
A Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár
a Szent István Egyetemmel (SZIE) közö-
sen 2013-ban névadója tiszteletére, emlé-
kének megörökítésére, születésének szá-
zadik évfordulója alkalmából Kosáry
Domokos-díjat alapított. Az érem Csikai
Márta Munkácsy Mihály-díjas szobrász-
mûvész alkotása.

Az elismerés 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. Az alapítás
évében a szenátus ünnepi ülésén Solti
László, az MTA rendes tagja, az egyetem
korábbi rektora, valamint posztumusz
Walleshausen Gyula könyvtári fõigazga-
tó, történész részesült az elismerésben.
Ebben az esztendõben második alkalom-
mal került sor a díj átadására a Szent Ist-
ván Egyetem szenátusának tanévzáró ün-
nepi ülésén, 2014. június 20-án, a Szent
István Egyetem aulájában.

A Kosáry Domokos-díjat Tõzsér János
rektor és Koósné Török Erzsébet könyv-
tári fõigazgató, a kuratórium elnöke ad-
ta át.

A Kosáry Domokos-díjat 2014-ben a
kuratórium javaslatára a Szent István
Egyetem Szenátusa Szögi László törté-
nésznek, levéltárosnak, a történelemtu-
domány kandidátusának, az ELTE Egye-
temi Könyvtár nyugalmazott fõigazgató-
jának, az ELTE levéltár nyugalmazott
igazgatójának, az MTA Tudomány- és
Technikatörténeti Osztályközi Állandó
Bizottság alelnökének, az MTA Egye-
temtörténeti Albizottság elnökének ado-
mányozta.

A kitüntetést a Szent István Egyetem
szaklevéltárainak létrehozásában, fej-
lesztésében, az egyetemi levéltári hálózat
kialakításának elõkészítésében, valamint
a SZIE egyetemtörténeti tevékenységé-
nek támogatása során végzett mindenkor
magas szakmai színvonalú, ösztönzõ, se-
gítõ munkájának elismeréseként kapta a
díjazott. ■

A kitüntetettnek gratulálunk, továb-
bi munkájához sok sikert kívánunk! 
(a szerk.)

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2014. július20

Kosáry Domokos-díj 

✒✒    Koósné Török Erzsébet
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Áll a vár – 9 alkalom
Könyvtári adatbázisok használata – 11 alkalom
Kamasz-panasz – 10 alkalom
Hogyan mondjam el neked – 26 alkalom
Tollvonás – 10 alkalom
Egy csészényi hang – 16 alkalom
Hang és betû – 18 alkalom
Lapozgató – 15 alkalom
Meseország – 5 alkalom
Versmondó versenyek – 4 alkalom
Népek kultúrája – 3 alkalom
Pro és kontra – 5 alkalom
Írótábor – 1 alkalom
Íróverseny – 2 alkalom
Zenés vándorlók – 10 alkalom
Vers és ritmus – 5 alkalom
Elõadások a polcok között – 7 alkalom
PHOTO-SHOP – 5 alkalom
Honlapszerkesztõ tanfolyam – 10 alkalom
Helyismereti vetélkedõ – 2 alkalom
Helyismereti játék – 6 alkalom

Kiadvány:
Segítség!!!: Kamaszoknak és szüleiknek
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