A Füzéki István Emlékérem alapító irata
1.
Mindazon könyvtárosok tiszteletére, akik részt vettek az 1956-os forradalomban és szabadságharcban,
valamint Füzéki István (1934-1956), a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár és Dokumentációs
Szolgálat könyvtárosa emlékére, aki hősi halált halt az egyetemi nemzetőrség harcosaként,
megalapítom a Füzéki István Emlékérem díjat.
2.
Az emlékérmet - a kísérő oklevéllel és a névadót méltató írással együtt - minden évben az a
könyvtáros kapja meg, aki a megelőző évben vagy években a legtöbbet tette/kiemelkedő teljesítményt
nyújtott a könyvtári szolgáltatások és/vagy tudományok terén. A díjat évente váltakozóan egy
közkönyvtárban, illetve szakkönyvtárban dolgozó munkatársnak kell odaítélni.
3.
Az emlékérmet öttagú kuratórium ítélje oda. A kuratórium elnöke hivatalból a Magyar Könyvtárosok
Egyesülete (MKE) elnökségének delegáltja. A kuratórium 4 tagját első évben az MKE elnöksége kéri
fel. A következő években az első évi tagok közül l-l sorsolás útján a kuratóriumból kiesik. Helyét az
előző év díjazottja foglalja el. Ez mindaddig így megy, míg a teljes kuratórium a korábbi években
jutalmazottakból áll - kivéve az MKE elnökség által delegált elnököt. A későbbiekben az új kitüntetett
mindig felváltja a legrégebbi kuratóriumi tagot.
4.
A díjat minden évben az október 23-i, illetőleg november 4-i megemlékezések keretében kell átadni. A
díj meghirdetését évente tavasszal - az eredményhirdetést ősszel - a szaksajtóban közzé kell tenni.
5.
A kuratórium a díjat egyszerű szótöbbséggel ítéli oda. A szavazásban legkevesebb 3 főnek kell részt
vennie. A kuratórium döntését írásban rögzíti - a kitüntetettet méltatja -, s vezeti a kitüntetettek listáját.
Egyéb ügyekben a kuratórium maga határozza meg működésének rendjét, s az MKE elnökségének
tartozik felelősséggel.
6.
Az emlékérem odaítélésére az MKE elnöksége, szervezetei és szekciói tegyenek javaslatot, de rajtuk
kívül javaslattételi joga van valamennyi könyvtár munkatársának vagy olvasójának. Ennek érdekében
felkérem a könyvtárakat, hogy a díjazásra való javaslat lehetőségét minél nagyobb nyilvánosság előtt
hirdessék.
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