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Az évente hagyományosan megrendezésre kerülõ ün-
nepség idén is közvetlen, családias hangulatban zajlott a
Szép Magyar Térkép 2008 c. kiállításnak otthont adó VI.
emeleti elõadóteremben. A Himnusz közös éneklését
követõen Monok István fõigazgató megnyitó beszédé-
ben elmondta, hogy az Országos Széchényi Könyvtár
idén is tudja teljesíteni a tör-
vény által elõírt alapfelada-
tait, további megszorításokat
azonban már nem tud elvisel-
ni. Az alapfeladatok teljesítése
ugyan evidens dolog, de távol-
ról sem magától értetõdõ a mai
világban. Európa-szerte igaz,
hogy úgy tûnik, mintha a tár-
sadalom nem értékelné a mun-
kánkat. A nap mint nap betérõ
látogatók magas száma, elége-
dettsége igazolja ugyanakkor,
hogy a könyvtáros szakmának
van jövõje, van szolgálata a tár-
sadalom számára. A jelenlegi körülmények között is töre-
kedni kell arra, hogy ne csak visszafogottan, „befelé” dol-
gozzunk, hanem újabb szakmai programokat is el
tudjunk indítani.

A bevezetõ szavak után Monok István bejelentette,
hogy Busa Margit halálát követõen a fõigazgatói kollégium
Somkuti Gabriellának ítélte a megtisztelõ Bibliothecarius
Emeritus címet. A betegsége miatt kórházban levõ díja-
zott sajnos nem vehette át személyesen a kitüntetést,
hosszas taps jelezte viszont, hogy az életpálya-jelleggel
végzett könyvtári munka elismerése mellett, a címmel 
járó támogatás is méltó s jó helyre került.

A Széchényi Ferenc-emlékérem odaítélése idén ko-
moly versenyhelyzetet eredményezett. Az intézményi
berkekben magas elismerést jelentõ díjat idén Plihál 
Katalin, a térképtár vezetõje vehette át. Káldos János
különgyûjteményi igazgató laudációjában a díjazott
munkásságának méltatása kapcsán arra hívta fel a jelen-
levõk figyelmét, hogy a térkép tulajdonképpen egyfajta
idõkép, a világ változásait, a történelem korszakait õrzõ
lenyomat. Az európai térkép története így az európai tör-
ténelem történeteként is szemlélhetõ. A térképészet pre-
cizitást, türelmet, alázatot követelõ munka: a gazdag
életmû mellett ezt az igazi hivatástudatot értékeljük leg-
inkább az ünnepelt munkásságában. Plihál Katalin 

köszönetnyilvánításában hangsúlyozta, hogy a könyv-
táros szakma egyéb területeihez hasonlóan a térképtár
munkája is igazi csapatmunka, tehát az elismerés a tár
egész közösségét illeti. Az OSZK kórusa az ünnepelt
tiszteletére Kodály Zoltán János-köszöntõjét énekelte.

Ezt követõen Dippold Péter vette át a szót, felkérve 
a Széchényi-emlékérem tavalyi
díjazottját, Tóthné Korompay
Borbálát, hogy az intézményi
szokásokhoz híven a díj átvé-
telét követõ évben esedékes 
elõadását tartsa meg. A fõként
tényközlésre szorítkozó, precíz
elõadás a kulturális örökségvé-
delem törvényi kereteinek vál-
tozását, a könyvtári dokumen-
tumok védetté nyilvánításának
történetét foglalta össze 1967
és 1997 között, ismertetve az
1997. évi CXL. törvény (a kul-
turális javak védelmérõl és 

a muzeális intézményekrõl) napjainkban való gyakorla-
ti alkalmazását is.

Szintén Dippold Péter elnöklete alatt, bensõséges
hangulatban történt meg a törzsgárda-díjak kiosztása.

10 éves törzsgárda-díjban részesült Boka László,
Gertner László, Monok István, Koncz Andrea, Kelemen
Péter, Kenyeres Éva, Király Tímea, Moldován 
István, Nick Szilvia, Renkecz Anita, Tamás Kincsõ és
Trégelné Vincze Ildikó.

20 éves törzsgárda-díjat kapott idén Havasi Erika, 
Horváth Ádám, Nagy Attiláné, Ottinger Vera, Paizs János,
Petényiné Szoó Györgyi, Szabó Tiborné, Szilasiné
Szmrtnik Márta, Tóth Józsefné, Türmer Ildikó, Vitányi
Gergely.

25 éves törzsgárda-díjat kapott Jóssáné Tóth Cecília, 
Kertész Józsefné, Marosán Ágnes, Pap Ágnes, Sánta Lajos,
Schirilla Tamásné, Waigand Orsolya és Zádoczky Irén.

30 éves törzsgárda-díjban részesült Barnás Andrásné,
Györgyné Borsa Zsófia, Kis Gábor Gellért, Kónyáné
Csúcs Dalma, Kovács Gáborné, Kovács Zsuzsanna és
Szalai Gindl Rozália.

Az ünneplés a Szózat közös éneklésével ért véget.

Csobán Endre Attila
acsoban@oszk.h

SZÉCHÉNYI EMLÉKNAP

OSZK 2009. ÁPRILIS 30.

Az idei díjazott átveszi az emlékérmet 
Monok István fõigazgatótól.
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