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Kitüntetések
Sólyom László, a Magyar Köztársaság Elnöke
megbízásából Hiller István oktatási és kulturális
miniszter a Magyar Köztársasági Érdemrend

Lovagkeresztje kitüntetést adta át
SZABÓ SÁNDORNAK, az ELTE nyugalma-

zott egyetemi docensének,
a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt

kitüntetést adta át
VARGA-SABJÁN GYULÁNAK, a kiskunha-

lasi Martonosi Pál Városi Könyvtár igazgatójának.

Országos Tini Könyvtári Napok*
2008 októberében Országos Tini Könyvtári Napokra kerül sor az Informatikai és Könyvtári Szövetség
szervezésében, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával.

Október 7. és 12. között elsõsorban a 12–18 évesek figyelmét szeretnénk ráirányítani arra, hogy a
könyvtárak milyen lehetõségeket kínálnak az olvasásra, tanulásra, tájékozódásra, közös együttlétre.

Felhívjuk a könyvtárakat, hogy országszerte színes programokkal készüljenek a tini napokra a
korosztály sajátosságait, érdeklõdését figyelembe véve. A rendezvények résztvevõit az önállósodó, az alko-
tó, az egészséges és a társas tini témakörhöz kapcsolódó kiállításokkal, irodalmi mûvekre épülõ beszélge-
tésekkel, elõadásokkal, olvasáshoz kötõdõ, hangulatos játékokkal várják! Arra számítunk, hogy a kamaszok
közül sokan megértik majd kortársaik üzenetét: „Nekünk bejössz, ha a könyvtárba bejössz!”

Kiemelt esemény lesz idén is a Könyves vasárnap október 12-én, amikor a könyvtárak rendkívüli
nyitva tartással, sokféle meglepetéssel fogadnak mindenkit. Ekkor folytatódhatnak a tavaly elkezdett
baba-, kölyök- és nagyiprogramok is. Fontos, hogy minél több könyvtár nyitva tartson ezen a napon,
és a megszokott szolgáltatások mellett rendezvényekkel, játékokkal várja az embereket.

Az országos programbizottság a megyei könyvtárak és a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár egy-egy
munkatársából álló munkabizottságon keresztül szervezi az akciót. A közös programhoz a közkönyv-
tárak, az iskolai, felsõoktatási és egyházi könyvtárak a székhelyük szerinti megyei könyvtárral, a
budapesti intézmények pedig a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtárral együttmûködve tudnak elsõdlegesen
csatlakozni, ahonnan információt, ötletet, segítséget kaphatnak a hét könyves eseményeinek együttes
alakításához. Ugyancsak ezeken a könyvtárakon keresztül juttatjuk el a központi promóciós anyagokat
az akcióban részt vevõknek.

A programok regisztrálásának határideje a honlapon: 2008. szeptember 18.

Bízzunk abban, hogy az Országos Tini Könyvtári Napok után a jelenlegi könyvtárhasználók sok
újonnan beiratkozóval együtt hirdetik majd: „Szeretem a könyvtáram!”

A helyi események elõkészítéshez, lebonyolításához sok sikert, érdeklõdõ tiniket, jókedvû napokat
kívánunk!

2008. szeptember 8.
Fodor Péter Ramháb Mária

az Informatikai és Könyvtári Szövetség az Országos Programbizottság
elnöke elnöke

* Bár a program jelentkezési határideje lapunk nyomdai munkálatai idején lejárt, fontosnak tartjuk, hogy minél
több könyvtár kapcsolódjon be az eseményekbe. – A szerk.
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Hiller István miniszter Wlassics Gyula-díjat

adományozott azoknak a közmûvelõdésben dol-
gozó szakembereknek, akik az iskolán kívüli
mûvelõdésben elméleti tevékenységükkel, új
módszerek kidolgozásával szolgálták a korszerû
mûvelõdést és a mûvészi ízlés fejlesztését:

SZABÓNÉ VRANCSIK ÉVÁNAK, a vá-
mospércsi Mûvelõdési Ház és Könyvtár igazga-
tójának,

Széchényi Ferenc-díjat adományozott a köz-
gyûjtemény szakterületén dolgozó szakemberek-
nek, akik magas színvonalú elméleti vagy gya-
korlati tevékenységükkel, új módszerek kidol-
gozásával és alkalmazásával szolgálják szakmá-
jukat:

POJJÁKNÉ VÁSÁRHELYI JUDIT tudomá-
nyos kutatónak, az Országos Széchényi Könyv-
tár XVI–XVIII. századi könyvtártörténeti osztály
vezetõjének,

RAMHÁB MÁRIÁNAK, a kecskeméti Ka-
tona József Könyvtár igazgató fõtanácsosának,

SZÖGI LÁSZLÓNAK, az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Egye-
temi Levéltár fõigazgatójának (levéltárosi szak-
terület),

Szinnyei József-díjat adományozott azoknak
a könyvtárosoknak, akik hosszabb idõn át ki-
emelkedõ teljesítményt nyújtottak, tevékenysé-
gükkel, kezdeményezéseikkel szakterületük fej-
lõdését segítik elõ:

KERESZTURI JÓZSEFNEK, a pécsi Városi
Könyvtár igazgatójának,

KESZEINÉ BARKI KATALINNAK, a Nyu-
gat-magyarországi Egyetem Központi Könyvtár
igazgatójának,

KÉGLI FERENCNEK, az Országos Széché-
nyi Könyvtár nyugalmazott osztályvezetõjének,

VIRÁGOS MÁRTÁNAK, a Debreceni Egye-
tem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár fõigazgató-
jának,

WOJTILLÁNÉ SALGÓ ÁGNESNEK, az
Országos Széchényi Könyvtár Régi Nyomtatvá-
nyok Tára osztályvezetõjének,

ZSELINSZKY LÁSZLÓNÉNAK, a nyíregy-
házi Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyv-
tár osztályvezetõjének.

Hiller István miniszter Miniszteri Elismerõ

Oklevelet adományozott
SIMON ZSUZSANNA könyvtáros mûvésze-

ti írónak, a Mûcsarnok szakmai könyvtárának
létrehozásáért.

A Magyar Tudományos Akadémia elnökének
elõterjesztésére a Magyar Köztársaság elnöke
által augusztus 20. alkalmából adományozott
kitüntetéseket adta át Pálinkás József, az MTA
elnöke 2008. augusztus 21-én, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Székházában:

Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagke-

resztje kitüntetést kapott
CSERBÁK ANDRÁS, az MTA Könyvtárá-

nak munkatársa a Magyar Tudományos Akadé-
mia Könyvtárában kifejtett kiemelkedõ tevékeny-
ségéért.

Sólyom László, a Magyar Köztársaság Elnö-
ke megbízásából Hiller István oktatási és kultu-
rális miniszter a Magyar Köztársasági Ezüst

Érdemkereszt kitüntetést adta át
KOVÁCS ILONÁNAK, az ELTE Bartók Béla

Énekkar tagjának,
MARÓTI KATALINNAK, a budapesti

Könyvtárellátó Nonprofit Kft. ügyvezetõ igaz-
gatójának,

a Magyar Köztársasági Bronz Érdemkereszt

kitüntetést adta át
MAYERNÉ BAÁN MAGDOLNÁNAK, a

Soroksári Múzeum Baráti Köre alapítójának,
Gratulálunk a kollégáknak, további munká-

jukhoz sok sikert és jó egészséget kívánunk!

Egy évtizede
a „tornyok között”

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár felújított,
átépített épületét éppen tíz évvel ezelõtt vehették
birtokba újra a könyvtárhasználók Veszprémben.
1998 augusztusában, Halász Béla igazgató
kezdeményezésére, már fél évvel a hivatalos át-
adási ünnepség elõtt kinyitott a megyei könyvtár.

Idén tavasszal a helyismereti gyûjtemény
könyvtárosai által összeállított éves eseménynap-
tár egyik legfontosabb eseménye a tízéves jubi-
leum volt. Kollégáink nagy lelkesedéssel kezd-
ték meg a szervezést, a különbözõ részlegek
munkatársai jó hangulatú ötletbörzét tartottak,
támogatókat kerestek, „kiadták” a feladatokat a
vezetõségnek is. Az elõkészületekben és a ren-
dezésben minden munkaterület részt vett, igazi
összefogás eredménye lett a nagy sikerû jubile-
umi rendezvény.

2008. augusztus 9-én, szombaton rendkívüli
nyitva tartással ünnepeltük az épület felújításá-
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nak évfordulóját. Tizenhét órára hirdettük a nyi-
tást, és éjfélig álltunk a könyvtárhasználók ren-
delkezésére. A programok minden korosztály-
nak kellemes, tartalmas idõtöltést ígértek. A fo-
gadótérben kiállítást tekinthettek meg az érdek-
lõdõk az elmúlt tíz év eseményeibõl. Átadtuk a
Europe Direct / Európai Információs Pont új he-
lyét. A meghirdetett ingyenes beiratkozás és az
amnesztia hatalmas tömegeket vonzott. Kollégá-
ink a hétórás nyitva tartás alatt szinte erejükön felül
foglalkoztak a beiratkozókkal, kölcsönzõkkel.

A gyermekeknek arcfestést, meseolvasást,
kézmûves foglalkozást, táncházat, daltanulást
kínáltunk, és õk is részesei voltak a családi ve-

télkedõnek. Minden
gyermek húzhatott
zsákbamacskát, tá-
mogatóink üdítõt,
gumicukrot, cukor-
kát biztosítottak szá-
mukra.

Az egyik legna-
gyobb siker a csa-
ládi vetélkedõ volt.
A tizenegy „ver-
senyzõ” család ér-
tékes nyereménye-
ket kapott: az elsõ
helyezett egy négy-
személyes vacsorát
nyert egy Balaton-
parti  étteremben
(az étterem tulajdo-
nosának felajánlá-
sa), de még a hát-
rébb végzettek is
kaptak ajándékot,
pl. állatkerti csalá-
di belépõt, mozi-
jegyet. A legna-
gyobb jutalmat a
szervezõ gyerek-
könyvtáros kollé-
gák kapták, a részt-
vevõk lelkes kö-
szönõ tapsát.

Az éjszakai ó-
rákban rendhagyó
könyvtárvezetés ke-
retében olyan helyek-
re is bemehettek a

látogatók, ahova máskor nem. Népszerû volt az
egész épületben zajló „könyvtári kincskeresés”.

A Schäffer Erzsébettel tartott író-olvasó talál-
kozón közel száz résztvevõ volt jelen az átren-
dezett olvasóteremben. A Nõk Lapja népszerû
újságírója a hivatalos programon túl is szívesen
maradt velünk, beszélgetett az olvasókkal.

Sokan hallgatták Hordós Csaba felnõtteknek
írt veszprémi meséit is.

A zenei és médiagyûjteményben ingyenes
DVD- és CD-kölcsönzést hirdettünk: több mint
ötszáz dokumentumot kölcsönöztek ki olvasó-
ink. Retro filmvetítést, zenélést ajánlottak mun-
katársaink a betérõknek.
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Térítésmentesen használhatták az internetes
szolgáltatásokat ezen az estén a számítógépes
kabinetbe betérõk. Fogyatékkal élõ olvasóink is
szívesen jöttek el hozzánk, s mint ahogy koráb-
ban, ezúttal is minden segítséget megkaptak
könyvtárosainktól.

A diákzenekarok és a táncosok fellépése nagy
sikert aratott. Minden fellépõnk ingyen jött el
mûsorával. Reméljük, egy újfajta kapcsolat ala-
kulhat ki az intézmény és az amatõr csoportok
között. A zenei blokk a fiatalok mellett a felnõt-
teket is vonzotta, de nagy öröm volt látni a sok
tizenévest, aki szinte újra felfedezte a megyei
könyvtárat.

Éjfélkor pergõtûz táncshow-val búcsúztunk a
lelkes könyvtárlátogatóktól.

Most már ismert az ünnepi nyitva tartás sta-
tisztikája: 2200-nál is több látogató, több száz
beiratkozó, közel ezer kikölcsönzött és három-

száz visszakerült dokumentum,
fáradt, de nagyon lelkes, boldog
könyvtáros stáb.

Az Eötvös Károly Megyei
Könyvtár igazgatójaként pedig
köszönetemet fejezem ki kollé-
gáimnak lelkesedésükért, kitar-
tásukért, önzetlen munkájukért:

Pálmann Judit

Mély meg-
rendüléssel
vettük a hírt,
hogy kollé-
gánk, Elekes
Péter 2008.
a u g u s z t u s
27-én el-
hunyt.

Ismerve
Péter szerénységét, aki ellenáll-
na minden dicsõítésnek, a róla
szóló megemlékezés is csak
rövid és tényszerû.

21 évesen, 1972-ben került
az Országos Széchényi Könyv-
tár Nemzetközi Csereszolgála-

tára. Végigjárta a ranglétra fokozatait. Csoma-
golóként kezdett, majd könyvtárkezelõként dol-
gozott a gyarapítási osztályon. Az itt töltött idõ
volt talán munkaviszonyának legszebb korsza-
ka, amire mindig örömmel gondolt vissza.

Az utóbbi években végzettségének megfele-
lõen a könyvtár jogi teendõit látta el. Munkáját a
segítõkészség és a lelkiismeretesség jellemezte.

Nagy tudású ember volt, aki haláláig hû ma-
radt a könyvtárhoz.

A nyár elején aggódva figyeltük, mint sová-
nyodik, s amikor szóvátettük, csak nincs valami
baj, elhessentette a kérdést: szilfidebb vagyok.
Sajnos, többrõl volt szó.

2008. augusztus elején kezdte meg rendes évi
szabadságát, amelyrõl már nem tért vissza kö-
zénk. 2008. szeptember 3-án lett volna 57 éves.

Emlékét megõrizzük!
Szénási Péterné

Elekes Péter
1951–2008


