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Kedves Gyula! Szeretve Tisztelt Tagtársunk!

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete és a magam nevében őszinte tisztelettel, megbecsüléssel és
szeretettel köszöntelek 95. születésnapod alkalmából.
Minden szakma és szervezet büszke lehet arra, ha tagjai között olyan ismert és köztiszteletben álló
személyiséget tudhat, mint amilyen Te vagy. Aki hatással volt és van egész szeretett hivatásunkra,
akinek megannyi maradandó alkotás társul a nevéhez, mint amilyen szerkesztői munkád egyik
legikonikusabb teremtménye, a könyvtári szaksajtó egyik legismertebb, talán legtöbbre hivatott
folyóirata, a mindannyiunk számára mércének és mintának számító Könyvtáros, vagy az életed
főművének, igazi szívügyednek vallott Magyar könyvtártörténeti kronológia című műved. Ez a
kiadvány alapvető kézikönyv, a magyar könyvtártörténet teljesség igényű időrendi áttekintése.
Kérdéseiddel, tisztázásra törekvő leveleiddel számos kollégát motiváltál az igényes kutatómunkára.
Ezt a megbecsülést igyekeztünk kifejezni, amikor 2015-ben, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete
megalakulásának 80. évfordulója tiszteletére rendezett konferencián megkaptad az Egyesületi
Munkáért Emlékérem jubileumi kitüntetést ötödmagaddal, vagy amikor 2019-ben az MKE
Társadalomtudományi Szekció tiszteletbeli tagjává választott.
Őszinte tisztelettel adózunk több évtizedes könyvtárosi, könyvtörténészi tevékenységed és szakmai
munkád iránt. Ahogy azt a 2015-ös kitüntetésed laudációjába írtuk, az igazán nagy ember arról
ismerszik meg, hogy fogjon bármibe, abban nagyot, kiválót, jelentőset alkot. Nekünk Te kivételes
ember, szakmánk mindenkori legnagyobbjainak egyike vagy, és ezt szeretnénk ezzel a születésnapi
köszöntő levéllel is kifejezni.
Elismeréssel adózunk töretlen szakmai hited, elhivatottságod, nem csökkenő energiád előtt.
Köszönjük a Magyar Könyvtárosok Egyesülete és az egész magyar könyvtárügy érdekében kifejtett
fáradhatatlan munkádat, életedet.
Isten éltessen sokáig! Kívánjuk, hogy örömöt szerezhessünk Neked ezzel a pár sorral!
További munkádhoz nagyon jó egészséget, támogató szakmai és társadalmi környezetet,
magánéletedben pedig kiegyensúlyozott, boldog mindennapokat kívánunk.
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