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Toldi Gyulánét 
 
Toldi Gyuláné szakmai életútja szinte egybeforr Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
könyvtárügyének fejlődésével. A pályán eltöltött negyven éve alatt magas színvonalú 
szakmai tevékenységével, új könyvtári szolgáltatási módszerek kidolgozásával, 
alkalmazásával, a szakmai közéletben végzett tevékenységével méltóvá vált az 
elismerésre. 
 
Az ELTE magyar – könyvtár szakán szerzett diplomát. 1962-ben a vásárosnaményi Járási 
Könyvtárban dolgozott, majd a csengeri Járási Könyvtár vezetésével bízták meg. 1966-
ban a Megyei Könyvtárba került, olvasószolgálati csoportvezető lett. Hat év múlva a 
nyíregyházi Tanárképző Főiskola Központi Könyvtárába hívták hasonló munkakörbe, de 
emellett még az igazgatóhelyettesi teendőket is ellátta. A települési könyvtári életbe a 
nyíregyházi Városi Könyvtár igazgatójaként tért vissza. Az intézménynek a Megyei 
Könyvtárral való integrációját követően a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 
igazgatóhelyetteseként az olvasószolgálat és a városi fiókhálózat szakmai tevékenységét 
irányította. Kiemelkedő sikereket ért el a városi fiókhálózat minőségi fejlesztésében. 
1996-ban e munkakörből ment nyugdíjba. A Nyíregyházi Főiskola Könyvtárában 
azonban ezt követően is még évekig dolgozott. 
 
Fontosnak tartotta a szakmai utánpótlás nevelést. Pályafutása alatt mindvégig a főiskolai 
és egyetemi hallgatók gyakorlatvezetője volt, s évekig óraadó tanárként is 
tevékenykedett a Főiskola Könyvtár Tanszékén.  
 
Az MKE-nek 39 éve tagja. Alapítója a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi 
Szervezetnek. Már kezdetben vezetőségi tagnak választották, majd - 12 éven keresztül 
titkárként, 1991 és 1995 között pedig elnökként tevékenykedett. Számos egyesületi 
keretben szervezett továbbképzés, szakmai tapasztaltcsere, igényes program 
megvalósítása fűződik a nevéhez. Igazi könyvtáros, az a típusú szakember, aki szigorú 
szakmai követelményeket állít maga elé, és a kollégáitól is igényes munkát vár el.  
Tanítómester. Tanította a kollégáit, a fiatalokat, a leendő kollégákat és a 
könyvtárhasználók tömegét is, akik Tőle kaptak tájékoztatást, segítséget a tanuláshoz, a 
napi gyakorlati teendőkhöz, s ajánlott irodalmat a kulturált időtöltéshez. A „nagy 
könyvtáros generáció” egyik kiemelkedő reprezentánsát tisztelhetjük benne. 
 
Kitüntetéséhez a felterjesztők és valamennyi tagtárs nevében szívből gratulálunk! 
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