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DR. SaJó aNDREa 
a KoREaI KUlTURÁlIS KÖZPoNT 

MEGNYITóJÁN 

Idén februárban nyitotta meg kapuit a budapesti 
Koreai Kulturális Központ. Az ünnepélyes meg-
nyi tón jelen volt az Országos Széchényi Könyvtár 
főigazgatója is, akit arra kért fel Nam Gwan-pyo 
koreai nagykövet, hogy vegyen részt az új intézmény 
szalagátvágási ceremóniáján. Dr. Sajó Andrea eleget 
tett a felkérésnek, amire köszönőlevélben reagált a 
koreai nagykövet.

Levelében a diplomata kiemelte: országa hang-
súlyosan számít a magyar nemzeti könyvtárral való 
együttműködésre. Az év folyamán Young Sup Kwon 
koreai kultúrattasé azzal a kéréssel fordult az OSZK-
hoz, hogy – amennyiben van a nemzeti könyvtár 
állományában régi ázsia- vagy Korea-térkép –, 
úgy szeretné megtekinteni azokat. Könyvtárunk 
Térképtár-gyűjteményében a 16. szá zad második 
felétől található olyan világatlasz, amelyben ázsia, 
illetve utóbb a Koreai-félsziget térképe is helyet 
kapott. Jeleztük a követség felé, hogy semmi akadálya 
sincs annak, hogy Kwon kultúrattasé úr e műveket 
megtekintse, azokról digitális fotómásolatot kapjon.

IRÁN BUDaPESTI NaGYKÖVETE 
lÁToGaTÁST TETT aZ oSZK-BaN

2012. február elsején hivatalos látogatást tett 
az Országos Széchényi Könyvtárban Saeed Seyed 
Agha Banihashemi, az Iráni Iszlám Köztársaság 
magyarországi nagykövete. Saeed Banihashemi 
tudós-nagykövet: mielőtt a diplomáciai pályára 
lépett volna, matematika professzorként és tudo-
mány történészként is dolgozott az Imam Hussain 
Egyetemen.

Látogatása alkalmából a nagykövet a Korán repre-
zen tatív kivitelű, kétnyelvű kiadását ajándékozta a 
magyar nemzeti könyvtárnak.

A Dr. Sajó Andreával folytatott megbeszélésen 
szóba kerültek időszerű kulturális kérdések, 
és felmerült annak a lehetősége is, hogy 
komo lyabb együttműködés kezdődjön a két 
ország nem zeti könyvtárai között. Az OSZK 
főigazgatója megerősítette, hogy lehetőséget lát 

az együttműködésre digitalizálási programok, 
kiállítás-rendezés, továbbá szakmai tapasztalatcsere 
területén.

A Budapestre akkreditált iráni nagykövet mun-
ka látogatásra hívta meg Dr. Sajó Andreát az iráni 
nemzeti könyvtárba. 

Saeed Banihashemi az Országos Széchényi 
Könyvtár Apponyi-termében perzsa kéziratokat, 
térképeket, valamint a könyvtár törzsgyűjteményéből 
származó perzsa könyvritkaságot végül egy perzsa 
témájú hungarikumot: Zalánkeményi Kakas István, 
Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem követe perzsa 
útleírásának első kiadását tekintette meg. Látogatása 
végén – szimbolikus lépésként – beiratkozott 
Könyvtárunkba.

BaRoNESS BlaCKSToNE 
aZ aPPoNYI-TEREMBEN

2012. június 7-én rövid, informális látogatást 
tett az Országos Széchényi Könyvtárban Baroness 
Blackstone, a British Library igazgatótanácsának 
elnöke, korábbi brit kulturális miniszter. Blackstone 
asszony megtekintette a különgyűjteményeket és 
az Apponyi-termet, valamint az olvasótermeket is, 
élénken érdeklődött az olvasói létszám alakulásáról, 
a könyvtári beiratkozási díj nagyságáról, továbbá a 
raktározás kérdéseiről. 

Könyvtárunk felsővezetése gratulált a British 
Library-nek ahhoz, hogy idén tavasszal 9 millió 
fontért megvásárolták a legrégibb épségben 
fennmaradt európai könyvet, a 7. században íródott 
St. Cuthbert Gospelt.

KÉTolDalÚ EGYEZMÉNY 
aZ aZERBaJDZSÁNI NEMZETI 

KÖNYVTÁRRal

2012. június 18-án Dr. Sajó Andrea főigazgató 
és Dr. Kerim Tahirov, az Azerbajdzsáni Nemzeti 
Könyvtár igazgatója kétoldalú együttműködési 
keret-megállapodást írt alá Bakuban. A hivatalos 
bakui aláírást három hónapos előkészítő munka 
előzte meg, melynek során a két ország nemzeti 
könyvtárának szakértői javaslatot tettek a meg ál-
lapodás tematikájára, illetve annak végleges szö-
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ve gére. Az előkészítő szakaszban Budapesten járt  
Dr. Kerim Tahirov, aki akkor elsősorban a Budapesti 
Nemzetközi Könyvfesztiválon megrendezésre került 
azerbajdzsáni könyvkiállítás megnyitására érkezett 
fővárosunkba.

Dr. Sajó Andrea látogatásának fő célja az 
együttműködési keret-megállapodás ünnepélyes 
aláírása volt, de emellett az Azerbajdzsáni Nemzeti 
Könyvtár fő-auditóriumában előadást is tartott 
az OSZK felépítéséről, szakmai működéséről, 
webkettes kommunikációs újításairól, valamint a 
jövőbeni terveiről.

KoRTÁRS MaCEDóN KÖNYVKIaDÁS ÉS 
óSZlÁV KÉZIRaTTÖREDÉK-MÁSolaToK 

a „ST KlIMENT oHRIDSKI” MaCEDóN 
NEMZETI ÉS EGYETEMI KÖNYVTÁR 

GYűJTEMÉNYÉBŐl

Az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója, 
Dr. Sajó Andrea és Mile Bosheski, a szkopjei  
„St Kliment Ohridski” Nemzeti és Egyetemi 
Könyvtár főigazgatója a két intézmény könyv tár-
tudomány és az informatikai tudományok terén való 

együttműködési szándékát kifejező megállapodást 
írt alá 2012. szeptember 18-án. Az eseményen 
jelen volt Darko Angelov, a Macedón Köztársaság 
Magyarországon akkreditált nagykövete és Panda 
Stojanovska, az ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai 
Intézetének  macedón lektora is.

A meglévő szakmai kapcsolatok továbberősítésén, 
jelentős bővítésén túl az együttműködés célja 
Magyarország, illetve Macedónia történelmének és 
kulturális örökségének proaktív bemutatása a másik 
fél számára, ezzel is gazdagítva a világ kollektív 
kulturális örökségét. Ennek a törekvésnek az első 
eredményeképpen a kortárs macedón könyvkiadást 
reprezentáló, ószláv kézirattöredék-másolatokat 
be mu tató nyomatokkal kiegészített időszaki tárlat 
nyílt meg az  Országos Széchényi Könyvtár Nemzeti 
Ereklyeterében.

A „St Kliment Ohridski” Nemzeti és Egyetemi 
Könyvtár az év folyamán korábban összesen 500 
kortárs macedón művet ajándékozott az OSZK-nak.

Zimányi Katalin
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