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Egyesületi Munkáért Emlékérem kitüntetésben részesíti

Silvia Stasselovát
Silvia Stasselová könyvtáros, könyvtárigazgató, a Szlovák Könyvtáros Egyesület elnöke.
Szakmai életútja, különösen szervezeti elnöki, valamint nemzetközi munkássága szorosan
kapcsolódik a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tevékenységéhez. A Szlovák és a Magyar
Egyesületek nemzetközi kapcsolatainak építése és ápolása terén végzett közel két évtizedes
fáradhatatlan munkája alapján méltó arra, hogy egyesületünk az MKE-emlékérem
kitüntetésben részesítse.
Könyvtárosi pályája 1990-ben Pozsonyban, az egyetemi tanulmányainak befejezésével, a
Szlovák Műszaki Egyetem Építőmérnöki Karának könyvtárában kezdődött, ahol két év múlva
igazgató lett. Mint a legfiatalabb egyetemi könyvtárigazgató – megbízását követően a könyvtár
fejlesztésébe kezdett. 10 éves küzdelmének eredményeképpen 2003-ban az ország egyik
legszebb és legfejlettebb felsőoktatási könyvtára nyílt meg Szlovákiában.
Kiemelkedő tevékenysége a könyvtárvezetői munka mellett egyéb szakmai szerepekben is
megmutatkozik. Könyvtárosi pályája kezdetétől elkötelezett tagja a Szlovák Könyvtáros
Egyesületnek. Aktív munkájának elismeréseként 1999-ben az egyesület elnökévé választotta.
Elnökként fontos feladatának tekinti a könyvtárak és könyvtárosok között nemzetközi
együttműködések segítését, egymás gyakorlatának hasznosítását. Számos konferenciát
szervezett, illetve látogatott ennek a célkitűzésnek a jegyében. 2007-ben a szlovák
könyvtárosság első IFLA tisztségviselőjeként beválasztották az IFLA Könyvtáros Egyesületek
Menedzsmentje Szekció állandó bizottságába, majd 2009-ben ugyanennek a bizottságnak a
titkára lett.
Az elnöknő - szerteágazó tevékenysége mellett - rendszeres vendége és előadója a Magyar
Könyvtárosok Egyesülete rendezvényeinek. Az első találkozás 1992-ben, a sárospataki
Vándorgyűlésen történt, melyet számos követett. 2010-ben az MKE 75. éves fennállásának
jubileumi konferenciáján IFLA képviselőként „Az IFLA, a könyvtárosok és információs
szakemberek világszervezete és a könyvtáros egyesületek szerepe” című előadásával
köszöntött bennünket. A Silvia Stasselová által képviselt baráti együttműködés tette lehetővé
az eredetileg Pozsonyba invitált amerikai könyvtárosegyesület elnökének, Roberta Stevens
ALA-elnöknek néhány héttel ezelőtti budapesti látogatását is, aki Silvia támogatásával szlovákai
programját kiegészítve Magyarországra is ellátogatott.
Silvia Stasselová a Szlovák és a Magyar Könyvtáros Egyesület közti szoros és baráti szálak
következetes építője. A kitüntetéssel ezt a munkáját ismerjük el.
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