
Szinnyei József-díj Könyvtári kitüntetések 

Takács Anna, a József  Attila Megyei Könyvtár tájékoztató 
Nemzeti ünnepünk, augusztus 20-a alkalmából augusztus könyvtárosa több évtizedes kimagasló szakmai munkája 
16-án a Néprajzi Múzeumban Magyarország köztársasági elismeréseként 2012. augusztus 20-a alkalmából a legmaga-
elnöke megbízásából a következő könyvtárszakmai kitün-sabb szakmai kitüntetést, Szinnyei József-díjat vehetett át 
tetések kerültek átadásra:Balog Zoltántól, az emberi erőforrások miniszterétől és 

L. Simon László kultúráért felelős államtitkártól.
Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetésben részesült Komárom-Esztergom megyében nincs, aki ne ismerné 
Bakos Klára könyvtárigazgató (Nemzeti Közszolgálati Pannikát. Módszertani könyvtárosként a megye minden 
Egyetem), az MKE elnöke; dr. Hermann István könyv-könyvtárosával kapcsolatba került még pályája legelején és 
tárigazgató (Jókai Mór Városi Könyvtár, Pápa); dr. Löffler később sem volt nála segítőkészebb, felkészültebb 
Erzsébet igazgató (Érseki Vagyonkezelő Központ tanácsadó módszertanos, amikor jelentős szerepet vállalt a 
Könyvtár, Levéltár és Múzeum, Eger).Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás mozgókönyvtári 
Széchényi Ferenc-díjat kapott Barátné dr. Hajdu Ágnes ellátásának megszervezésében és irányításában. 
főiskolai tanár (SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Van, aki publikációs vagy szerkesztői tevékenysége miatt 
Felnőttképzési Intézet Könyvtár- és múzeumpedagógiai találkozott a nevével: a Komárom Megyei Könyvtáros és utódja, 
szakcsoport); dr. Skaliczki Judit nyugalmazott főosztály-a Téka/Téma vagy éppen a JAMK-évkönyvek szerkesztője-
vezető-helyettes (Oktatási és Kulturális Minisztérium).ként kérte, korrektúrázta cikkeinket, tanulmányainkat, 
Szinnyei József-díjban részesült még Balla Mária nyugdíjas miközben több helyen és több témában vizsgált, felmért, 
főkönyvtáros, főiskolai adjunktus (Kaposvári Egyetem); publikált. Lehetett olvasó vagy tájékoztató szolgálat, 
Biczák Péter nyugalmazott megyei könyvtárigazgató könyvtári órák megtartása vagy internethasználó-képzés, 
(Pest Megyei Könyvtár); Erdeiné Törőcsik Katalin minden területen hozzáértéssel végezte és végzi munkáját. 
könyvtárvezető (Kenézy Kórház Orvosi Könyvtára, Mintegy tíz éves kitérője során a látogatók egy része a 
Debrecen); Takáts Béla megb. igazgató (Verseghy Ferenc tatabányai Városi Könyvtár Kodály téri Fiókkönyvtárának 
Könyvtár és Művelődési Intézet, Szolnok); Villám Judit nagy tudású, szerény, és mindig kedves könyvtárosaként is 
gyűjteményvezető (Országgyűlési Könyvtár); és az megismerhette, szakmai körökben a fiókkönyvtár családi 
előzőekben méltatott Takács Anna tájékoztató könyvtá-könyvtárrá alakításával vívott ki elismerést.
ros (József  Attila Megyei Könyvtár, Tatabánya).Jelenleg is aktív, részt vesz a József  Attila Megyei Könyvtár 
Az MKE Komárom-Esztergom Megyei Szervezetének vezetősége tájékoztató szolgálatában és már szerkeszti az új évkönyvet. 
további eredményes, örömteli munkát, ahhoz kitartást és jó egészséget Természete, jelleme, több évtizedes elhivatottsága méltó és 
kíván!megérdemelt elismerése ez a Szinnyei-díj. 

Kissné Anda Klára titkár (MKE KEMSZ, Tatabánya)Az MKE Komárom-Esztergom Megyei Szervezetének 
teljes tagsága és a József  Attila Megyei Könyvtár kollektí-
vája nevében gratulálok!

Kissné Anda Klára titkár (MKE KEMSZ, Tatabánya)

KITÜNTETÉSEK

Takács Annával a KeMLIB 2012/7. számában olvashatnak interjút. (Szerk.)
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