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Tisztelt Oktatók! Tisztelt Hallgatók! 

 

A könyvtárak az elmúlt húsz-harminc évben állományaikat elektronikus katalógusokban dolgozták fel, 

tárolják és az állomány-nyilvántartást elérhetővé teszik, az interneten is megkereshetjük, 

fellapozhatjuk a katalógusokat. 

Ebben a bemutatóban nemzeti könyvtárunk az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) weboldaláról 

elérhető katalógus és adatbázis-szolgáltatásokat mutatjuk be. 

 

OSZK – központi katalógus:                                  

 

 

Egyszerű keresés:                                                                     egyetlen adatot írunk be a keresőbe 

 

 

 

AJÁNLÓ 

az Országos Széchényi Könyvtár 

 online katalógusa, adatbázisai 
2021. február 15. 

http://nektar2.oszk.hu/librivision_hun.html
http://www.oszk.hu/
http://nektar2.oszk.hu/librivision_hun.html
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 Kiválaszthatjuk, hogy milyen adatra szeretnénk keresni, ezzel szűkítjük a találatokat. 

 

Összetett keresés: 

 

Több adat egyidejű beírása – pontos találatok 

 

Találatok megjelenítése: 

 

Az OSZK állományából kölcsönözni nem tudunk, csak helyben használhatók a dokumentumok  

(Jelenleg a járványügyi szabályozások ezt sem teszik lehetővé!) 

  

http://nektar1.oszk.hu/LVbin/LibriVision/lv_search_form.html
http://nektar1.oszk.hu/LVbin/LibriVision/lv_search_form.html
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Adatbázisaiból – ízelítő: 

 

Fotótér  

 

Az Országos Széchényi Könyvtár folyamatosan bővülő 

tartalomszolgáltatása, amely lehetőséget nyújt az érdeklődőknek 

arra, hogy az intézmény által digitalizált fényképek között 

böngésszenek. A Fotótér bázisát alkotó gyűjtemény közel 

hatszázezer fényképet tartalmaz. 

 

 

Földabrosz  

Az e néven indult és folyamatosan bővülő adatbázisunk jelenleg csaknem ezer, 1850 előtt nyomtatott 

hazai és külföldi térképet tartalmaz, amelynek jelentős része a 18. században készült, de több 17. 

századi kiadás is gazdagítja a könyvtárunk alapítójától, gróf Széchényi Ferenctől (1754–1820) 

származó gyűjteményt. 

„Célunk sokrétű gyűjteményünk közkinccsé tétele a lehető legszélesebb körben, kiemelt figyelemmel a 

középiskolai és a felsőfokú oktatásban részt vevők, valamint a kutatók igényeire.” 

 

 

 

 

 

forrás: 

Országos Széchényi Könyvtár, 

Történeti Fénykép- és Videótár 

La Manche közlekedési térkép 1695 

forrás: Országos Széchényi Könyvtár, Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtár) 

https://fototer.oszk.hu/
https://foldabrosz.oszk.hu/
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1956 – történelem röplapokon  

 „Léteznek olyan történelmi korszakok, hirtelen változásokat hozó intenzív, de rövid 

időszakok, melyeknek szükségszerű produktumai a gyorsan előállítható és terjeszthető 

kisnyomtatványok, melyek segítségével emberek százezreihez lehet rövid idő alatt, szerény 

technikai eszközökkel a napi információt eljuttatni. Ezekben az időszakokban létfontosságú 

volt a tömegek megszólítása, tájékoztatása, így az ilyen típusú dokumentumok ismerete 

nélkülözhetetlen az események, a kor megismeréséhez. 

A magyar nemzeti könyvtár egyik fontos állományegysége az 1956-os forradalom és 

szabadságharc dokumentumait tartalmazza, amely közel 1500 darabból áll. Ezeket 

többségében nyomtatták, de van közöttük stencillel, írógéppel, játéknyomda betűivel és 

kézírással készült is. A gyűjtemény legkorábbra datált darabja október 22-i. A forradalom 

első napjaiból kizárólag röplapok maradtak fenn, a szöveges plakátok elkészítéséhez 

szükséges, komolyabb technikával rendelkező nyomdák csak október 25-től álltak a 

forradalom rendelkezésére. A budapesti és a vidéki eseményeket egyaránt jól dokumentálják 

a különböző városokban, nyomdákban, esetleg amatőr módon előállított kisnyomtatványok. Az 

október 23. és november 4. közötti időből több mint ötszáz aprónyomtatvány származik, a 

későbbi dokumentumokat részben az ellenállás, részben a megtorlás érdekében adták közre.” 

 

Régi Ritka  

 

Az Országos Széchényi Könyvtár Régi Nyomtatványok Tárának folyamatosan bővülő digitális 

tartalomszolgáltatása, amely az intézmény által őrzött legkorábbi nyomtatványokhoz biztosít szabad 

hozzáférést. Magyarország leggazdagabb régi könyves kollekciójából elsőként gróf Apponyi Sándor 

jelentős történeti forrásértékkel bíró metszetgyűjteményének mintegy ezer darabját tesszük virtuális 

közkinccsé, remélve, hogy az eredetiben csak külön kutatási 

engedéllyel tanulmányozható dokumentumok a lehető legszélesebb 

közönség számára válnak így elérhetővé. 

A 16. századtól a 19. századig terjedő időszak magyarországi 

eseményeinek külföldi recepcióját felvonultató gazdag grafikai 

anyag egyrészt könyvtárunk nagy adományozójának különálló 

metszetgyűjteményéből, másrészt világhírű Hungarica-

könyvgyűjteményéből származik. A többnyire magyar vonatkozású metszetek műfajukat tekintve 

elsősorban portrék, város-, vár-, csata- és ostromképek, illetve a kor híres eseményeiről készült képek 

(királykoronázások, kivégzések stb.), de található köztük térkép, allegória, életkép és tézislap is. 

  Szeged látképe 

forrás: Országos Széchényi Könyvtár, 

Régi Nyomtatványok Tára 

https://plakattar.oszk.hu/1956-tortenelem-roplapokon/
https://regiritka.oszk.hu/
https://regiritka.oszk.hu/
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ÚJ SZOLGÁLTATÁS! 

 

Hangtár 

 

Több mint 2600 digitalizált hangfelvétel vált szabadon hozzáférhetővé a nagyközönség és a kutatók 

számára a legújabb, Hangtár elnevezésű digitális adatbázisunkban. A 2021. január 22-én, A magyar 

kultúra napján elindult tartalomszolgáltatással több mint 150 órányi archív hanganyag vált közkinccsé 

a Színháztörténeti és Zeneműtár gramofonlemez-gyűjteményének anyagából.  

 

 

 

 

Jó egészséget kívánnak a GFE Könyvtárosai! 

https://hangtar.oszk.hu/rolunk/
https://hangtar.oszk.hu/rolunk/

