
Kitüntetések 
A magyar kultúra napján, január 22-én Biblioté
ka Emlékérmet vehetett át: 

Bánhegyi Zsolt (a Magyar Tudományos Aka
démia Könyvtárának osztályvezetője) az MTA 
Könyvtárában végzett több évtizedes tevékeny
ségéért és a magyar könyvtári kultúra fejlődése 
érdekében kifejtett elméleti és gyakorlati mun
kájáért, 

Berényi Ernőné (a Debreceni Egyetem Egye
temi és Nemzeti Könyvtár Társadalomtudomá
nyi Könyvtárának vezetője) magas színvonalú 
bibliográfiai munkásságáért és a Debreceni Egye
tem Közgazdaságtudományi Kara könyvtárának 
kialakításában és működtetésében kifejtett mun
kájáért, 

Gál Józsefné (a Móricz Zsigmond Megyei és 
Városi Könyvtár osztályvezetője) zenei könyv
tárosi munkásságáért és a Móricz Zsigmond 
könyvtár minőségelvű szolgáltatásainak kialakí
tásában végzett tevékenységéért, 

Horváthné Jakubecz Ilona (a Fővárosi Szabó 
Ervin Könyvtár Budai-régió igazgatója) a FSZEK 
stratégiai fejlesztési koncepcióinak kidolgozásá
ban és megvalósításában való részvételéért, va
lamint a tagkönyvtárak szolgáltatásainak fejlesz
téséért, 

Huszár Katalin (Honvédelmi Minisztérium 
Kommunikációs és Toborzó Főosztály) a hon
védségi könyvtárak korszerűsítéséért végzett ki
magasló munkájáért, 

Lovászné Vona Katalin (az Országos Széché
nyi Könyvtár osztályvezető-helyettese) a nem
zeti könyvtár gyűjteményének fejlesztésében 
végzett kimagasló munkájáért, 

Márkus Julianna (a Széchenyi István Egye
tem Egyetemi Könyvtár nyugalmazott igazgató
ja) Győr közkönyvtárában, majd felsőoktatási 
könyvtárában kifejtett jelentős tevékenységéért, 

Padár Lászlóné Tóth Olga (a Nyitott Könyv 
Olvasókör Egyesület - TEMI Könyvtár vezető
je) Nógrád Megye könyvtári ellátásában, illetve 
az országos és a helyi könyvtáros szakmai szer
vezetekben végzett több évtizedes kimagasló 
szakmai munkájáéit, 

Szeli Valéria (az Országos Széchényi Könyv
tár osztályvezetője) a nemzeti könyvtár tájékoz
tató szolgálatában végzett kiváló felkészültségű 
és szolgálatkész munkájáért, 

Szepesi Hajnal (a Bókay János Humán 
Kéttannyelvű Szakközépiskola nyugdíjas könyv
tárostanára) több évtizedes kiemelkedő iskolai 
könyvtárosi és könyvtárostanári munkájáért. 

Fejérné Pintér Veronika, a Somogyi-könyv
tár osztályvezetője a Magyar Kultúra Napja al
kalmából munkájáért Kölcsey-emlékérmet vehe
tett át Szeged Megyei Jogú Város vezetőitől. 

Gratulálunk a kitüntetetteknek, és további 
munkájukhoz sok lelkesedést és jó egészséget 
kívánunk. 

Ugyancsak gratulálunk Bényei Miklósnak, 
aki sikeresen védte meg Kossuth Lajos és 
Debrecen című akadémiai doktori értekezését, 
és elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia 
Doktora címet. 

A Magyar 
Társadalomtudományi 
Szemle (1908-1914) 
a Magyar 
Társadalomtudományok 
Digitális Archívumában 
„Közéletünk jórészt már alig áll egyébből, mint 
felekezeteknek felekezetek ellen, osztályoknak 
osztályok ellen, néptörzseknek a nemzet egésze 
ellenvaló iparszerű uszításából. A mi egye
sületünk ezekkel az áldatlan szertehúzó és rom
boló irányzatokkal szemben mindenek-fölött a 
társadalmi egységet, a társadalmi har
móniát akarja képviselni." 

Palágyi Menyhért beköszöntőjében ekként 
foglalta össze az 1908-ban mondhatni a Husza
dik Század versenytársaként induló folyóirat ars 
poeticáját. 

Tekintve, hogy előbbi már régebben elérhető 
a projektben, az MTDA a jelen, csaknem 6000 
oldalt kitevő publikációjával régi adósságát tör
leszti. 

A folyóirat elérhető: http://mtdaportal.extra.hu/ 
MTSZ.html 

Reisz László 
projektvezető 
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A Bod Péter Társaság 
húszéves története* 

A nyolcvanas évek második felétől, az enyhülő 
politikai légkörben a Hazafias Népfront égisze 
alatt sorra alakultak Budapesten és vidéken egy
aránt a művelődést szolgáló, az olvasást szorgal
mazó olvasókörök. Számuk fokozatosan növe
kedett. Ez a biztató mozgalom ott bontakozott ki 
elsősorban, ahol erősek voltak a korábbi köri és 
egyesületi élet hagyományai: Balmazújvároson, 
Kisújszálláson, Kisvárdán, Makón, Mohácson, a 
Sió-mentén, Megyaszón, Hódmezővásárhelyen, 
Hévízgyörkön stb. Ekkor alakult meg, 1988 
novemberében, a Bod Péter Társaság nevet vise
lő olvasókör is Budapesten, első nyilvános fellé
pése a Kaffka Margit Gimnáziumban (ma Szent 
Margit Gimnázium) volt. Alapító vezetője, tár
saságunk mozgatója, lelke, Ugrin Gáborné Már
ta, énekt-anár, könyvtáros volt. Ekkor került sor 
először a Bod Péter-emléklapok átadására is. A 
Bod Péter-emléklapokat a kiemelkedő ülések al
kalmából - általában ötévenként - adtuk át a 
könyvtárostanároknak. 

A Hazafias Népfront megszűnésével (1990) 
szükségessé vált és az olvasókörök vezetői hasz
nosnak vélték, ha szövetségbe tömörülnek. Ter
mészetesen nem valamiféle új hivatal maguk fölé 
emelésére gondoltak, hanem egymást kölcsönö
sen segítő összefogásra. így alakult meg Buda
pesten 1990. szeptember 22-én az Olvasókörök 
Országos Szövetsége, melyet a Fővárosi Bíróság 
be is jegyzett, tehát hivatalos szervezetté vált. 

A szervezőbizottság kimondta: „Legyen az 
olvasási, a nyelvi, a viselkedési kultúra ápolása 
az olvasóköröknek is a legfontosabb program
ja!" Ugyanezen az összejövetelen megválasztot
ták a vezetőket: Hajdú Géza elnök, Fekete Imre 
alelnök, Ugrin Gáborné titkár. Az Olvasókörök 
Országos Szövetségének egyik alapító tagja volt 
a Bod Péter Társaság is. 

Társaságunk három célt tűzött maga elé: 
- Bod Péter XVIII. századi nagy erdélyi tu

dós, egyháztörténész, református lelkész (az 
első magyar irodalmi lexikon szerzője) életé-

*Elhangzott a Bod Péter Társaság emlékülésén, az Or
szágos Széchényi Könyvtár dísztermében, Budapesten, 
2008. november 14-én. 

nek és munkásságának megismertetése, emlé
kének ápolása, 

- a könyvtár szak egy szűkebb területének, a 
könyvtárostanár könyvtárpedagógiai munkájának 
felkarolása, megsegítése, 

- olvasásfejlesztés - különösen a tanulással, 
olvasói igényességgel, etikai kérdésekkel, csalá
di életre való felkészítéssel kapcsolatosan. 

Társaságunk jelmondatát: „Mert valamikép
pen a hazának ártani nem szabad, azonképpen 
annak nem használni, mikor lehetne, nagy vé
tek" Bod Péter Magyar Athenasának előszavá
ból kölcsönözte. Ez a Bod Péter-i gondolat irá
nyította és irányítja munkánkat mind a mai na-
Pig-

Kezdetben többnyire könyvtárostanárok vol
tak a tagjai, de társaságunk köre fokozatosan 
bővült. A '90-es években már könyvelő, iskola
titkár, könyvtárvezető, gazdasági szakember, ta
nító is volt soraiban. Később egyetemi hallga
tók, a Bod család több tagja (orvos, mérnök, 
közgazdász, tanár, jogász) és egyetemi tanár (tör
ténész, könyvtáros, irodalmár, egyháztörténész) 
is szerepelt a negyven tag, a nyolcvan pártoló 
tag között. A nyilvános konferenciákon további 
negyven-ötven érdeklődő is megjelent. A 
megnövekedett igény következtében a Bod Pé
ter Társaság önálló szervezetként is bejelentke
zett a Fővárosi Bíróságon 2002. április 19-én, 
ahol nyilvántartásba vették. 

Az olvasás, a könyvtár, a tanulás fontosságát 
hangsúlyozva társaságunk szoros kapcsolatot 
tartott a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Isko
lai Könyvtárosok Szekciójával (ma Könyv
tárostanárok Szervezete), melynek alapító titká
ra ugyancsak. Ugrin Gáborné volt 1986-ban. 
Ennek a szekciónak a szervezésében rendezték 
meg évenként az országos Bod Péter könyvtár
használati versenyeket. 

A versenyek megszervezésében és lebonyolí
tásában igen értékes munkát végzett önkéntesen 
a nagy tudású, szigorú, mindenkire figyelő Zsol
dos Jánosné Cselényi Gyöngyi és két állandó 
társa, Szepesi Hajnal és Melykóné Tőzsér Judit. 
A felkészítésben és a versenyek országos szer
vezésében pedig fontos feladatot vállalt Benkő 
Ilona könyvtárostanár. Erről a mintaszerű, sok 
emberséggel végzett munkáról olvashatunk Zsol
dos Jánosné Tíz év az Országos Bod Péter 
Könyvtárhasználati Verseny szolgálatában (Nyír
egyháza, 2003) című könyvében. 
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