
Országos Széchényi Könyvtár 
a Magyar Nyelv és Könyv Ünnepén
2016. szeptember 2-4.

Az Országos Széchényi Könyvtár az elmúlt évekhez hasonlóan 
idén is részt vesz a Magyar Nyelv és Könyv Ünnepén. Házon 
belüli programokkal, könyvárusító pavilonnal és színpadi 
könyvbemutatóval várjuk a kedves érdeklődőket.

Helyszíni programjaink (Budavári Palota F épület):
2016. szeptember 2-án, pénteken és 3-án, szombaton a  
legrégebbi Magyarországon nyomtatott könyv, Hess 
András: Chronica Hungarorum című művének eredeti 
példányát tekinthetik meg az 516-os tanács teremben az ér-
deklődők. A műről BáNfi SzilviA, tudományos kutatónk tart 
előadást pénteken 10 és 12 órakor, szombaton 12 órakor.

Mindkét napon látogatható lesz a Zichy megrajzolt hősei 
című kiállításunk is, melyen a szombati napon több idő- 

pontban, 10, 11, 13 és 14 órakor is tárlatvezetést tart SZűtS- 
Novák RitA és SZARkA ANitA, a kiállítás kurátorai.

Színpadi programunk:
13.45-14.25 A Budapesti Újságírók Egyesülete 1909-es Al-
manachja című most megjelent, az Argumentum kiadóval 
közös értékes hasonmás kiadványunkról, és az egykori 
évkönyv-sorozat újrakiadásáról Széchenyi ágnes az MtA 
irodalomtudományi intézetének tudományos főmunkatársa 
beszélget a kötet két kísérőtanulmányának íróival, Boka 
lászló irodalomtörténésszel, az OSzK tudományos igazga-
tójával és Szénási zoltán irodalomtörténésszel.

A kiadvány a helyszínen megvásárolható, kedvezményes 
ára: 4000,- ft.

A Budapesti Újságírók Egyesülete Almanachja 1909. 
Hasonmás kiadás, a kísérőtanulmányokat írta: Boka László és Szénási Zoltán, 

Bp., OSzK–Argumentum Kiadó, 2016.
iSSN 0201-2510

A kiadvány ára: 4900,- ft

A Budapesti Újságírók Egyesületének Almanachjai a mai kutatók számára nehezen 
hozzáférhető, a századelő író- és művésztársadalmára vonatkozó felbecsülhetetlen 
adatokkal bíró kötetek. Az 1909. évi Almanach szerkesztőinek célja az volt, „hogy akta 
gyűjteményét” állítsák össze „azoknak a felfogásoknak, melyek a korabeli társadal-
mi és irodalmi világnézet háborus mozgalmainak kétféle visszatükrözői”. A legújabb 
irodalom körül című fejezetben többek közt Ady Endre, ignotus, Schöpflin Aladár, Hat-
vany Lajos, illetve Beöthy Zsolt, Herczeg Ferenc, Rákosi Jenő és Szabolcska Mihály,  
A nemzetköziség körül címűben pedig Jászi oszkár, kunfi Zsigmond, Szabó Ervin, illetve 
Berzeviczy Albert, Huszár Károly és Prohászka Ottokár szólaltak meg. E két egység 
képezi tulajdonképpen az Almanach gerincét, s teszi minden más (1905 és 1917 közt 
megjelenő) évkönyv között irodalomtörténeti szempontból kiemelkedő jelentőségűvé, 
ezért - a megjelenés időrendjét megbontva - nyitjuk ezzel a kötettel a sorozat kiadását.  
A tervezett újrakiadással az országos Széchényi könyvtár és az Argumentum kiadó elsősorban a 20. század elejének társadalom-, sajtó-  
és irodalomtörténeti kutatásaihoz kíván hozzájárulni, a kötetek anyaga azonban a „művelt olvasóközönség” érdeklődésére is számot tart.

A Könyvünnep alkalmával kiadványainkat kedvezményesen vásárolhatják meg.



Az Országos Széchényi Könyvtár pavilonjánál idén is 
széles könyvkínálattal várjuk az érdeklődőket. Az oSZk 
mint Könyvkiadó hosszú évek óta rangos kiadványokkal 
van jelen a hazai könyvpiacon. Évente mintegy 26-30 
kiadványunkat az intézmény páratlan állományára és 
munkatársai szaktudására építve, önállóan vagy neves 

hazai és nemzetközi kiadókkal karöltve jelentetjük meg, 
széles spektrumot átfogva: hasonmás kiadásokat, díszal-
bumokat, konferencia- és tanulmányköteteket, hézagpótló 
bibliográfiákat és kiállítási katalógusokat egyaránt ki-
adunk. A Nemzeti Könyvtár több periodikát és intézményi 
évkönyvet is jegyez. 
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„Nekünk mégis Mohács kell…” 
II. Lajos király rejtélyes halála 

és különböző temetései. 
Szerkesztette: farkas Gábor farkas, 
Bp., oSZk–MtA Btk iti, 2016, 336 p.

iSBN 978 963 200 654 3
A kiadvány ára: 3800,- ft

Bestiarium Zircense. 
Hasonmás az Országos Széchényi Könyvtár 

Cod. lat. 506-os kéziratából 
Boreczky Anna bevezetőjével, 

Bp., OSzK, 2016.
iSBN 978 963 200 658 1

A kiadvány ára: 2900,- ft

II. Lajos király rejtélyes halála  
és különböző temetései
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Kuncz Aladár: Felleg a város felett 
– regény. Szerk., jegyzetek és bevezető: 

Juhász Andrea, Bp–Kolozsvár, OSzK–
kriterion, 2016. [kuncz Aladár Összegyűjtött 

Munkái, iii., Sorozatszerk.: Boka lászló, 
Filep tamás Gusztáv]

A kiadvány ára: 2990,- ft

Collectors and Collections. 
the treasures of the Collections in the National Széchényi Library. 
Edited by lászló Boka, lídia Wendelin ferenczy, 
Bp., OSzK–Kossuth Kiadó, 2016, 252 p.
iSBN 978 963 200 656 7
A kiadvány ára: 7500 ft.

Gyűjtők és gyűjtemények. A Nemzeti könyvtár gyűjteményes kincsei és történetük című angol nyelvű 
díszalbumunk az országos Széchényi könyvtárban őrzött legfontosabb gyűjteményeket (köztük 
a kossuth-könyvtár, a Magyar Asszonyok könyvtára, Gróf Apponyi Sándor és todoreszku Gyula 
gyűjteményei, Dohnányi Ernő hagyatéka, stb.) mutatja be. E reprezentatív kötet 2009-ben jelent 
meg magyar nyelven, az oSZk és a kossuth kiadó együttműködése révén, de mindezidáig az angol 
nyelvű változatot a rólunk érdeklődő nagyvilágnak nem mutathattuk be. A kötet gazdag és tartalmas 
olvasnivalót nyújt a magyar nemzeti könyvtár gyűjteményeiről s azok történetéről, elkalauzolva az 
olvasót a magyar kultúrtörténet különböző korszakaiba. A díszalbum ideális reprezentációs célokra is. 

A fenti kiadványok kaphatók az oSZk könyvesboltjában vagy megrendelhetők az oSZk kiadványtárától az 
alábbi elérhetőségeken: Budai-király tímea, tudományos igazgatóság kiadványtár, országos Széchényi könyvtár;  
1827 Budapest, Budavári Palota F épület; tel.: 22-43-878, Fax: 20-20-804, email: kiadvanytar@oszk.hu


