
A magyar tudományos
közélet 2013-ban ün-
nepelte Kosáry
Domokos, az
MTA rendes
tagja, egykori
nagy tekin-
télyû elnöke,
a Széchenyi-
n a g y d í j a s
történész szü-
letésének szá-
zadik évforduló-
ját. Az évforduló-
hoz kapcsolódva, a
Kosáry Domokos Könyv-
tár és Levéltár az Egyetemmel kö-
zösen, névadója tiszteletére, emlékének
megörökítésére Kosáry Domokos-díjat
alapított. Az érem Csikai Márta Mun-
kácsy Mihály-díjas szobrászmûvész al-
kotása.

A kitöntetés a könyvtárügy területén,
a könyvtári, levéltári munka szervezésé-
ben több éven át elért kimagasló ered-
mény, az egyetemtörténeti, agrártörténeti
kutatásokban végzett magas szintû tevé-
kenység, illetve a könyvtár érdekében, a
könyvtárügyért kifejtett támogatás elis-
meréseként adományozható.

Ebben az esztendõben, az elsõ önálló
Magyar Agrártudományi Egyetem és a
központi könyvtár megalakításának het-
venedik évfordulója évében, harmadik
alkalommal került sor a díj átadására a
Szent István Egyetem Szenátusának tan-
évzáró ünnepi ülésén. 2015. június 19-én
a Szent István Egyetem aulájában Tõzsér

János rektor és Barna
Marianna megbízott

könyvtári igazga-
tó, a kuratórium

elnöke adta át
a díjat a ki-
tüntetettnek.

A Kosáry
D o m o k o s -
díjat 2015-

ben a kurató-
rium javaslatá-

ra a Szent István
Egyetem Szenátu-

sa Füleky György pro-
fessor emeritusnak adomá-

nyozta. A kitüntetést a Szent István
Egyetem  Egyetemtörténeti Bizottság
munkájában végzett eredményes tevé-
kenységéért, az egyetemtörténeti emlé-
kek összegyûjtésében, számos interjú,
dokumentumfilm elkészítésében vállalt
több évtizedes, példaértékû, valamint az
egyetemi könyvtár szakkönyvtárait tá-
mogató magas színvonalú munkájának
elismeréseként kapta a díjazott. 

A kuratórium javaslatára a Szent Ist-
ván Egyetem Szenátusa idén Kosáry Do-
mokos-díjat adományozott posztumusz
Princz Ágostonné fõkönyvtárosnak, rész-
legvezetõnek. 

A kitüntetést a Kosáry Domokos
Könyvtár és Levéltárban, illetve jogelõd
intézményeiben végzett több mint négy
évtizedes kiemelkedõ, magas színvonalú,
példaértékû könyvtárosi, valamint egye-
temtörténeti munkájának elismeréseként
kapta a díjazott. ■
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Kosáry Domokos-díj átadása a Szent István Egyetemen

✒✒    Barna Marianna


