TUDÓSÍTÁSOK
OLVASÓINKÉRT-DÍJ
Major Árpád, a József Attila Városi Könyvtár korábbi igazgatója 2006-ban alapította a
díjat. Azoknak a községi könyvtárosoknak adható, akik Zalaegerszeg városkörnyék
községeiben könyvtárosként dolgoznak, és hosszabb időn át kiemelkedő teljesítményt
nyújtottak: tevékenységükkel, hozzáállásukkal aktívan részt vettek az olvasási kultúra
terjesztésében.
A díj egy oklevél és egy - Németh János Kossuth díjas keramikusművész által készített
- kisplasztika, amelyet a JAVK Olvasóinkért Alapítvány kuratóriuma évente egy-egy
községi könyvtárosnak adhat a József Attila Városi Könyvtár és a Deák Ferenc Megyei
Könyvtár vezetése javaslata alapján. Az átadásra minden év őszén a József Attila Városi
Könyvtárban került sor.
Major Árpád korábban a megyei könyvtárban módszertanos munkakörben dolgozott,
majd tevékenyen vett részt a kistelepülések könyvtári ellátórendszerének kialakításában
a 1990-es években már mint a József Attila Városi Könyvtár igazgatója. Egészen 2008ig, nyugdíjba vonulásáig a kistelepüléseken végzett szolgáltatások irányítását végezte.
Jól ismerte és becsülte a községi könyvtárosok áldozatos munkáját, amelyet a
településükön élők kulturálódásáért végeznek. A díj alapításával erkölcsi
megbecsülésüket kívánta elősegíteni.
A JAVK Olvasóinkért Alapítvány egyik alapítója is Major Árpád. Aktív szakmai
pályafutását befejezve az Alapítványt kérte fel, hogy gondozza ezt a díjat.
Az Őszi Könyvtári Napok egyik – most már hagyományosnak mondható – rendezvénye
a kistelepülési könyvtárosok szakmai napja, amelyre a megye területén dolgozó
könyvtárosokat is minden évben meghívjuk. Többször adunk hírt más megyékben zajló
módszertani munkáról egy-egy előadás keretében. A szakmai nap kiemelkedő eseménye
a díj átadása.
Az eddigi díjazottak mindegyike hosszú ideje tevékenykedett könyvtárosként és
szervezte faluja kulturális életét – méltán kapták tehát az elismerést.
Az Olvasóinkért-díj kitüntetettjei:
2006 – Laposa Andrásné, Zalaszentgyörgy
2007 – Baksa Lajosné, Csonkahegyhát
2008 – Horváth Jánosné, Lickóvadamos
2009 – Nagy József, Babosdöbréte
2010 – Gehér Andrásné, Pacsa
2011 – Méhes Máténé, Lakhegy
2012 – Szabó Istvánné, Kispáli
2013 – Öcsi Erzsébet, Teskánd
A díj alapításának évében 2006-ban két elismerés került átadásra: az akkor 80 éves
Nyakasné Túri Klára vehette át a másik díjat több évtizedes könyvtári munkája és a
Keresztury Gyűjtemény és hagyaték gondozásában kifejtett egyedülálló tevékenysége
elismeréseként.
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Képünkön a 2013. évi díjazott: Öcsi Erzsébet és a díj átadói – Major Árpád, a díj
alapítója és Bogár Imre, a JAVK Olvasóinkért Könyvtári Alapítvány kuratóriumának
elnöke.
Nitsch Erzsébet
***

Decemberben a Könyvtárosok Karácsonya rendezvény keretében
megjutalmaztuk a legaktívabb vidéki kollégáinkat
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