
16  • Könyvtári Levelezõ/lap • 2005. június

lítás emelte. A könyvtár aulájában a Haris Autó-
múzeum Zita királynõ számára 1910-ben készí-
tett PHÖNIX-Landaulet díszautójának, valamint
Pavlics Ferenc holdjármûvének modelljét csodál-
hatták meg az érdeklõdõk. A könyvtár elõtti terü-
leten a magyar autógyártás múltját a Magyar
Veterán Autó és Motor Szövetség által szervezett
(1955 és 1970 között készült) veteránautó-kiállí-
tás: egy-egy Ikarusz 311 autóbusz, Csepel 344 és
350 teherautó, Csepel 450 V üzemanyag-szállító
autó, Csepel 350D tûzoltóautó, valamint Rába
felderítõ úszó gépkocsi, míg napjaink hazai autó-
gyártásának sikereit egy Audi TT, egy Suzuki
Ignis és a legújabb Suzuki Swift személyautó
reprezentálta.

A rendezvényt mintegy másfél száz résztvevõ,
köztük Csonka Lívia, Csonka János unokája és
sok neves szaktekintély, valamint a nyomtatott és
elektronikus sajtó számos képviselõje tisztelte meg
jelenlétével. A jubileumi sajtótájékoztató cente-
náriumhoz méltó megrendezését az Audi Hun-
garia Motor Kft., a Haris Autómúzeum, a Közle-
kedési Múzeum, a Magyar Suzuki Rt., a Magyar
Veterán Autó és Motor Szövetség, a Suzuki Plusz
Autószalon és a Magyar Autóklub egyik alapító-
ja nevét viselõ Törley Pezsgõpincészet támogatá-
sa tette lehetõvé.

Árkos Iván

A Magyar Szabadalmi
Hivatal Millenniumi Díja
a BME OMIKK
tudománytörténeti CD-
ROM-sorozat
szerkesztõségének

Az ENSZ Szellemi Tulajdon Világszervezete
2000. évi közgyûlésén döntött arról, hogy április
26-át a világ társadalmi fejlõdéséhez és haladásá-
hoz meghatározó módon hozzájáruló mûszaki
alkotók és mûvészek munkásságának és eredmé-
nyeik védelmének szentelt világnappá nyilvánít-
ja. Ez a nap azóta tisztelgés az emberi tudás és
képzelõerõ, a kreativitás elõtt.

Az elmúlt négy esztendõben a Magyar Szaba-
dalmi Hivatal (MSZH) – a világ iparjogvédelmi
és szerzõi jogi hatóságaihoz hasonlóan – változa-
tos programokkal, rendezvényekkel, akciókkal és

kezdeményezésekkel valósította meg a közösen
vállalt célt: az alkotóerõ reflektorfénybe állítását,
a szellemi tulajdon oltalma népszerûsítését és fá-
radságos mûvelésének társadalmi figyelemmel való
elismerését. Az MSZH kezdetektõl fogva célul
tûzte ki az ars és a techné összekapcsolását a
magyar mûvészeti és technológiai kultúra öröksé-
gének ápolásában, közvetítésében és védelmében
jeleskedõ intézmények elõtti tisztelgéssel. Az
MSZH elnöke 2000-ben, a magyar millennium
évében, a szellemi tulajdon védelmében fontos
szerepet játszó intézmények elismerésére alapítot-
ta a Millenniumi Díjat.

A világnap budapesti ünnepségén, 2005. ápri-
lis 26-án került sor a 2005. évi Millenniumi Díjak
átadására. Az ünnepségen felolvasták az ENSZ
Szellemi Tulajdon Világszervezete fõigazgatójá-
nak a világnap alkalmából küldött üzenetét. Eb-
ben az esztendõben a világszervezet fõigazgatója
által megfogalmazott jelmondat elsõsorban a fia-
talokhoz szól: „Gondold ki, képzeld el, valósítsd

meg!”

Az MSZH elnöke az ez évi díjakat az alábbi-
aknak adta át:
• a BME OMIKK A tudomány és technika nagy-

jai címû-ROM-sorozat szerkesztõsége, illetve szer-
kesztõbizottsága;
• a Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok
(KöMaL) szerkesztõsége, illetve szerkesztõbizott-
sága;
• a Magyar Képzõmûvészeti Egyetem Restaurá-
torképzõ Intézete;
• a TensioMed Kft.

A BME OMIKK tudománytörténeti mûhelyé-
nek munkatársai, a kitüntetett sorozat egyes da-
rabjainak szerkesztõi a Könyvtári Levelezõ/lap
hasábjain is bemutatták/bemutatják a 2004–2005-
ben megjelent/megjelenõ kiadványokat.
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