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Elekes Eduárdné, az Illyés Gyula Megyei

Könyvtár igazgatója Illyés Gyula-emlékplakettet
adott át Bézi Sándornénak, a paksi könyvtár
munkatársának.

Hajnal Jenõ, a zentai Thurzó Lajos Mûvelõ-
dési Központ és Könyvtár igazgatója dolgozatát
a szerzõ távollétében Bábi Csaba, a bácstopolyai
könyvtár fó'könyvtárosa olvasta fel.

Pákolitz István költõi munkásságát Tüskés Ti-
bor irodalomtörténész, szerkesztõ méltatta. A
könyvtár jubileumi kiadvány át, a Kézírást Széles
Klára irodalomtörténész mutatta be.

2003. 

november 18-án az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem Egyetemi Könyvtárban Koncz Eri-
ka, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumá-
nak helyettes államtitkál'a és dr. Klinghammer
István rektor nyitja meg a könyvtár újonnan ki-
alakított XVI-XVII. századi különgyûjteményét.

A közel 450 éves Egyetemi Könyvtár, amely-
nek gyûjteménye idõsebb, mint az ország legré-
gibb, folyamatosan mú'ködõ egyeteme, 1561-tó1
számítja történetét, amikor Nagyszombat városá-
ban az elsõ hazai jezsuita rendház s annak könyv-
tára megalakult.

Az egyetem 1635-benjött létre Nagyszombat-
ban, majd az intézmény és könyvtára 1777-ben
Budapestre költözött. A nagyszombati egyetem
mú'ködése során egy olyan egységes szerkezetû
és európai mértékkel is különleges értékû
különgyûjtemény született, amely ma a magyar
kulturális örökség fontos részét alkotja. A könyv-
tárban 168 kódex, 1150 kötet õsnyomtatvány,
mintegy 9400 XVI. századi antikva és tízezer
XVII. századi nyomtatvány található.

Az elmúlt három évben a könyvtár munkatár-
sai hosszas munkával válogatták ki a XVI. és
XVII. századi köteteket, amelyek most értékük-
nek megfelelõ új elhelyezést nyertek. Elkészült a
XVI. századi antikvák számítógépes nyilvántar-
tása, így ez a gyûjtemény, amelyekorszakból a
második legnagyobb az országban, ma már a
legkorszeruób módszerekkel kutatható.

A megnyitón dr. Szögi László fõigazgató be-
szél a könyvtár nemzeti kulturális feladatairól és
dr. Monok István, az Országos Széchényi Könyv-
tár fõigazgatója tart elõadást A könyvtári múzeum
cíffilnel.

A gyûjtemények megnyitásával egy idóoen az
Egyetemi Könyvtár kiállítótermében a XVI. szá-

zadi gyûjtemény legértékesebb darabjaiból nyílik
kiállítás, amely 2003. december l2-éig tekinthetõ
meg (hétfõtó1 péntekig 9 és 17 óra között).

A megnyitón az egyetem és a könyvtár veze-
tése felhívással fordul az egyetem tanáraihoz és
volt hallgatóihoz, hogy segítsék a nagy értékû
gyûjtemény egyes köteteinek restaurálását, javítá-
sát, értékükhöz méltó állapotba hozatalát.
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