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Fiókkönyvtára és
a Csorba Gyõzõ
Megyei Könyvtár
rendezvényterme
adott méltó kere-
tet, ugyanúgy,
mint az 1998-as
konferencia al-
kalmával. Hor-
vát vendégeink

örömmel nyugtázták, hogy Barics Ernõ, a Pécsi
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara
(PTE-BTK) Horvát Tanszékének vezetõje is je-
len van a találkozón, továbbá azt is, hogy meg-
ismerkedhetnek a Városi Könyvtár új vezetõjé-
vel, Kereszturi József igazgatóval.

Az április 29-ei találkozón megegyezés szü-
letett a következõ „lépcsõ”, az õszre tervezett
pécsi konferencia tartalmi súlypontjairól és né-
hány módszerbeli kérdésrõl, miközben Kalányos
Katalin és Dragutin Katalenac a két könyvtár
további együttmûködésérõl is szót válhatott a
megyei könyvtárban. Kovácsné Bõsz Erzsébet

igazgatóhelyettes (Mohácsi Jenõ Városi Könyv-
tár) felhasználhatta az alkalmat arra, hogy a
pélmonostori kollégákkal konzultáljon, míg dr.

Szénászky Mária igazgató (PTE-BTK-TTK
Könyvtára) az Eszéki Tudományegyetem tan-
székvezetõjének jelenlétét észrevételezte látható
örömmel.

Miután a horvát elnök asszony meghívott,
június 16-án részt vettem és számos – nálunk is
hasznosítható – tapasztalattal lettem gazdagabb
a Szlavóniai és Baranyai Könyvtárosok Egyesü-
lete közgyûlésén, melynek Orehovica város
könyvtára volt a házigazdája. Itt az elnök
asszonnyal egyetértésben megállapítottuk, hogy
mielõbb határoznunk kell a tervezett konferen-
cia idõpontját, idõtartamát és részletes tematiká-
ját illetõen. E rendezvény sikere esetén ugyanis
már teljes bizonyossággal állítható, hogy van
értelme és jövõje a két könyvtáros szervezet
további együttmûködésének.

Boda Miklós elnök
MKE Pécsi és Baranyai Szervezete

Elismerés a megyében
végzett kiemelkedõ
munkáért

Vasné Mészáros

Katalin, a Katona
József Könyvtár
igazgatóhelyettese,
a Magyar Könyv-
tárosok Egyesülete
(MKE) Bács-Kis-
kun Megyei Szer-
vezetének elnöke
2004. július 29-én,
az egyesület 36.
vándorgyûlésén,
Miskolcon kapta
meg a Magyar
K ö n y v t á r o s o k
Egyesületének Emlékérmét, melyet – rendhagyó
módon – nem az egyesület elnökétõl, hanem a ta-
nácskozás vendégeként és egyik elõadójaként jelen
lévõ Hiller István kultuszminisztertõl vehetett át.

Vasné Mészáros Katalin 1976 óta könyvtáros.
Szakmai tevékenysége sokrétû és változatos volt az
elmúlt évtizedekben. 1976 és 1979 között a Budake-
szi Nagyközségi és Járási Könyvtár módszertanos
könyvtárosaként kezdte a pályáját, majd 1978–1979-
ben a könyvtár megbízott igazgatója volt. Ahhoz a
nemzedékhez tartozik, amelybõl sokan végeztek a
debreceni népmûvelõ-könyvtár szakon, és a mai napig
meghatározó szerepet játszanak a magyar könyvtári
szakmai gyakorlatban. 1979-ben került Kecskemét-
re, ahol a Katona József Könyvtár munkatársa lett.
1984-ig gyûjteményszervezéssel foglalkozott. Ennek
a szakmai idõszaknak jelentõs eredménye volt a gyer-
mekkönyvtárak katalógusrendszerének korszerûsíté-
séért végzett munka, amely egy országos kiadvány-
ban is megjelent. Ezért talán nem is meglepõ, hogy
1989-tõl a gyermekkönyvtár vezetõje lett. Vezetése
alatt a gyermekekkel történõ egyéni és csoportos
foglalkozások többféle módszerét próbálták ki. A
könyvtár nagy hagyományokkal bíró rendezvényeit
– mesemondók találkozója, Kazinczy-verseny, mû-
fordítói pályázat – folytatták és megújították. Az
egyéni könyv- és könyvtárhasználati játékokkal si-
került sok új gyermekolvasót és pedagógust meg-
nyerniük és megtartaniuk a könyvtár számára.

1991-tõl az igazgatóhelyettesi szakmai felada-
tokat látja el. Tevékenysége révén 1994-ben a
könyvtár gyûjteményének feltárásáról adott hely-
zetképet, amelyet az integrált könyvtári szoftver

Zabján Andrea,
a Horvátországi
Magyarok Központi
Könyvtárának új
vezetõje
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bevezetéséhez használtak fel a kollégák. Az új
könyvtár szakmai programjának kialakításához
készített javaslatokat: a szolgáltatások beindításá-
hoz, a tevékenységek belsõ szabályzóinak elké-
szítéséhez, a szervezet kialakításához. Megszer-
vezte kollégáival az új könyvtár szolgálati rend-
jét, a gyûjtemények elhelyezésének kialakítását.

A fenti szakmai feladatok nagymértékben hozzá-
segítettek ahhoz, hogy 1996. szeptember 3-án a
Katona József Könyvtár új, modellértékû épületében
zökkenõmentesen folytatódhasson a könyvtárszak-
mai munka.

A könyvtár irodalmi és könyvszakmai rendezvé-
nyeinek, könyvtáros szakmai programjainak, belsõ
képzéseinek tartalmi kialakítását, megvalósítását szer-
vezi, irányítja. A szervezet és a mûködés szabályzó-
inak kidolgozásán fáradozik, a meglévõ szabályza-
tok módosítására, illetve a tevékenységek munkafo-
lyamatának leírására készít javaslatokat, és szervezi
a döntések elõkészítését.  Õ végzi a folyamatok belsõ
szakmai ellenõrzését.

A könyvtár a minõségbiztosítás rendszerében
dolgozik kezdetektõl fogva, aminek kialakítása ér-
dekében szervezett képzéseken vett és vesz részt a
mai napig, a megszerzett, tanult módszereket a gya-
korlatban is alkalmazza. A szakmai munka elismeré-
seként 1999-ben megkapta a Szinnyei József-díjat.

Szakmai munkája mellett több évtizede folyama-
tosan tagja az MKE Bács-Kiskun Megyei Szerveze-
tének. Érdeklõdése a területi szervezeti munka mel-
lett kiterjed az MKE szakmai szervezeteinek mun-
kájára is, mint a Bibliográfiai Szekció és a Helyis-
mereti Könyvtárosok Szervezetének tevékenysége.
Minden évben részt vesz a helyismereti könyvtáro-
sok tanácskozásán, és az ott szerzett szakmai tapasz-
talatait megosztja a területi szervezet tagjaival.

1999 óta a területi szervezet elnökeként még ak-
tívabban részt vállal a munkában. Az egyesület cél-
jainak, éves programjainak megvalósításáért önként
vállalt tevékenységét a tagság is elismerte azzal, hogy
2003-ban újra, egyhangúlag megválasztotta a szer-
vezet elnökének. Fontosnak tartja, hogy a tagság
minél teljesebben lefedje a megye területét, hogy a
községi, városi, iskolai könyvtárosokat bevonja az
egyesület munkájába. Támogatja és segíti a fiatal
könyvtárosok beilleszkedését az egyesületbe. Kíván-
csi véleményükre, tapasztalataikra. 2003-ban, kez-
deményezésére, egy kérdõív összeállításával és elem-
zésével összegezték az elõzõ évek munkáját.

Tevékenységének eredményeként a tagság létszá-
ma jelentõsen bõvült, az egyesületet elhagyók száma
évek óta nem haladja meg az új belépõkét.

Kollégáinak szakmai és közösségi munkáját is-
meri, érdeklõdéssel követi, elismerésükért lobbizik,
minõsítéseket, javaslatokat készít.

Az egyesület lehetõségeit messzemenõkig ki-
használja a könyvtárosok szakmai ismereteinek
bõvítésére, szakmai önállóságuk fokozására. Nem-
csak továbbképzések szervezésével, de a rendsze-
res szakmai tapasztalatcserék megszervezésével is
igyekszik a tagság tájékozottságát, szakmai elkö-
telezettségét növelni. Célkitûzései között szerepel
a mindenkori legújabb könyvtárak munkájának
megismertetése, a szakmai továbbfejlõdés ösztön-
zése.

Széles körû szakmai munkájának köszönhetõen
a Katona József Könyvtár támogatja a megyei szer-
vezet mûködését, ami nem csupán az intézményben
biztosított mûködési feltételeket jelenti, hanem szak-
mai együttmûködést is.

Az elnök tevékenysége révén az egyesületnek más
civil szervezetekkel is jó a kapcsolata, ilyen például
a Bács-Kiskun Megyei Honismereti Egyesület, ahol
tagként közös programok szervezését is többször
vállalta, vagy a Magyar Népmûvelõk Egyesülete
Bács-Kiskun Megyei Szervezete, amellyel több kö-
zös rendezvény során mûködött együtt.

A megyei területi szervezet javaslatára, egyesü-
leti munkájának elismeréseként kapta meg a Ma-
gyar Könyvtárosok Egyesületének Emlékérmét.

A kitüntetéséhez szeretettel gratulál a Katona
József Könyvtár valamennyi munkatársa és további
sikereket kíván mind a könyvtárszakmai, mind az
egyesületi munkában. (Padányi Emese)

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) július
29. és 31. között Miskolcon tartotta nagysikerû, 36. ván-
dorgyûlését. Az MKE Emlékérmét ebben az évben Dézsi

Lajosné, a Békés Megyei Könyvtár osztályvezetõje,
Kolivosko István, a kassai Jan Bocatius Könyvtár igazga-
tóhelyettese, Nagy Anikó, az MKE fõtitkára, Trischlerné

Lukácsi Éva, a Papíripari Kutatóintézet könyvtárvezetõje
és Vassné Mészáros Katalin, a Katona József Könyvtár
igazgatóhelyettese kapta. Az Év Ifjú Könyvtárosa Várhe-

lyi Eszter lett.
Mindannyiuknak gratulálunk és további sikereket kí-

vánunk!
A Fitz-díjat a következõ kiadványok érdemelték ki:
Kolta Magdolna: Képmutogatók, Magyar Fotográfiai

Múzeum, Kecskemét
Könyvtárosok kézikönyve V. kötet, Poprády Géza–

Berke Zsuzsa–Hegyközi Ilona, szerk. Horváth Tibor–Papp
István, Osiris Kiadó

Mednyánszky – kiállítás a Nemzeti Galériában, Kos-
suth Kiadó

Varró Dániel: Túl a Maszat-hegyen, Magvetõ Kiadó
Valter, Alan: Liszt Ferenc, Editio Musica
A vándorgyûlésrõl további híreket, elõadásokat követ-

kezõ számunkban olvashatnak.


