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HORVÁTH ATTILA 2012.04.10. 15:36

Szeged - Fritz Mihály szobrászművész alkotta
Klebelsberg-reliefet az SZTE TIK-ben leplezték le.

Az SZTE TIK-ben leleplezte le Rácz Béla általános rektorhelyettes a Fritz
Mihály szobrászművész által készített Klebelsberg-reliefet kedd délután. A
rektorhelyettes elmondta: régi adósságát törleszti az egyetem Klebelsberg
Kunóval szemben. Az avatás előtti ünnepi beszédében Szabó Gábor rektor
kiemelte: Klebelsbergnek Szeged, az egyetem és az ország is sokkal tartozik,
tovább kell vinniük azt, amit ránk hagyott a kultuszminiszter.  
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Felavatták Klebelsberg-reliefet Szegeden. Fotó: Karnok Csaba - galéria
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Hozzátette: azzal vihetik tovább a klebelsbergi örökséget, ha komolyan
gondolja az egyetem, hogy nemzetközi értelemben is kutató intézménnyé
válik. Romsics Ignác történész előadásában kitért arra, hogy Klebelsberg a a
bethleni konszodiláció kimelkedő alakja volt, szakpolitikus, aki a
minisztereként közel tíz évig irányította a magyar oktatás- és kultúrpolitikát. A
reliefen kívül az első emeleti átjárón a könyvtár nevének új kiírását is
leleplezték. Az aulában tizenhárom tablóból álló kiállítás is emlékezik a
névadóra.  
 
Tavaly november óta viseli az SZTE Egyetemi Könyvtára Klebelsberg Kuno
egykori kultuszminiszter nevét.
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Kövessen minket, kommentelje híreinket a Delmagyar.hu Facebook oldalán!

 

Olvasóink írták

2012. ÁPRILIS 10. 17:232. DESZKÁS

„Ebből "tanulva" a vásárhelyi uszodában emléktábla őrzi az uszodát ki avatta fel.
Nem nehéz kitalálni? Ilyet még életemben se láttam.”

2012. ÁPRILIS 10. 16:021. FELHŐFEJES

„A szegedi történészek közül senki nem találtatott méltónak arra, hogy néhány jó
szót mondjon Klebelsberg Kunóról?”
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