
PERSZONÁLIA 

KITÜNTETÉS 

Göncz Árpád, a Magyar Köztársaság elnöke a Művelődési és Közoktatási mi
niszter előterjesztésére, kiemelkedő köztisztviselői munkássága elismeréseként 
dr. Skaliczki Juditnak, a Művelődési és Közoktatási minisztérium Kulturális 
Örökség Főosztálya osztályvezetőjének a Magyar Köztársasági Arany Érdemke
resztet (polgári tagozat) adományozta. 

A kitüntetettnek melegen gratulálunk. 

* 

In memóriám dr. Hőgye Istvánné 
(1943-1998) 

Gyászolnak a sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár dolgozói. Dr. Hőgye Istvánné 
született Halász Anna, a sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár megbízott igazgatója 
1998. május 23-án hosszú betegség után elhunyt. 

Személyében elvesztettünk egy kiváló szakembert és régi kollégát. 
Dr. Hőgye Istvánné a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskola 

könyvtár szakán szerzett diplomát. Könyvtárosként első munkahelye a miskolci 
II. Rákóczi Ferenc Könyvtár volt, majd 1965-től az akkori sátoraljaújhelyi Járási 
Könyvtár dolgozója lett. 

Pontos, precíz, emberséges, megbízható munkatárs volt, aki a kezdeti idők
ben sokat tett a könyvtári hálózat kiépítéséért és'eredményes működéséért. A 
módszertani munka terén kifejtett tevékenységéről elismerően nyilatkoztak fe
lettesei, szakmai tudását méltán elismerték - többször kitüntették. Szakképzett
sége, vezetői rátermettsége és a kollégákkal kialakított jó munkakapcsolata tet
te alkalmassá arra, hogy 1983-tól megbízzák a Városi Könyvtár igazgatóhelyet
tesi teendőinek ellátásával, majd 1994-től megbízott könyvtárigazgatóvá nevez
zék ki. 

Ötletgazdagsága, következetes, kitartó, céltudatos munkája mindig követendő 
példaként állt kollégái előtt. Szerettük, mert mindenkihez volt egy-egy kedves 
szava, szerettük optimizmusát, mosolygós, derűt, kedvességet sugárzó lényét. 

Emléke tovább él bennünk, könyvtáros kollégáiban, barátaiban. 
Dévényi Jánosné 
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Minden kedves kollégát hívunk és szeretettel várunk 
az ADLUG konferencia 

nyílt napján 
1998. szeptember 8-án, kedden 13-18 óráig 

az Országos Széchényi Könyvtár 
VI. emeleti nagytermében. 

* 
A konferencia témája: 

"Könyvtári szolgáltatások 2001-ben" 

Előadóink lesznek az alábbi cégek képviselői: 

ELIAS - az Amicus bemutatása 
IBM - Digital Library szoftver bemutató 

EBSCO - előfizetési ügynökség 
SPI - retrospektív konverzió 

SilverPIatter - CD-ROM kiadó 
BTJ System AB - könyvtári kölcsönzés 

automatizálása 
* 

Magyar cégek bemutatóira is számítunk. 
Látogatóink a bemutató előadásokon és a kiállítói standokon 
tájékozódhatnak a könyvtárgépesítés legújabb fejleményeiről. 

A nyílt napon a részvétel ingyenes, az előadások angolul 
hangzanak el, tolmácsot nem biztosítunk. 
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