
2008. augusztus 20-án három kollégánk részesült

Szinnyei József-, illetve Széchényi Ferenc-díjban. 

A Szinnyei József-díj azoknak a könyvtárosoknak ado-

mányozható, akik hosszabb idõn át kiemelkedõ telje-

sítményt nyújtottak, és tevékenységükkel, kezdemé-

nyezéseikkel szakterületek fejlõdését segítik elõ. 

A Széchényi Ferenc-díjjal a közgyûjteményi szakterü-

leten dolgozó azon szakemberek magas színvonalú el-

méleti vagy gyakorlati tevékenysége ismerhetõ el, akik

új módszerek kidolgozásával és azok alkalmazásával

szolgálták szakmájukat.

Dr. Wojtilla Gyuláné Dr. Salgó Ágnes, a Régi Nyom-

tatványok Tára nyugalmazott vezetõje tudományos te-

vékenysége elismeréseként részesült Szinnyei József-

díjban. Az Országos Széchényi Könyvtárban teljes és

gazdag életpályát futott be, a nemzeti könyvtár szelle-

miségének határozott és erõs képviselõje lett. Munkás-

ságában a könyvek iránti szeretet, a szolgálatkészség és

a klasszika-filológia iránti érdeklõdés ötvözõdik. Hiva-

tástudatának középpontjában a nemzeti kincsek védel-

me, az olvasók tájékoztatása, a bibliofilek és bibliográ-

fusok (pl. Apponyi Sándor) példájának követése és

hagyományaik továbbadása állt. Ma is kiemelt figyel-

met fordít a klasszikus görög és római irodalom

XV–XVI. századi továbbélésének kutatására.

Pojjákné Dr. Vásárhelyi Judit Magyarországon és kül-

földön is nagyra becsült retrospektív bibliográfiai kuta-

tásait ismerte el Széchényi Ferenc-díjjal a könyvtár. 

A díjazott 1974 óta dolgozik az Országos Széchényi

Könyvtárban, 1989 óta vezeti a Régi Magyarországi

Nyomtatványok Bibliográfiai Szerkesztõségét (ma

XV–XVIII. századi Könyvtörténeti Osztály). Szer-

kesztésében jelent meg a Régi magyarországi szerzõk I.

A kezdetektõl 1700-ig címû kézikönyv (2007). A több

mint hatezer hungarus szerzõ legfontosabb életrajzi 

és mûködési adatait tartalmazó és a nemzetközi 

tudományosság számára is nélkülözhetetlen mû a Wix

Györgyné László Borbála (1926–2002) és munkatársai

által megkezdett anyaggyûjtés (és nyomtatásra elõké-

szített kézirat) folytatása és befejezése. Vásárhelyi Judit

– Szenci Molnár Albert életmûve kutatásával – iroda-

lomtörténészként is kiemelkedõ teljesítményt mutatott

fel, amiért 2005-ben a Magyar Tudományos Akadémia

doktora címet szerezte meg.

Kégli Ferenc a XIX–XX. századi Könyvtörténeti 

Osztály nyugalmazott vezetõjeként könyv-, könyvtár- és

bibliográfia-történeti munkásságáért és a retrospektív

nemzeti bibliográfia fejlesztéséért részesült Szinnyei 

József-díjban. Kégli Ferenc 1988 óta dolgozott az 

Országos  Széchényi Könyvtár Retrospektív Bibliográfiai

Osztályán (ma XIX–XX. századi Könyvtörténeti 

Osztály), 1998 óta annak vezetõje volt, feladata a hiá-

nyok felkutatása és a magyar retrospektív bibliográfia tel-

jesebbé tétele volt. Közremûködött a Magyar Könyvészet
1921–1944 közötti retrospektív nemzeti bibliográfia

1988 után megjelent köteteinek elkészítésében. Kutatási

eredményeit számos tanulmányban publikálta. Ma is 

tevékeny szerepet játszik a könyvtár Nemzeti Téka soro-

zatának szerkesztésében. A regionális és lokális életrajz-

gyûjtemények bibliográfiáját 2005-ben megjelent köny-

vében szervezte kötetbe. Kégli Ferenc precíz munkatárs,

a szó klasszikus értelmében vett bibliográfus.
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