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„...a g r ó f  Széchényi Ferenc á lta l alapított Országos 
Széchényi K önyvtár és M agyar N em zeti M úzeum  
két évszázados kultúraápoló tevékenysége M agyar 
Örökség” -  olvasható az Országos Széchényi Könyv
tár részére kiállított oklevélben, amelyet 2002. de
cember 21-én nyújtottak át intézményünknek.

A Magyar Örökség-díjat a Magyarországért Alapít
vány azért hozta létre, hogy az elismeréssel felhívja 
a figyelmet a magyarság azonosságtudata szem
pontjából fontos építő személyiségekre, felmutas
sa a világ előtt az általuk létrehozott jelentős telje
sítményeket.

A kitüntető címet évente négy alkalommal oszt
ják ki 7-7 személynek, teljesítménynek vagy intéz
ménynek. A jelölésre minden magyar állampolgár
nak lehetősége van. Kitüntetésben részesült pl.

Kodály Zoltán, Hamvas Béla, Egerszegi Krisztina, 
Neumann János, a Labdarúgó Aranycsapat, a ma
gyar tanítóképzés kétszáz éves intézménye. A bírá
lóbizottság közismert kutatókból, művészekből, 
közéleti személyiségekből áll, pl. Hámori József, 
Bolberitz Pál, Dávid Katalin, Jókai Anna, Rókus- 
falvy Pál, Sunyovszky Sylvia, Szakály Sándor, Balogh 
János (örökös tag).

A könyvtárunk kétszáz éves teljesítményét érő 
megtiszteltetés mellett meg kell említenünk két má
sik művészeti-szellemi teljesítményt is, mert az el
ismerő okleveleket az Országos Széchényi Könyvtár 
őrzi. 2001-ben a p o é ta  doctus Babits Mihály „isten
központú európai líráját”, 2003-ban pedig Petrik 
Géza „magyar nemzeti bibliográfiát megalapozó 
tevékenységét” nyilvánították Magyar Örökséggé.

Monok István, az OSZK főigazgatója, Ambrus Éva, a Magyar Könyvklub irodalmi vezetője, 
és Hapák József fotós a »Szép Magyar Könyv 2002« ünnepélyes átadásán
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A Szellemi Tulajdon Világnapján a Magyar Szabadalmi Hivataltól 
a szellemi tulajdon hatékony védelméért kapott díj

Nemzeti értékeinkkel, kulturális javainkkal pél
dásan bánó tevékenységéért könyvtárunk tavaly 
a Millenniumi Díjban részesült. Az elismerő cin 
a Szellemi Tulajdon Világnapján a Magyar Sza
badalmi Hivatal adta át az Országos Széchényi 
Könyvtárnak.

Az ENSZ Szellemi Tulajdon Világszervezete 
(WIPO) 2000-ben nyilvánította a Szellemi Tulaj
don Világnapjává április 26-át. 2001 óta ezen a na
pon ünnepli a világ a feltalálókat, a művészeket, 
a szellemi javakkal kiemelkedő gondossággal és 
eredményességgel gazdálkodó intézményeket és 
szakembereket.

A változatos kulturális programokat tartalmazó 
rendezvényen a Magyar Szabadalmi Hivatal az al
kotókészség megbecsülésének, a fiatalság ösztön
zésének és a szellemi tulajdon védelmének fontos
ságára kívánta felhívni a közvélemény figyelmét.

A díjat Mohok István, a könyvtár főigazgatója 
vette át a Károlyi Palota Kulturális Központban. 
Nemzeti könyvtárunk mellett a Herendi Porcelán- 
manufaktúra Rt., a Miskolci Egyetem Anyagtudo
mányi Intézete és a Hungaroton Records Kft. ré
szesült a kitüntetésben.

A könyvtár tavaly megjelentetett „Kincsek a nem
zet könyvtárából” című díszalbuma három rangos 
elismerést is megszerzett. A tavalyi év „Szép Magyar 
Könyv” versenyének közönségdíját, a magyar könyv
tárosok által adományozott Fitz József-díjat és a Pro 
Typographia-díjat, ez utóbbit a kifogástalan nyomdai 
munkálatokért.

Ekler Péter (ekler@oszk.hu)
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et L ucaf F uanaeli/Fa tcftatdr dicenlijínquidem műin 
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S. HIERONYMUS: EXPOSITIO EVANGELII, 1488, Pergamen; 355*240  mm 
Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 930. f. Ír
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