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A Magyar Tudományos Akadémia doktora (Doctor 
Academiae Scientiarum Hungaricae, rövidítve DSc) cím 
azon tudományos fokozattal rendelkező kutatóknak 
adományozható, akik tudományszakukban elismert és 
kiemelkedő tudományos kutatói munkásságot fejtettek 
ki, és a tudományszakot eredeti, jelentős új eredmény
nyel gyarapították.
Intézményünkben P. Vásárhelyi Judit, Heltai János, 
Borsa Gedeon és Madas Edit rendelkezik ezzel a tudo
mányos fokozattal, Vizkelety András pedig az Akadé
mia rendes tagja.
Vizkeletyné Ecsedy Judit 1971 szeptembere óta dolgo
zik az Országos Széchényi Könyvtárban, 1993-ban 
szerzett kandidátusi fokozatot. A könyvnyomtatás 
Magyarországon a kézisajtó korában 1473-1800 című 
dolgozatával 2006-ban akadémiai doktori címet szer
zett. Tudományos tevékenysége felöleli a magyar- 
országi nyomdászat történetének minden vonulatát. 
A betűtípus- és -díszkutatás, a hamis és titkos nyomda
helyek azonosítása, a Kárpát-medence és a szomszédos 
területek közötti nyomdászattörténeti kapcsolatok te
rületén számos tanulmánya jelent meg. Monografikus 
művei közül a legfontosabbak:
-  A Bornemisza—Mants/(ovit nyomda története. 

Budapest, 1990.
-  Titkos nyomdahelyű régi magyar könyvek 

1539-1800. Budapest, 1996.
-  Alté ungarische Bücher mitfalschen deutschen 

Drttckprten 1561—1800. Budapest, 1999.
-  A könyvnyomtatás Magyarországon a kézisajtó korában 

1473-1800. Budapest, 1999.
-  A régi magyarországi nyomdák betűi és díszei. 

Budapest, 2004.

A CERL ÉVES KÖZGYŰLÉSE KÖNYVTÁRUNKBAN

A Consortium ofEuropean Research Libraries (CERL), 
Európa tudományos könyvtárainak szervezete rendes 
éves közgyűlését és szemináriumát az Országos 
Széchényi Könyvtárban tartotta (2006. november 
10-11.). A szeminárium előadásai az Imprints and 
owners. Recordingthe culturalgeography ofEurope téma 
köré csoportosultak.
A rendezvény első felében szokás szerint a vendéglátó 
ország és a házigazda intézmény kollégái számoltak be 
tudományos-szakmai „újdonságaikról”. Hegyi Adám 
a MOKKA-R-t, a Kárpát-medencében található régi 
könyvek digitális közös adatbázisát mutatta be. Monok 
István a Bibliotheca Eruditionis program keretében ké
szülő könyv- és olvasmánytörténeti adatbázisokat is
mertette, különös tekintettel a possessor-bejegyzések 
keresési lehetőségeire. Rozsondai Marianne és Rozson- 
dai Béla a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárá
ban őrzött ősnyomtatványok készülő adatbázisáról tá
jékoztatott.
A konferencia második felében szereplő előadók -  
Gunilla Jonsson, Tony Curwen, Alexander Jahnke 
és Kristian Jensen -  a régi könyvek történetének 
(proveniencia, possessor-bejegyzések) kutatásához, 
a különböző névalakok egységesítéshez szükséges, 
a CERL honlapján (www.cerl.org) már megtalálható 
adatbázisokat és segédleteket ismertették.
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CONSORTIUM Of' EUROPKAN
R k s k a r c h  L i b r a r i k s

A CKRL (Consortium ot European Research Libraries) emblémája 
a párizsi Estienne-nyomda jelvénye alapján készült.


