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2011. március 31-én az Országos Széchényi
Könyvtárban tartotta a Magyar Könyvtáro-
sok Egyesülete (MKE) könyvbemutatóval
egybekötött tisztújító küldöttgyûlését.

Az MKE 75 éves jubileumára készült, im-
pozáns kötet bemutatóját tartották az ülés
elején, amelyen az egyesület egykori, nagy-
nevû vezetõi közül is többen megjelentek.
Az A Magyar Könyvtárosok Egyesületének
története 1935–2009 címû, szó szerint és 
átvitt értelemben egyaránt sokat nyomó, 
758 oldalas kiadványról elõször a szerkesz-
tõje, Bényei Miklós beszélt, aki elsõsorban
az összeállítás hatalmas feladatát ecsetelte. 

75 év alatt valóban rengeteg esemény zajlik,
ezekrõl és az egyesület életérõl tengernyi do-
kumentum, fénykép születik, amelyek jelen-
tõs része el is tûnik a történelem viharaiban.
Nem volt tehát könnyû dolga Bényei Mik-
lósnak és a munkáját segítõ Nagy Anikónak,
valamint a képeket összegyûjtõ és szerkesztõ
Nagy Zoltánnak. Az eredmény azonban ma-
gáért beszél. Noha valóban szerencsésebb

lett volna, ha elkészülnek a mutatók is,
ahogy Bényei Miklós maga jegyezte meg,
senki sem róhatja fel nekik, hogy erre még-
sem került sor, hiszen az évforduló miatt
szûkre szabott idõ állt rendelkezésükre.

A mûvet ezt követõen Papp István, az
MKE volt fõtitkára a tõle megszokott, kissé
szarkasztikus humorral méltatta.

Mindent egybevetve az egyesület tagjai és
a kötet létrejöttében közremûködõk büszkék
lehetnek a szervezetet egészen a közelmúltig
bemutató, szép kiadványra.

A bemutató után kezdõdött tisztújításon a
küldöttek Bakos Klárát (Zrínyi Miklós Nem-
zetvédelmi Egyetem) választották meg az
egyesület elnökének, Fehér Miklóst (Orszá-
gos Széchényi Könyvtár) a fõtitkárának. El-
nökségi tag lett Barátné Hajdu Ágnes (Sze-
gedi Tudományegyetem Juhász Gyula Peda-
gógusképzõ Kar), Biczák Péter (Pest Megyei
Könyvtár), Eszenyiné Borbély Mária (Deb-
receni Egyetem Informatikai Kar), Kiss Gá-
bor (Deák Ferenc Megyei Könyvtár), Redl
Károly (Országgyûlési Könyvtár), Takáts
Béla (Verseghy Ferenc Könyvtár és Mûvelõ-
dési Intézet), Zselinszky Lászlóné (Móricz
Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár). Az
ellenõrzõ bizottság elnökének Horváth Sán-
dor Domonkost választották (Galgóczi Er-
zsébet Városi Könyvtár). ■
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