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A hetvenedik születésnapját ünneplõ Ma-
gyar Könyvtárosok Egyesülete 37. vándorgyû-
lését Gödöllõn rendezte meg július 21. és 23.
között.

Bozóki András kulturális miniszter megnyitó
beszédét azzal kezdte, hogy „dicsérni jöttem önö-
ket”. A dicséret mellett aztán beszélt a könyvhöz
való viszonyáról, és bemutatta a Közkincs prog-
ramot, melynek keretében az önkormányzatok
álllamilag támogatott hitelt vehetnek igénybe kul-
turális intézményeik fejlesztésére.

A nyitó prenáris ülés szakmai részét Bartos

Éva kitûnõ elõadása jelentette, amelynek címét –
mint mondta – a Pest Megyei Könyvtár egy 1978-
ban megjelent kötetérõl kölcsönözte: Hivatása

könyvtáros. Ez lett az idei vándorgyûlés címe is.
Bartos Éva tudás, intelligencia és etikusság össze-
függéseit boncolgatta a tõle megszokott alapos-
sággal. (A vándorgyûlésrõl bõvebbet, további in-

formációkat, összefoglalókat következõ számunk-

ban találnak – a szerk.)

Az MKE emlékérmét az idén a következõ
kollégák kapták:
Bajusz Jánosné (Somogyi-könyvtár – Szeged,
Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete),
Guszmanné Nagy Ágnes (Bródy Sándor Megyei
és Városi Könyvtár – Eger, Heves Megyei Szer-
vezet),
Hivatal Nándorné (Megyei és Városi Könyvtár –
Kaposvár, Somogy Megyei Szervezet),
Lukovicsné Ramasz Edit (Justh Zsigmond Városi
Könyvtár – Orosháza, Békés Megyei Szervezet),
Tóth Józsefné (Bolyai Gimnázium könyvtára –
Kecskemét, Könyvtárostanárok Egyesülete),
Tóth Lászlóné  (Városi Könyvtár – Monor, Pest
Megyei Szervezet).

Az év ifjú könyvtárosa Gerencsér Judit lett Az

Európai Unió mint téma a hazai könyvtáros-

képzésben a XXI. században címû dolgozatával.
Mindannyiuknak szívbõl gratulálunk és továb-

bi sikereket kívánunk!

A vándorgyûlés üzenete az IFLA, a Nemzetközi
Könyvtáros Egyesületek Szövetsége tagjaihoz. Az ala-
pításának hetvenedik évfordulóját ünneplõ Magyar
Könyvtárosok Egyesülete üdvözli a világban mûködõ
testvérszervezeteit!

Mi, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tagjai, büsz-
kék vagyunk, hogy egy nagy múltú szakma képviselõi
lehetünk. Hivatásunk arra kötelez, hogy az egyetemes és
a nemzeti kulturális örökség megõrzését és továbbadását
méltóképpen teljesítsük.

Küldetésünk, hogy a ránk bízott szellemi vagyont a
digitális kor szakmai követelményeinek megfelelõen, a
tudás és az etikus magatartás iránt elkötelezetten, a jelen
és a jövõ javára kezeljük.

A magunk eszközeivel hozzá kívánunk járulni az
emberi jogok, a demokrácia, a jogállamiság, az esélyegyen-
lõség és az információ szabadságának biztosításához.

Minden egyes munkanapunkkal tenni akarunk a szel-
lemi szabadság, a tudás alapú társadalom megteremtéséért!

Gödöllõ, 2005. július 21-én

Magyar Könyvtárosok Egyesülete

Genius loci. A Magyar Könyvtárosok Egye-
sülete bibliográfiai szekciója és helyismereti szer-
vezete 2005. július 13-án Veszprémben Kertész
Gyula-emlékérmet adományozott Bényei Miklós-

nak, a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár
nyugalmazott igazgatóhelyettesének. Az elsõ íz-
ben átadott emlékérem két kiváló debreceni
könyvtárost, bibliográfust köt össze. Kertész
Gyula (1935–2002) a magyar könyvtárügy elis-
mert személyisége volt, aki könyvtárosok nem-
zedékeit tanította Debrecenben a tanítóképzõ in-
tézetben, és pályája az Országos Idegennyelvû
Könyvtárban, majd az Országos Széchényi
Könyvtár Magyar Nemzeti Bibliográfia szerkesz-
tõségében teljesedett ki.

Bényei Miklós a Kertész Gyula által alapított
debreceni mûhelynek kiváló kutatója, aki a hely-
ismertei bibliográfia elméletével megalapozta, az
egyetemen oktatja a bibliográfiai ismereteket, és
a jövõ számára rendszerezett formában megõriz-
te a Debrecenre és Hajdú-Bihar megyére vonat-
kozó írásokat.

Munkásságát fémjelzi a megyei könyvtárban
az 1960-as évek közepén megindított helyisme-
reti különgyûjtemény léterhozása, az 1968-tól fo-
lyó helyismereti cikkfigyelés, az 1976-tól megje-
lenõ Helyismereti mûvek Hajdú-Bihar megye
címû kurrens bibliográfiai sorozat, illetve a könyv-
tár honlapján elérhetõ Debrecen helytörténeti bib-
liográfiai adatbázis, amely kiváló tájékoztatási
segédlet a város történetének megismeréséhez.

A kitüntetettnek szívbõl gratulálunk, és to-
vábbi tudományos munkájához jó egészséget
kívánunk!


