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Cédulakatalógusok
A Törzsgyűjtemény cédulakatalógusai
A nemzeti könyvtár arra törekszik, hogy teljes állománya mindenki számára elektronikusan
visszakereshető legyen. Az online katalógus visszamenőleges kiegészítése az 1986 előtti könyvek
leírásaival folyamatban van. Addig is az ott még nem szereplő kiadványokról a
cédulakatalógusokban tájékozódhatunk.

Az olvasó betűrendes katalógus a szerzők, a testületi szerzők, a mű létrejöttében
közreműködők, szerző nélküli műveknél a címek betűrendjében tárja fel az állományt. Ha egy
mű adott személyre vagy földrajzi fogalomra vonatkozik, a megfelelő helyen azt is
szerepelteti. A jobb áttekintést szolgálja, hogy a jelentősebb magyar szerzők műveit
kiemelten és egybefogva mutatja be.
A sorozatok egészéről külön nyilvántartás is felvilágosítást ad. Hasonló megoldást látunk az
éves, vagy még nagyobb időközökben megjelenő periodikus kiadványok esetében: ezek
összesítő címleírásait magában foglalja a katalógus, de a részletekről külön kimutatás
tájékoztat.
Az alapkatalógus mellett egy nagy formátumú, kézzel írt betűrendes (ún. müncheni)
katalógusban található a régebbi (1936 előtt beszerzett) anyag címleírásainak egy töredékes
része..
Az 1964-1986 között megjelent magyar alsó- és középfokú oktatás tananyaga, a főiskolai,
egyetemi jegyzetek külön katalógusban kereshetők.
A tartalom szerinti tájékozódás igényeit az Egyetemes Tizedes Osztályozás (ETO) elvei és
gyakorlata alapján szerkesztett, korszakokra bontott szakkatalógus elégíti ki.
A Kézirattár cédulakatalógusai
A 2000-ig feldolgozott anyagban a kutatók a kutatóterem folyosóján elhelyezett cédula-katalógusból
tájékozódhatnak.
A Plakát- és Kisnyomtatványtár cédulakatalógusai
Grafikai plakátok 1885-1995 (szerző/alkotó, cím, év, szakrend /ETO/)
Metszetek és litográfiák 1712-1990 között (szerző/alkotó, cím)
Ponyvanyomtatványok 18-20. századból (szerző, cím, kiadó, nyomda, szakrend)
Albumok: a 19. század közepétől (szerző, cím)
Céhlevelek, mesterlevelek, obsitok, oklevelek, részvények, halotti címerek, emléklapok
A Színháztörténeti Tár cédulakatalógusai
Magyar műsorkönyvtár betűrendes katalógusa
Idegennyelvű műsorkönyvtár betűrendes katalógusa
Mikrofilmezett színdarabok betűrendes katalógusa
Fényképek betűrendes katalógusa
Grafikai gyűjtemény betűrendes katalógusa
Szcenikai gyűjtemény betűrendes katalógusa
Kézirat- és irattári gyűjtemény betűrendes és tematikus katalógusa
Műsorkönyvtár tematikus katalógusa
Szakkönyvtár betűrendes és szakkatalógusa
Folyóiratok betűrendes és topográfiai katalógusa
Színházi eseménynaptár
Mikrofilm-katalógus
Jegyzékek a fondok (gyűjtemények, hagyatékok) anyagáról
A Zeneműtár katalógusai
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Nyomtatott kották (1945 utáni beszerzés, Z jelzet): leíró- és szakkatalógus, szerzői
gyorskatalógus és sorozati katalógus
Nyomtatott kották (1945 előtti beszerzés, Mus. pr. jelzet): müncheni rendszerű, muzeális
leíró katalógus, hozzá kapcsolódó (a dalszövegírók neve, ill. zenei műfajok szerint kereshető)
szakkatalógussal
Kéziratos kották (Ms. mus. jelzet, illetve az Esterházy-archívum Ms. mus. I, II, III, IV, OE és OK
jelzetei): leíró- és szakkatalógus
Színházzenei gyűjtemény (Népszínház és Színház jelzet): muzeális leíró katalógus
„Operabánya” (ZB és ZBK jelzet): a budapesti Operaház egykori kottatárának leíró
gyorskatalógusa
Zenei hangfelvételek: zeneszerző, szerzői közreműködő, cím, szövegkezdet, történelmi
személynév, földrajzi név szerint kereshető leíró katalógus, ill. sorozati- és szakkatalógus
Zenei hangfelvételek előadói katalógusa: szólisták, zenekarok, együttesek neve alapján
Prózai hangfelvételek: leíró- és szakkatalógus, ill. előadói katalógus
Kiegészítő katalógusok
kézikönyvtár: a könyvek leíró katalógusa; a gyűjtemény részét képező magyar nyelvű
zenei folyóiratokról az olvasóteremben található lista ad felvilágosítást
zenei képek leíró katalógusa: a fényképen látható személyek, épületek, hangszerek
szerint
Speciális katalógusok
Szövegkezdeti katalógus: a nyomtatott állományban található, magyar szövegű
vokális művek első szövegsora (táncdalok, kuplék esetében gyakran a refrén) szerint
kereshető
Bártfai gyűjtemény: a kéziratos és nyomtatott kötetekből álló zárt gyűjtemény leíróés szakkatalógusa
Répertoire International des Sources Musicales (RISM): az 1770 előtt született
zeneszerzők magyarországi egyházi- és világi gyűjteményekben fellelhető kéziratos
zeneműveit, valamint az 1800 előtt kiadott zeneműveket tartalmazza (incipites leíró
katalógus, ill. műfajok és lelőhely szerinti szakkatalógus

Forrás webcím: https://oszk.hu/torzsgyujt_cedulakatalogus
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