
Az Országos Széchényi Könyvtár Nemzeti Téka címû

könyvsorozata 2000-ben indult, két korábbi, „Az Or-

szágos Széchényi Könyvtár kiadványai”, illetve „Az

Országos Széchényi Könyvtár füzetei” címû sorozat

utódaként. Az Osiris, majd 2003-tól a Gondolat Kiadó-

val közösen megjelentetett sorozat – programja szerint

– olyan mûvelõdéstörténeti, nyomda-, média-, könyv-

és könyvtártörténeti, illetve könyvtári és könyvtár-in-

formatikai vonatkozású mûvek tékája, azaz tárolóhelye

kíván lenni, amelyek valamilyen módon kapcsolódnak

a nemzeti könyvtárhoz vagy annak gyûjtõköréhez. Mo-

nográfiák, tanulmánygyûjtemények, konferencia-elõ-

adások közreadása mellett a nemzeti könyvtár vagy

egyéb gyûjtemények hungarika vonatkozású anyagán

alapuló forrásközlések, katalógusok, bibliográfiák, re-

pertóriumok számára is teret kíván nyújtani, segédlete-

ket biztosítva ezáltal a hazai mûvelõdéstörténet kutató-

inak.

A sorozat tagjai megkülönböztetõ mûfaji alcímek 

nélkül jelennek meg, beltartalmukat a borító színárnya-

latai érzékeltetik: így kapnak sötétzöld-világoszöld alap-

színt a monografikus jellegû munkák, sötétkék-világos-

kéket a konferencia-elõadások és egyéb gyûjtemények,

világosbarna-narancssárga színárnyalatot a biblio-gráfiák

és repertóriumok, végül sötétbordó-világosbordót a kata-

lógusok. (A sorozat grafikai tervét Kurucz Dóra készí-

tette.) 

Az eddig megjelent tizenhét kötet két utolsó tagja 2008

elsõ hónapjaiban jött ki a nyomdából. Egyikük a vilá-

gosbarna-narancssárga színárnyalatú borítót viselõ, 

AA  mmaaggyyaarr  iiddõõsszzaakkii  kkiiaaddvváánnyyookk  rreeppeerrttóórriiuummaaii  IIII.. címû,

Borsos Attila, az OSZK Hírlapcsoportjának munkatár-

sa által készített annotált másodfokú bibliográfia,

amely a napi- és hetilapok, folyóiratok, évkönyvek, ka-

lendáriumok repertóriumait regisztrálja. A kiadvány

címében a kötetszám szerepeltetése azt jelzi, hogy e

munka Kertész Gyula: A magyar idõszaki kiadványok
egyedi repertóriumai címû, 1990-ben megjelent bibliog-

ráfiának a folytatása, illetve részben kiegészítése. Amíg

azonban Kertész Gyula bibliográfiájának anyaggyûjté-

se csak az 1986 végéig elkészült egyedi (egyetlen idõ-

szaki kiadvány anyagát feltáró) repertóriumokra terjedt

ki, addig Borsos Attila nemcsak az 1987 januárja és

2007 novembere között elkészült bármilyen típusú re-

pertóriumokat veszi számba, hanem visszamenõlege-

sen feldolgozta az elõdje gyûjtõkörébe nem tartozó,

1987 elõtt elkészült közös (több idõszaki kiadvány

anyagát egyetlen kiadványban feltáró) repertóriumokat

is. Gyûjtõköre kiterjed a magyarországi bármely nyel-

vû, illetve a külföldi magyar nyelvû idõszaki kiadvány-

ok önállóan kiadott vagy rejtetten megjelenõ repertóri-

umaira.

Olyan munkák is szerepelnek a tételek között, amelyek

nem kerültek forgalomba, mivel szakdolgozatként ké-

szültek a könyvtárosképzés különbözõ intézményei-

ben. Ezek többségét a Könyvtári Intézet Könyvtörténe-

ti és Könyvtártudományi Szakkönyvtára is õrzi,

elérhetõségüket az ottani raktári jelzet megadása bizto-

sítja. Egyes gépiratos munkákhoz pedig gyakorlatilag

csakis az OSZK olvasótermében lehet hozzájutni,

mint például a Galambos Ferenc által készített, 57 

folyóirat repertóriumát tartalmazó kötetekhez.

Az összesen 490 tétel feldolgozása néhány kivételtõl el-

tekintve autopszia alapján történt, a bibliográfiai leírá-

sok a kiemelt tipográfiával közölt idõszaki kiadvány 

címének betûrendjében követik egymást. A sorszámo-

zott leírások annotációja jól áttekinthetõ szerkezetben

közli a repertórium rejtett vagy önálló voltát, tárgyévét,

a tartalmára, az adatközlés részletességére, a szerkezet

rendezési elveire, valamint mutatóira vonatkozó leg-

fontosabb információkat. A repertóriumok összeállítóit 

a Személynévmutatóban, a repertorizált idõszaki kiad-

ványok tematikáját pedig a Tárgymutatóban feltünte-

tett tételszámok alapján lehet visszakeresni.

A másik, 2008 elején megjelent kötet sötétkék-világos-

kék borítószínt kapott, mivel konferenciák elõadásait

tartalmazza. A nemzeti könyvtár még 2003-ban indí-

totta el azt a konferenciasorozatot, amelynek az a célja,

hogy az országos tudományos közvélemény számára is

ismertté váljanak a nem budapesti közgyûjtemények-

ben folyó kutatások eredményei. A Nemzeti Téka tag-

jaként most a 2004. március 25-i, illetve a november 24-i

konferencia elõadásainak szerkesztett változata került

közreadásra KKöözzggyyûûjjtteemméénnyyii  ttuuddoommáánnyyooss  nnaappookk  II–III.
EEggeerr––KKeeccsskkeemméétt címmel, Ekler Péter, az OSZK mun-

katársa szerkesztésében.

Az összesen tíz szerzõ közül Löffler Erzsébet (Érseki

Gyûjteményi Központ, Eger) és Petercsák Tivadar

(Dobó István Vármúzeum, Eger) a kutatómunka, a

kutatásszervezés folyamatáról közöl tanulmány értékû

beszámolót. Faragó Tiborné (Katona József Megyei

Könyvtár, Kecskemét) egy várostörténeti monográfia

digitalizálásának és weben való közzétételének könyv-

társzakmai szempontjait ismerteti. A régészeti ku-

tatások konkrét eredményeirõl tájékozódhatunk

Domboróczki László (Dobó István Vármúzeum,
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Eger) és Somogyvári Ágnes (Katona József Múzeum,

Kecskemét) elõadásából. A régi magyarországi vadas-

kertekrõl kapunk áttekintést Csiffáry Gergely (Heves

Megyei Levéltár, Eger) írásában. Egy-egy közigazga-

tás-, iskola-, nyomda- és politikatörténeti téma kutatá-

si eredményeit ismerhetjük meg Szabó Jolán (Heves

Megyei Levéltár, Eger), Fogarasi Zsuzsa (Ráday Mú-

zeum, Kecskemét), Székelyné Kõrösi Ilona (Katona

József Múzeum, Kecskemét) és Tánczos-Szabó Ágota

(Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára, Kecs-

kemét) tanulmányából. A forrásértékû képekkel il-

lusztrált elõadások szövegét a hivatkozott irodalom

részletes leírását tartalmazó jegyzék zárja le.

Kégli Ferenc

kegliferenc@t-online.hu
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