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számos könyv jelent meg, de mûve egészét átfo-
gó, naprakész bibliográfia nem látott napvilágot.

Nagy Ferenc és Kis Csongor összeállítása
törleszti az eddigi adósságot, és ezen túl unikális
forrásokat is közöl a két Bolyai levelezésébõl. A
szemelvények alapjában változtatják meg a két
Bolyai egymáshoz és Gausshoz fûzõdõ viszo-
nyáról vallott jelenlegi, általános ismereteinket.

(Ek/er Péter, Országos Széchényi Könyvtár)

Átadták a Bolyai-díjakat. Bolyai forradal-
ma az életmûkiadásban és a bibliogYáfiában -

könyvbemutató. Országos Széchényi Könyvtár,
2003. június 13.

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség
képviseletében Fodor Péter, Ramháb Mária és

Venyigéné Makrányi Margit júniusban megbe-
szélést folytatott Pál Tiborral, a belügyminiszté-
rium politikai államtitkárával a lehetséges együtt-
mûködésrõl. Hasonló megbeszélés volt a Nem-
zeti Kulturális Örökség Minisztériumában is, ahol
Hiller István miniszter fogadta Fodor Pétert,
Ramháb Máriát és Virágos Mártát. A könyvtár-
üggyel kapcsolatos kérdésekben fontos szerepet
játszó harmadik tárca vezetõje, Magyar Bálint
oktatási miniszter július 10-én találkozik a szö-

vetség képviselõivel.

Magyar-orosz szakos középiskolai tanár
egyetemi könyvtárosi diplomával, orosz
(felsõfokú), angol, német, finn és latin
nyelvtudással, Szirén-21 integrált könyv-
tári rendszer elméleti és gyakorlati ismere-
tével állást keres könyvtárban. Könyv-
tárostanári állás elõnyben, báffi1ilyen mun-
kaidõvel, Budapest területén. Szemenyei
Emília, 1054 Budapest, Zoltán u. 8. Tel.:

(1) 302-0322

Gazdasági fõiskola könyvtárába, olvasó-
szolgálati munkára, Corvina integrált rend-
szert ismerõ (vagy gyorsan megtánuló)
kezdõ diplomás, illetve középfokú végzett-
ségû munkatársakat keresünk (2 fõt). A
munka kezdése: 2003. aug. 15. A feltétele-
ket személyesen tudjuk megbeszélni július
28. után, telefonegyeztetést követõen. Te-
lefonszám: 381-8146, Somoskõi Jánosné

könyvtáryezetõ

A kiemelkedõ könyvek alkotóinak és a kivá-
ló könyvtárak teremtõinek, vezetõinek kitünte-
tésére szolgál a Bolyai János Alapítvány Bolyai-
díja. 2002-ben Életem és a mágikus kémia címû
önéletrajzi mûvéért a Nobel-díjas Oláh György
professzor és a nemzeu könyvtár élén szellemi
életünket "rendkívüli értékekkel" gazdagító te-
vékenységéért Monok István fõigazgató vette át
a Bolyai-díjat.

Ebben az évben Szögi László történész-Ievél-
táro st, az EL TE Egyetemi Könyvtárának fõigaz-
gatóját és Hámori József akadémikust részesí-
tették Bolyai-díjban. Szögi László kutatói, okta-
tói és közgyûjteményi tevékenysége elismerése-
ként, Hámori József Az emberi agy aszimmetriái
címû könyvéért vehette át a kitüntetést.

A rendezvényen bemutatták a Bolyai forra-
dalma az életmûkiadásban és a bibliográfiában
címû, a Better Kiadó és a Püski Kiadó közös
gondozásában megjelent kötetet. A 2002. .~sz-
tendõt nagy tudósunk tiszteletére Bolyai évnek
nyilvánították, a magyar nép géniuszáról ekkor


