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A papíripari hagyományok védelme és a vízjelku-
tatásban egyre terebélyesedő aktivitás egy új tár-
saság létrehozására késztette a szakma érdekelt
szakembereit: megalakult a Magyar Papír- és Víz-
jeltörténeti Társaság.

Az alakuló ülésnek a Bélyegmúzeum dekoratív
és szakmaközeli nagyterme adott otthont.
A Társaság alapvető céljai:
w a magyar papír- és vízjeltörténeti emlékek fel-

kutatása, rekonstruálása, restaurálása, védel-
me, megőrzése, dokumentálása, hagyományos
és digitális tárolása, valamint a tudományos ku-
tatási eredmények széles körű közzététele,

w az egyetemes, valamint a magyar papír- és víz-
jeltörténet ismereteinek terjesztése,

w a fiatal papír- és vízjeltörténet-kutatók elméle-
ti és gyakorlati nevelése, támogatása,

w együttműködés a különböző szintű oktatási
intézményekkel,

w az alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb tár-
sadalmi szervezetek és civil kezdeményezések
segítése,

w az Európai Unióban működő és egyéb nem-
zetközi társszervezetek, valamint a határon túli

magyarságot képviselő szervezetek, civil kez-
deményezések munkájának elősegítése az
alapvető célok keretében, valamint a közös ku-
tatásba történő bekapcsolásuk és részvételük
lehetőségének megteremtése,

w a papír- és vízjeltörténeti hagyományok ápolá-
sa, a szakterület kulturális örökségeinek meg-
őrzése, az eredmények tudományos és nép-
szerű tudományos közzététele,

w kulturális rendezvények szervezése.

A Társaság az alakuló ülésen Pelbárt Jenőt, az is-
mert vízjelkutatót választotta elnökké.

A vezetőségben helyet kapott Tarján Ferencné is,
akinek a papírtörténeti munkák támogatása a fel-
a data, és akinek egyébként ipartörténeti vonatko-
zású közleményeit a Papíripar rendszeresen meg-
jelenteti. 

A papír- és vízjeltörténet kutatásában, támo-
gatásában kifejtett eddigi tevékenysége alapján
a Társaság elismerő szavakkal emlékezett meg
ifj. Bogdán Istvánról, aki édesapja vízjelgyűjte-
ményét gondozta eddig, és most azt a Társaság
gondozására bízta, továbbá Rózsahegyiné Kalmár
Veráról, aki könyvtárosként aktívan segítette a pa-
pírtörténeti kutatásokat, sőt publikációkkal is hoz-
zájárult, hogy a papírnak mint ihlető anyagnak
az irodalomban, a művészetekben játszott szerepét
a szakma mind szélesebb körben megismerhesse.

A Társaság mindkettőjüknek elismerő okleve-
let és tiszteletbeli tagságot adományoz.

Az érdeklődők és a csatlakozni vágyók a http://
mapavit.extra.hu/ honlapon kísérhetik figyelem-
mel a Társaság tevékenységét, és ugyanitt meg-
találhatják az elérhetőségét is.
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