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Bemutatták Marton János nyugalmazott
könyvtárigazgató és Pap Kornélia, a Klebelsberg
Könyvtár Szent-Györgyi-gyűjteményének gondozója
Kihívások, küzdelmek, kalandok a tudományban és a
társadalomban - Szent-Györgyi Albert Magyarországon
című művét szerdán este a rektori hivatalban.

A szerzőkkel Újszászi Ilona beszélgetett. A 2017 novemberében kiadott
könyvet több évtizedes kutatómunka előzte meg, és először fényképalbumnak
indult. A tudomány és az oktatás területén is számos kihívással küzdött meg,
közülük a legnagyobb a rektorságának időszaka volt – székfoglaló beszédében
elmondta, csakis az ifjúság érdekében vállalta el a pozíciót.
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KAPCSOLÓDÓ CIKKEK:

Túl a második szakaszon: hatalmas szélben futott maratont a sivatagban Barta
Tamás - galéria
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