ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA
KÖZGYŰJTEMÉNYI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI IGAZGATÓSÁG

A Nagy Miklós-díj 2019-es kitüntetettje Varga Éva, a kárpátaljai könyvtáros szakma
kiemelkedő személyisége.
Varga Éva könyvtár iránti érdeklődése már korán megnyilvánult: 1992-ben jelentkezett
az Ungvári Közművelődési Szakiskola könyvtári tagozatára, és már a középiskolai
képzés ideje alatt munkatársa lett a Kárpátaljai Megyei Tudományos Könyvtár Magyar
és Idegen Nyelvű Osztályának. Középiskolai tanulmányait 1995-ben fejezte be kiváló
eredménnyel, és szerzett középfokú könyvtárosi képzettséget.
A következő tanévben felvették a Rivnei Közművelődési Főiskola Könyvtan,
Könyvtártan és Bibliográfia szakára. Felsőfokú tanulmányai befejezése után hazatért
szülőfalujába, Mezőváriba, majd hamarosan a Beregszászi Járási Központi Könyvtár
munkatársa lett, és az Állománygyarapítási és Feldolgozási Osztályon látta el feladatait.
Lánya megszületése után, 2002-től a Mezővári Községi Könyvtárban helyezkedett el.
Korábbi szakmai munkájának elismeréseként 2003-ban a Beregszászi Járási
Központosított Könyvtárhálózat igazgatójává nevezték ki.
Igazgatói munkája mellett aktívan részt vett a kárpátaljai könyvtáros közösség
életének, különböző programjainak szervezésében. Ennek köszönhetően 2009-ben a
Kárpátaljai Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnökévé választották, mely funkciót
jelenleg is betölti.
Számos hazai és nemzetközi konferencián mutatta be a kárpátaljai könyvtárak szakmai
munkáját, és ismertette a Kárpátaljai Magyar Könyvtárosok Egyesületének
tevékenységét.
Széleskörű társadalmi munkájának eredményeként és a könyvtáros kollektíva
bizalmából 2012-ben megválasztották a Beregszászi Járási Művelődési Dolgozók
Szakszervezeti Bizottságának elnökévé.
Szerteágazó szakmai és társadalmi tevékenysége mellett honismereti vezetőként
szívesen mutatja be szülőföldjét az érdeklődő látogatóknak.
Varga Éva közel tíz esztendeje komoly szervezőmunkát végez Kárpátalján, hogy ebből
a régióból is minden évben legyen résztvevője a „Könyvtár, ami összeköt” elnevezésű
programunknak.
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-2A díj névadójához, az erdélyi származású Nagy Miklós egykori könyvtárigazgatóhoz
hasonlóan – aki szívén viselte a külhonba szakadt magyarok sorsát – Varga Éva is sokat
tesz

a

kisebbségben

élő

kárpátaljai
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anyanyelvhasználatának,

olvasáskultúrájának könyvtári eszközökkel történő támogatásáért, és ezzel magyar
identitásuk megőrzéséért.
Varga Éva magas színvonalú szakmai tevékenységével hozzájárult az Országgyűlési
Könyvtár céljainak megvalósításához, ezért jogosan érdemelte ki a Nagy Miklós-díjat.

