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elõadásmód mellett sem sikerült a téma vala-
mennyi részletét teljes mélységében tárgyalni. A
sok szakmai újdonságot hozó továbbképzés az

elméleti ismeretek mellett gyakorlati útmutatást
is adott, de egyáltalán nem volt elegendõ az idõ a
kérdések megválaszolására. Bár az elõre ki nem
számítható események ellenére sikerült tartani a
korábban megszabott idõrendet, a résztvevõk szí-
vesen hallgatták volna tovább az egyes elõadókat.

A továbbképzés tartalmi értékelése mellett a
szervezéssel, lebonyolítással kapcsolatban is je-
les minõsítést kapott a program. A nyári akadé-
miáról való tájékoztatást, a jelentkezés módját, a
továbbképzés szervezésének idõpontját nyolcvan-
kilencven százalékban jónak ítélték a résztvevõk.

Összegezve: sikeres, ismeretekben gazdag
programot sikerült lebonyolítani a Nemzeti Kul-
turális Alapprogram segítségével. A program
keretében érintett gondolatok további mélyítése
újabb és újabb konferenciák, mûhelybeszélgeté-
sek témáját adhatja meg.

Emmer Gáborné titkár
Könyvtárostanárok Egyesülete

Hírek

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete XXXIV. Vándor-
gyûlése nagy sikerrel zárult. Az Országos Széchényi
Könyvtár 200. évfordulójának szentelt, augusztus 8. és 10.
között megtartott, gazdag és változatos programsorozaton
hétszáznál több könyvtáros vett részt a határon innen és
túlról.

A nemzet könyvtárának tevékenységét sokszor �test-
közelbõl� is bemutató elõadások iránt akkora volt az
érdeklõdés, hogy elhangzott olyan javaslat is, miszerint
egyenként meg kellene ismételni a programokat, hogy azok
is részt vehessenek rajtuk, akik a bõség zavarával küszködve
lemaradtak egy-egy érdekesnek ígérkezõ szekcióról.

Az MKE-emlékéremmel az idén Haraszti Pálnét, az
egyesület fõtitkárát tüntették ki. Gratulálunk, és további
sikereket kívánunk!

A Fitz-díjat a következõ kiadványok érdemelték ki:

Karádi Ilona (szerk.): Magyar történelmi városok. Bu-
dapest : Magyar Könyvklub, 2001.

Bús János�Szabó Péter: Béke poraikra II. Dokumen-
tum-emlékkönyv a II. világháborúban a történelmi Magyar-
ország területén elesett, meghalt magyar katonákról és mun-
kaszolgálatosokról. Budapest : Varietas �93 Kft., 2001.

Ritoók Pál (fõszerk.): Magyar építészet 2. Buzás Ger-
gely: Gótika és kora reneszánsz. Budapest : Kossuth, 2001.

Boldizsár Ildikó (összeáll.): Esti tündérmesék. Buda-
pest : Novella, 2001.

Faludy György: Latin költészet (Faludy Tárlata). Buda-
pest : Glória, 2001.

Kitüntetések. Augusztus 20. alkalmából Magyar Köz-
társasági Arany Érdemkereszttel jutalmazták Deák Sándort,
a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár gazdasági igazgatóját, Móna
Ilona nyugalmazott zenei könyvtárost és Sáray Lászlót, a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár könyvtárvezetõjét.

Széchenyi-díjjal tüntették ki dr. Tószegi Zsuzsannát, a
Neumann Kht. igazgatóját és Vavrinecz Veronikát, a gyõri
Richter János Zenei Archívum vezetõjét.

Szinnyei-díjat kapott Gyuris György, a szegedi Somo-
gyi-könyvtár igazgatója, Kiss Gábor, a zalaegerszegi Deák
Ferenc Megyei Könyvtár igazgatója, Kocsis István, a hat-
vani Ady Endre Könyvtár és Közösségi Ház igazgatója,
Kovács Ilona, az Országos Széchényi Könyvtár nyugalma-
zott osztályvezetõje, Muckenhaupt Erzsébet, a Csíki Szé-
kely Múzeum könyvtárosa és Sándor P. Tibor, a Fõvárosi
Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyûjteményének vezetõje.

Wlassics Gyula-díjjal tüntették ki Bali Arankát, a ka-
posvári Megyei és Városi Könyvtár módszertani osztályá-
nak vezetõjét, Fodor Pétert, a Fõvárosi Szabó Ervin Könyv-
tár fõigazgatóját, Fülöp Lászlónét, a székesfehérvári TEMI
Aranybulla Könyvtár igazgatóját, Ivánné Bányai Ilonát, a
szekszárdi Illyés Gyula Megyei Könyvtár Gyermekkönyv-
tár vezetõjét.

A Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkeresztjét Pongor
Gyuláné, a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti
Könyvtár Kenézy Könyvtára igazgatóhelyettese kapta.

Miniszteri elismerésben részesült dr. Kenyéri Katalin,
a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma könyvtári osz-
tályának referense.

Az elismerésekhez szívbõl gratulálunk, a kollégák-
nak további sikereket, sok örömöt és jó egészséget kí-
vánunk.


