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[1]2013. május 24-én 10 órától 14 óráig a Nők Nemzetközi Választójogi Szövetsége 1913-as
Budapesti Kongresszusának 100. évfordulója alkalmából emlékülés lesz az OSZK-ban.
1913 nyarán nagyszabású eseménysorozat helyszíne volt a főváros. Budapest ekkor rohamosan
fejlődő, tekintélyes és Európa egyik legszebb világvárosa volt. Bátran mondhatjuk, hogy azokban a
napokban a világ figyelmének középpontjában állt, mert ekkor zajlott a Nők Nemzetközi Választójogi
Szövetségének hetedik kongresszusa. Az egyhetes rendezvény fontosságára és méreteire jellemző,
hogy a világkongresszuson 3000 résztvevő 8 millió nőt képviselt, az öt világrész lányait, asszonyait.
230 újságíró rögzítette az eseményeket. A városnézéshez 250 fogatra és automobilra volt szükség, a
Dunán három hajó szállította a kongresszus résztvevőit.
Az Országos Széchényi Könyvtár történetének sok eleme kapcsolódik a nőtörténet fontos alakjaihoz.
Elsőként Bohusné Szőgyény Antóniát említhetjük, aki 1865-ben nagy anyagi áldozattal, melyet
gyűjtésből származó összegek is segítettek, létrehozta a könyvtár első dísztermét. Adatunk van
arról, hogy 1907-ben itt kutatott Schwimmer Róza, 1924-ben pedig Boldizsár Kata Piroska a
könyvtárnak ajándékozta páratlan női könyvgyűjteményét, a Magyar Asszonyok Könyvtárát, mely
1888-as alapításával megelőzi a világ leghíresebb (angol, francia és holland) női könyvtárait.
A századik évforduló alkalmából emlékülés keretében méltatjuk elődeink teljesítményét. Felvázoljuk
a jeles eseményig vezető hosszú utat, bemutatjuk a szervezőket, a nők korabeli társadalmi
helyzetét, a különböző irányultságú nőegyesületeket, a magyar nőmozgalom nemzetközi
beágyazottságát és természetesen az 1913-as világkongresszus izgalmas, fontos színhelyeit,
eseményeit.
Program
10.00 – 10.10 Köszöntés – Dr. Sajó Andrea főigazgató
I. rész (szekcióvezető: Elekes Irén Borbála)
10.10 – 10.30 Fábri Anna irodalom- és művelődéstörténész: „Haladjunk!” A nők térnyerése a 19.
századi Magyarországon
10.30 – 10.50 Acsády Judit szociológus: Nemzetközi porondon. A budapesti Feministák
Egyesületének tevékenysége az IWSA (Nemzetközi Női Választójogi Szövetség) keretei között
1904-től
10.50 – 11.10 Juhász Borbála történész: A nők társadalmi helyzete az előző századfordulón
11.10 – 11.30 Árvai Tünde doktorandusz hallgató (PTE BTK IDI): A nőkérdés „vidéken”, különös
tekintettel Pécs városára
11.30 – 11.50 Kérdések, vita
11:50 – 12:20 SZÜNET
II. rész (szekcióvezető: Acsády Judit)
12.20 – 12.40 Sárai Szabó Kata történész: Érvek és ellenérvek a női választójogról a 20. század
elején
12.40 – 13.00 Elekes Irén Borbála könyvtáros: A negyedik megálló Bécs, az úti cél Budapest.
„Előkongresszus” a császárvárosban
13.00 – 13.20 Mészáros Zsolt doktorandusz hallgató (ELTE BTK): Az 1913-as budapesti
nőkongresszus korabeli francia sajtóvisszhangja
13.20 – 13.40 Szécsényi Mihály történész-levéltáros: Budapest és a Nők Választójogi
Világszövetségének VII. kongresszusa 1913. június 15–20
13.40 – 14.00 Kérdések, vita, zárszó
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Kamarakiállítás az előtérben.
Várjuk szeretettel rendezvényünkön!
2013/05/16 - 16:50

Forrás webcím: http://www.oszk.hu/rendezvenyek/vilagkongresszus-100
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