
K ö z h í r r é  t é t e t i k
Kertész Gyula-emlékérem

A díjról

Az  adományozását 2005 februárjában
Praznovszky Mihály javaslatára határozta
el a Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Helyismereti Könyvtárosok Szervezete
Elnöksége és a Bibliográfiai Szekció.
A díjat évente egy alkalommal, az orszá-
gos tanácskozás idõpontjában adják át az
erre érdemesítettnek oly módon, hogy a
díjazott személyére – évenkénti váltással
– a Helyismereti Könyvtárosok Szerve-
zete, illetve a Bibliográfiai Szekció tesz
javaslatot. Az emlékérem átadási ünnep-
ségén Kertész Gyula özvegye, Katalin

asszony is minden alkalommal részt
vesz.

Kertész Gyula a magyar könyvtárügy
kiemelkedõ személyisége volt, könyvtá-
rosok százait tanította Debrecenben, a
Tanítóképzõ Intézetben. Számos konfe-
rencián vett részt és tartott elõadást a
helyismereti könyvtári tevékenységrõl.
Helyismereti könyvészeti tanulmányai,
bibliográfiái megalapozták és továbbfej-
lesztették e szakterületet.

A díjat átadta és a laudációt elmondta:
Mennyeiné Várszegi Judit, a Magyar
Könyvtárosok Egyesülete Helyismereti
Könyvtárosok Szervezete elnöke.
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A Kertész Gyula-emlékérem díjazottja:
Takáts Béla

A Helyismereti Könyvtárosok Szerveze-
te a Kertész Gyula-emlékérmet 2015-ben
Takáts Béla könyvtárosnak ítélte oda, aki
a szolnoki Verseghy Ferenc Könyvtár és
Közmûvelõdési Intézmény megyei fel-
adatokat is ellátó szakmai igazgatóhe-
lyettese, a Helyismereti Könyvtárosok
Szervezete alapító tagja, 2003-tól 2010-ig
elnöke, jelenleg vezetõségi tagja. 2011-
tõl a Magyar Könyvtárosok Egyesülete
elnökségének tagja.

Személyében olyan szakembert ismer-
hettünk meg, aki mindig nyitott a helyis-
mereti tevékenységekben és a könyvtári
informatikában megjelenõ új folyamatok-
ra, képes felismerni és a gyakorlatba átül-
tetni az azokban rejlõ új lehetõségeket.

Vallja, „…hogy a helyismereti gyûjte-
mény vonatkozásában minden könyvtár
nemzeti könyvtár, hogy az itt elhelyezett
dokumentumokra alapozva a legkisebb
könyvtár is újat, eredetit alkothat …”

A népmûvelõi és történelem szakos
diplomája mellé megszerezte az ELTE
Bölcsészettudományi Karán a könyvtáro-
si végzettséget. Tudását folyamatosan ki-
egészítette informatikai ismeretekkel. Ez
irányú tájékozottságának köszönhetõen
úttörõ tevékenységet végez a helyismere-
ti dokumentumok digitalizálása, illetve
az elektronikus helyismereti dokumentu-
mok gyûjtése, szolgáltatása terén.

A helyismereti szervezet szakmai fó-
rumain és a könyvtáros szakirodalomban
sürgette a munkafolyamatok országos
összehangolását. Az Országos digitalizá-
lási terv egyik kidolgozója volt. 
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Mindannyiunk hasznára a gyakorlat-
ban szerzett tapasztalatait a magyar
könyvtári szaksajtóban is közzéteszi.

Néhány cím a publokációi közül:
A Jász-Nagykun-Szolnok megyei elektro-
nikus könyvtár; Elektronikus dokumentu-
mok a helyismereti gyûjteményekben;
Helyismereti gyûjtõkör és az elektronikus
dokumentumok; Aprónyomtatványok tel-
jes szöveges keresésének megvalósítása
könnyen, gyorsan; Kísérlet egy megyei
napilap teljes szövegû feltárására; A di-
gitalizált mikrofilmek szolgáltatásának
egyik alternatívája: a kétrétegû PDF.

Egyik fõ törekvése a digitálisan léte-
zõ, de ilyen formában nem publikált do-
kumentumok, számítógépes állományok
begyûjtése a helyismereti részlegekbe. 

Úgy gondolja, „…valószínûsíthetõen
ötven év múlva éppen olyan kíváncsiak
lesznek utódaink egy-egy település 2000.
évi jelenlétére az Interneten, mint ami-

lyenek mi vagyunk az ötven évvel ezelõtt
megjelent aprónyomtatványokra, hír-
lapra…”

Tudását oktatóként is megosztja, a
Könyvtári Intézet által szervezett,
A helytörténetírás módszerei, segédesz-
közei, a publikálás formái és lehetõségei;
helyismereti-helytörténeti információk
közzététele könyvtári honlapokon elne-
vezésû akkreditált programban rendsze-
resen  részt vesz.

2000-ben létrehozta a helyismereti
könyvtárosok szakmai levelezõlistáját és
azóta is ellátja az adminisztrátori teendõ-
ket.

A díjjal azt a sokoldalú és innovatív
szerepvállalást ismerjük el, amivel Takáts
Béla hozzájárult ahhoz, hogy a helyisme-
reti tevékenység a XXI. század elején is
fontos része legyen a helyi közösségek és
a közkönyvtárak újraformálódó kapcso-
latának. ■
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