
Lezajlott a Magyar Könyvtárosok Egyesülete
(MKE) 41. vándorgyûlése Debrecenben, július
9. és 11. között. A szervezõk is megpihenhet-
tek talán mostanra, noha akárcsak az elõkészí-
tésben, azt „utógondozásban” is nagyon alapos
munkát végeztek, rá is mehetett szinte az egész
nyaruk.

Debrecen szellemiségéhez illõen és az aktu-
ális trendeknek megfelelõen a címe Könyvtá-
rosok a tehetségekért – a reformációtól nap-
jainkig volt. Ezt a témát kiváló színvonalú 
elõadásokban fejtették ki és utána vitatták is
meg a résztvevõk. Bakos Klára, az MKE elnö-
ke már a sajtótájékoztatón világossá tette,
hogy az Országgyûlés által elfogadott Magyar

tehetség programból nem lehet kihagyni a
könyvtárakat. Az MKE mindent meg is tesz
azért, hogy ez valóban így legyen. 

A plenáris üléseken és a szekcióprogramok-
ban különbözõ szemszögbõl járták körül eze-
ket a kérdéseket, s a vándorgyûlés végén elfo-
gadott ajánlások felhívták a döntéshozók 
figyelmét arra, milyen fontos a könyvtárak
szerepe a tehetséggondozásban.

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének 41.
vándorgyûlésén Bakos Klára, az MKE elnöke
MKE-emlékérmeket adott át

dr. Csontosné Skara Ilonának, a Méliusz Ju-
hász Péter Megyei Könyvtár és Mûvelõdési
Központ osztályvezetõjének, az MKE Hajdú-
Bihar Megyei Szervezete volt elnökének;

Gerber Györgynek, a Pest Megyei Könyvtár
igazgatóhelyettesének, az MKE Pest Megyei
Szervezete titkárának;

Gulyásné Somogyi Klárának, a Liszt Ferenc
Zenemûvészeti Egyetem Zenetörténeti Kutató
Könyvtára csoportvezetõjének, az MKE Zenei
Könyvtárosok Szervezete elnökének;

Novacsek Vojnics Kornél nyugalmazott
könyvtárosnak, a Szerb Országos Önkormány-
zat munkatársának, az MKE Bibliográfiai
Szekció tagjának;

Zsigáné Kóródy Juditnak, az Infodok Kft.
információszolgáltató központ vezetõjének, az
MKE Mûszaki Könyvtáros Szekció vezetõségi
tagjának.

Bakos Klára, az MKE elnöke és Fodor Péter,
az IKSZ elnöke Az Év Fiatal Könyvtárosa dí-
jat adta át

Paszternák Ádámnak, az Országos Idegen-
nyelvû Könyvtár munkatársának, az MKE Fej-
lett Információs Technológiák és Társadalom
Szekció elnökségi tagjának, a Könyvtáros Ta-
nárok Egyesülete elnökségi tagjának.

A 2009. évi Fitz József-díjas mûvek:
Hétköznapi élet Mátyás király korában

(Corvina Kiadó),
Óz, a csodák csodája (General Press Kiadó),
Magyarországi barokk kertmûvészet (Heli-

kon Kiadó),
Magyarország története képekben, valamint

Petõfi Sándor élete és költészete (Osiris Ki-
adó),

Ady, a portrévá lett arc: Ady Endre összes
fényképe (Petõfi Irodalmi Múzeum) ■
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