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A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola rektoraként  a „Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megye Könyvtári Kultúrájáért"-díjra terjesztem fel 
  

dr. Kührner Éva főkönyvtárost, főiskolai könyvtárunk vezetőjét. 
  
Dr. Kührner Éva 1979-ben a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskolán szerzett 
biológia-könyvtár szakos diplomát.  Az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen 1987-ben okleveles 
könyvtáros, 1999-ben szakinformátor végzettséget szerzett. 
  
2001-2004 között a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem történelem PhD- programjának 
hallgatója volt, PhD fokozatot 2006-ban summa cum laude szerzett a KLTE Történettudományi 
Intézete, Multidiszciplináris bölcsészettudományok Doktori Iskolában.   
 
1979 és 1999 között a Jósa András Kórházban volt szakkönyvtáros. 
 
1999-2001 között a Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karának könyvtárvezetője volt.      
 
2001-ben könyvtárvezetőként tért vissza a Jósa András Kórházba. Része volt a Jósa András 
Kórház és az Egészségügyi Főiskolai Kar könyvtárainak fizikai kialakításában és vezetése alatt 
valósultak meg az információs társadalom igényeihez igazodó, de a hagyományokat is tiszteletben 
tartó korszerű könyvtári szolgáltatások. 
  
2012-2014 között a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban dolgozott. 
  
2015-től kezdve a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola könyvtárvezetője.  
 
1991-tól (2000-től docensként) oktat a Nyíregyházi Főiskola könyvtár szakán többek között 
hagyományos szakmai tárgyakat, művelődéstörténetet, kutatásmódszertant és könyvtári 
menedzsmentet. 
 
Rendszeresen végez tudományos tevékenységet. Publikációi rangos szakfolyóiratokban látnak 
napvilágot, rendszeresen vesz részt kongresszusokon előadóként is.  
  
A Magyar Tudományos Művek Tára szerint közel 200 szakcikket publikált. Kutatott témái: 
kultúrtörténet, szakirodalmi források és új publikálási lehetőségek az információs társadalomban, 
valamint orvos- és egészségügytörténet. 
  
Részt vett szakmai folyóiratok (Orvosi Könyvtárak, Könyvtári Kis Híradó) és könyvek 
szerkesztésében. 
 
Egy cikluson át tagja volt az NKA Könyvtári Kuratóriumának. 
 
Az elmúlt két évtizedben több szakmai civil szervezetben vállalt vezetőségi szerepet  (Magyar 
Orvosi Könyvtárak Szövetsége), ellátja a Magyar Könyvtárosok Egyesülete megyei elnöki 
feladatait is. 
 
2016-tól máig az Egyházi Könyvtárak Egyesülése elnökségi tagja. 
  
Több városi civil szervezet tagjaként részese Nyíregyháza kulturális közéletének , 2016-tóla 
Bessenyei György Irodalmi és Művelődési Társaság elnöke. 
 
Megítélésem szerint több évtizedes eredményes szakmai tevékenysége méltóvá teszi dr. Kührner 
Évát a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Könyvtári Kultúrájáért"-díjra 
  



Nyíregyháza, 2021. március 23. 
 
dr. Véghseő Tamás rektor 
  
  
  
Iváncsó István kiegészítő levele a felterjesztéshez: 
  
A közelmúltban meghirdetett „Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Könyvtári Kultúrájáért"-díj 
dr. Kührner Évának, intézményünk főkönyvtárosának való adományozását a rektori 
felterjesztéshez csatlakozva messzemenőleg támogatom. 
  
Főkönyvtárosunk szakmai életrajza tartalmazza eddigi tudományos, könyvtárosi és 
könyvtárszervezői tevékenységét. 
  
A mi intézményünkben végzett főkönyvtárosi munkájából a következőket szeretném kiemelni: 
  
- a muzeális gyűjtemény szakszerű rendezése; 
 - a görögkatolikus periodikák analitikus feltárása a MATARKA adatbázisban;  
 - ennek eredményeként létrejött a görögkatolikus repertórium.  
  
Szakmaiságán túlmenően emberi habitusa, mindenekelőtt segítőkészsége is érdemessé teszi őt a 
díj odaítélésére. 
  
Mint könyvtárigazgató elődje is nagy tisztelettel és megbecsüléssel tartozom neki, megköszönve 
áldozatos munkáját, mellyel hozzájárult, hogy könyvtárunk nemcsak a megyében, hanem nagyobb 
körökben is ismertté váljék. 
 
dr. Ivancsó István, volt könyvtárigazgató 
 


