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Siposné Major Erika a Széchenyi 
István Egyetem Apáczai Kar 
Könyvtárának vezetője. 

Középiskolai tanulmányait a tatai 
Eötvös József Gimnáziumban 
végezte. Diplomáit az Apáczai Csere 
János Tanítóképző Főiskolán, a 
szombathelyi Berzsenyi Dániel 
Főiskolán és a Pécsi Egyetemen 
szerezte. 

Dolgozott tanítóként, majd a RÁBA MVG Ady Endre Művelődési Ház 
könyvtárosaként is. 1989-ben került az Apáczai Kar könyvtárába, 1997 óta 
vezette azt. Kiváló képességű, nyitott személyiség volt. Minden cselekedetét, 
gondolatát az emberiesség és a szakmaiság hatotta át. Rendkívül erős 
igazságérzete vezérelte s ezt soha nem hagyta megingatni. Maximalista volt, a 
tökéletességre törekedett, de soha nem hagyta figyelmen kívül az emberséget. 

 Magas szintű szakmai képzettséggel és tapasztalattal irányította a könyvtárat.  
Folyamatosan képezte magát, idejekorán felismerte az informatikai fejlesztések 
szükségességét, rendszeres résztvevője volt szakmai és számítástechnikai 
kurzusoknak. Vezetése alatt vált a tanítóképző hagyományos könyvtára a 
huszonegyedik századi elvárásokhoz igazodó, modern intézménnyé. Ez idő alatt 
számos látványos és kevésbé látványos, de annál jelentősebb változás történt: 
így például a könyvtári integrált rendszer fejlesztése, a teljes könyvtári állomány 
informatikai feldolgozása. 2011-ben került átadásra a NymE Apáczai Karán az 
új Tudástér. Végigkísérte az építési munkálatokat, bekapcsolódott a 
belsőépítészeti tervezésbe, kivitelezésbe. A könyvtár mai modern, kellemes 
miliője az Ő munkáját, ízlését, odaadását és szakmai hozzáértését is dicséri. 

Éveken át az Apáczai Kar évkönyveinek szerkesztője volt. Részt vett 
tudományos konferenciák szervezésében, egyetemi és kari pályázatok 
készítésében, emellett oktatói tevékenységet is folytatott.  



Számtalan szakmai és közéleti szerepet vállalt: 

∙ Könyvtári Bizottság tagja 
∙ NymE Közgyűjteményi Bizottságának tagja 
∙ NymE Közalkalmazotti Tanácsának kari képviselője 
∙ Kari Tanács tagja 
∙ Egyetemi Könyvtárigazgatók Tanácsának tagja 
∙ Magyar Könyvtárosok Egyesületének tagja 
∙ Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesületének tagja 

 
Odaadó munkájáért 2005-ben a Főiskoláért Díjjal, 2009-ben a NymE Kiváló 
Dolgozója díjjal tüntették ki. 2010-ben a Tudástér avató ünnepségén a kart 
segítő tevékenységéért emléklapot és Szunyogh László szobrászművész 
kisplasztikáját kapta. 

Munkaidőn kívül végzett humanitárius tevékenységét városszerte ismerték, 
elismerték. Példát mutatott tenni akarásból, kitartásból. Csak a tökéleteset tudta 
elfogadni, de minden tettét az emberszeretet, a lojalitás hatotta át. Rendkívül 
erős igazságérzettel küzdött az elveiért, a barátaiért, a munkatársaiért. 

Súlyos betegségét rendkívüli méltósággal, erővel viselte. 2017. február 27-én 
hunyt el. Kitartásával, elkötelezettségével, lojalitásával és emberségével például 
szolgál kollégáinak, tanítványainak, ismerőseinek egyaránt. 

 

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, 
 Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.” 

(Juhász Gyula) 

 

 


