyetem Kosáry Domokos
Könyvtár és Levéltár munkatársának ado-
mányozta. A nyertes pályamunka címe:
Könyvtárpedagógia a felsõoktatásban.

Fitz József-könyvdíjat kapott a Líceum
Kiadó Surányi Imre Az Egri Fõegyházme-
gyei Könyvtár könyvritkaságai. Válogatás a
11–19. századokban megjelent kéziratos és
nyomtatott mûvek közül címû gyûjteményé-
nek, a Naphegy Kiadó Boldizsár Ildikó 
és Szegedi Katalin Királylány születik címû
mûvének és az Urbis Kiadó Pannon encik-
lopédia. A magyar építészet története kite-
kintéssel a Kárpát-medence egészére címû
kötetének megjelentetéséért.

A kitüntetetteknek szívbõl gratulálunk,
és további munkájukhoz sok sikert kívá-
nunk!

A vándorgyûlés szekcióiban kiváló elõ-
adások hangzottak el, ezek közül többet a
lap hasábjain is olvashatnak – ebben 
a számban a konferencia témájához legin-
kább illeszkedõ könyvtár bemutatkozá-
sát. ■
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