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1 A kiírás időpontja: 2015 3. 30.; Altéma kódszáma: 3512/189; Pályázati cél 

megvalósításának időtartama: 2015. április 15.–2016. március 31 
 
2 A Klebelsberg Könyvtár 1701-1800 közötti nyomtatványainak katalógusa annak az 

országos programnak a része, amelynek célja a hazai közgyűjtemények régi 
könyvanyagának feltárása és publikálása. Ezt a kutatást az Országos Széchényi Könyvtár 
„Kulturális és történelmi emlékeink feltárása, nyilvántartása és kiadása” elnevezésű 
programja irányítja és kapcsolódik a Klebelsberg Könyvtár azon programjához, amelynek 
keretében az állomány legértékesebb részei 1986-2010 között napvilágot láttak. 

 
3 Kiadványunk a Klebelsberg Könyvtár Régi és Ritka Könyvek Tárában őrzött 18. századi 

könyvek jegyzéke. A bibliográfiai leírások eredetileg MARC-formátumban készültek, és a 
könyvtár számítógépes katalógusában2 mindenki számára hozzáférhetők. A gyűjtemény 
kezelői azonban mindig feladatuknak tartották, hogy a muzeális állomány katalógusát 
nyomtatott formában is a kutatók kezébe adják. Így jelent meg 2010-ben az NKA 
támogatásával az 1700 előtti könyvek jegyzéke.3 A jelen kiadvány ez utóbbi mű 
folytatása. Két fő részből áll: tartalmazza a Klebelsberg Könyvtárban őrzött összes – 1701 
és 1800 között megjelent – magyar vonatkozású könyv leírását (2709 tétel), a nem 
hungarikumok közül pedig azokét, amelyek a szegedi rendi gyűjtemények darabjaiként a 
Régi és Ritka Könyvek Tára állományába kerültek (386 tétel).  

 
4 A pályázatban megjelölt kiadvány a megpályázott terjedelemben és példányszámban 

megvalósult. A könyvtár a kéziratot elektronikusan, a nyomtatott példányt postai úton 
továbbítja a Nemzeti Kulturális Alapnak, egyben jelzi, hogy a kiadványt – a pályázati 
kiírásnak megfelelően - a pályázó intézményi honlapján korlátozás nélkül nyilvánosságra 
hozta az alábbi címen: 

 
    http://www.bibl.u-szeged.hu/klgy/regikonyv/nyomtatott_katalogusok/katalogus1701_1800.html 

 
      
Szeged, 2016. január 28.      Dr. Varga András 
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