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Bedarálták a nemzeti könyvtár 

tudományos igazgatóságát 

2020-06-23 
 

 
 

Boka László, az Országos Széchényi Könyvtár 

Tudományos igazgatója a Facebookon azt írta, 

hogy az igazgatóság egyes osztályai beolvadnak a 

Különgyűjteményekbe, mások pótolhatatlanul fel-

számolódnak. Az is izgalmas, hogy emailen közöl-

ték vele, hogy vége van a Tudományos igazgató-

ságnak. 

 

„Mondhatnám akár Adyval, hogy „Gaz fátumok 

másként akarják”, de így bizonyosan nem lenne 

igaz. Csak a hozzá nem értés és a szakmaiatlan-

ság, illetve a párbeszéd teljes ignoranciája akarja 

másként, no meg esetleg azok, akiknek a konkrét 

eredmények, úgy tűnik, nem elégségesek, inkább 

szemet szúróak.” 

 

Boka posztjában felsorolta az igazgatóság na-

gyobb eredményeit, és el is búcsúzott. 

 

Jobb, méltóbb időket OSZK! 

 

Az utóbbi közel 14 évben, amióta Boka László 

vezette a kutatóintézetet, építette fel az eredmé-

nyeket publikáló szakkönyvkiadást és irányította a 

legfontosabb nagykiállításokat, az OSZK számos 

kutatási eredményt tudhat maga mögött, hiszen az 

intézmény 6 MTA doktor és 40 PhD fokozattal bíró 

munkatársa mellett mintegy 20, fokozat előtt álló 

fiatal kutatót is foglalkoztatott, s mindez meg is 

termette a maga gyümölcseit. Ezeréves pergamen-

töredéktől a Corvina-kutatásokig szenzációszámba 

menő felfedezések sorát tudhatja maga mögött az 

intézmény, legyen szó egy Mozart-kéziratról vagy 

éppen lappangó Vaszary-kárpittervről, eleddig isme-

retlen magyar nyelvemlékről, miniatűr héber írásos 

könyvecskéről, sőt, korábban eltűntnek hitt Ady-

szövegről vagy meg sem írottnak gondolt Kuncz 

Aladár regény-részletről. 

 

A nemzeti könyvtárat az elmúlt egy évben már a 

harmadik főigazgató vezeti, sorozatos botrányok 

kísérik működését, a kormány képtelen eldönteni, 

hogy elköltöztessék-e az intézményt, de az bizo-

nyos, hogy lassú leépülése ezek szerint tovább 

folytatódik. Mi is írtunk az elképesztő zajról és 

piszokról, és a botrányos azbeszthelyzetről is. 

 

Amióta Demeter Szilárd, a zenei élet társadal-

miasításáért felelős szakember felügyeli az intéz-

ményt, tovább súlyosbodtak a problémák, 120–150 

ezer forintos nettó fizetésekért dolgoznak évek óta 

többdiplomás kulturális szakemberek. Már aki ed-

dig ottmaradt, hiszen az elmúlt évben száznál több 

könyvtáros mondott fel a közgyűjteményben. 

 

Nyáron megszűnik a könyvtárosok közalkalmazotti 

státusza is, úgy tudjuk hamarosan tömeges fel-

mondások várhatók a nemzeti könyvtárban. 

 
Forrás: http://muon.hu/bedaraltak-a-nemzeti-konyvtar-

tudomanyos-

igazgatosagat/?fbclid=IwAR3b9blCBEhLYeMIql6Wo9zv

hzENFU-lzABHQ0Ol_upDsK1M9eQmTbz1CYc 

 

Válogatta: Fonyó Istvánné 
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