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Az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) 
audiovizuális dokumentumainak gyûjteménye,

a Történeti Interjúk Tára (TIT) 
1985-ben a nemzeti könyvtár 

Magyarságkutató Csoportján belül jött létre. 
Az elõkészítõ munkát követõen 1987-ben 

önállósult és a Magyar Történelmi Társulat
szakmai felügyelete mellett megkezdte 

életút-interjúk készítését, gyûjtését 
s feldolgozását. 

Az Interjútár célja, hogy a magyarországi és a határon

túli magyar közéleti személyiségek, politikusok, tudó-

sok, mûvészek videó-emlékiratainak elkészítésével

rögzítse a közelmúlt történéseit és azok egyéni, szemé-

lyes olvasatait, és ezt megõrizze az utókor számára is,

hiszen a visszaemlékezések fontos adatokkal gazda-

gíthatják a magyar történelemrõl meglévõ ismeretein-

ket, illetve segíthetik a történelmi tények értelmezését,

a történelmi szereplõk szándékainak és kényszereinek

megértését. 

Az évek során a TIT gyûjtõköre jelentõsen bõvült 

(a Szabad Európa Rádió és a BBC magyar adásának

anyagai, VHS- és DVD-kötelespéldányok, médiafigye-

lõ-adatbázis), az életút-interjúk készítése és feldolgo-

zása azonban ma is egyik legfontosabb tevékenysége.

Az Országos Széchényi Könyvtár, a Magyar Nemzeti

Filmarchívum és a Magyar Televízió között 1992-ben

kötött megállapodás értelmében jött létre a TIT kere-

tei között a Magyar Mozgóképkincs Gyûjtemény,

amelynek célja egy „magyar mozgóképmásolat-gyûj-

temény létrehozása, fejlesztése és közkinccsé tétele.” 

A különbözõ nemzeti gyûjteményekben és intézmé-

nyekben õrzött eredeti szalagokról készített másolatok

kerülnek az Országos Széchényi Könyvtár gyûjtemé-

nyébe, amelyek az olvasók számára VHS-kutató kazettán

érhetõk el. 

A Magyar Nemzeti Filmarchívumból a felújítás üte-

mében folyamatosan érkeznek be a magyar híradó-,

dokumentum- és játékfilmek, a Magyar Televízió 

Archívumából az 1980-as évek közepéig találhatók

meg a saját készítésû mûsorok, valamint fellelhetõ itt a

Magyar Történelmi Film Alapítvány által támogatott

alkotások egy-egy kópiája is. A ma már mintegy 10 000

dokumentumot magába foglaló gyûjtemény fenn-

tartását az MKB Bank támogatása biztosítja.

A TIT gyûjteményeibe tartozó dokumentumok az

OSZK Multimédia Gyûjteményének olvasótermében

tekinthetõk meg. 

A Multimédia Gyûjteményt gondozó Elektronikus

Dokumentum Szolgáltató Csoport és az OSZK TIT

2007 õszén OSZK Házimozi címmel közös szervezésû

vetítéssorozatot indított a Multimédia Olvasóban. 

A programsorozattal egyrészt az OSZK TIT Mozgó-

képkincs Gyûjteményében fellelhetõ filmritkaságokra

kívántuk felhívni a figyelmet, másrészt a program célja

az OSZK által nyújtott kulturális szolgáltatások bõvíté-

se volt. A program ennek megfelelõen egyaránt nyitott
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volt az OSZK dolgozói és olvasói számára. A csütörtök

délutánonkénti vetítéseken alkalmanként 15-40 ember

vett részt, ami egy archív filmeket játszó igazi mozinak

is becsületére válna. A feltûnõen nagy érdeklõdésre te-

kintettel 2008-ban a vetítéseket áthelyeztük az OSZK

VIII. emeleti Társalgójába, ahol a nézõknek valódi

moziélményben lehet részük.

A 2007. évi õszi programba a magyar film történetének

kezdeteitõl az 1970-es évekig válogattunk alkotásokat

a Magyar Nemzeti Filmarchívum gyûjteményébõl

származó híradó- és dokumentumfilmek közül. A te-

matikus programok a Balaton, a közlekedés, a változó

nõi szerepek, a politika (választások), a vásárlás-fo-

gyasztás, falu és város, végül Budapest filmdokumen-

tumaiból nyújtottak ízelítõt. A vetítések elõtt a TIT

munkatársai rövid bevezetõket tartottak a bemutatás-

ra került filmekrõl, illetve azok keletkezésének törté-

nelmi körülményeirõl. A sorozat legsikeresebb ren-

dezvénye a Nagyvárosi terek és tömegek címû program

volt. A vetítésen azokból a ritkán látható, 1920 elõtt ké-

szült budapesti filmfelvételekbõl adtunk válogatást,

amelyek a korabeli nemzeti és munkásmozgalmi ün-

nepeket (1906. II. Rákóczi Ferenc hamvainak haza-

szállítása és újratemetése, 1914. Szent István-napi ese-

mények, 1916. Koronázási híradó, 1919. Az elsõ szabad

május elseje), vagy éppen a (forradalmi) megmoz-

dulásokat (1912. Budapesti munkástüntetés, 1918.

Schwarzenberg-híradó) örökítették meg. 2008-ban,

az elsõ világháború befejezésének 90. évfordulója 

alkalmából ezt a tematikát szeretnénk folytatni.

A 2007. november 8-i Két választás Magyaroszágon
(1945, 1947) címû programhoz kapcsolódva kamara-

kiállítást rendeztünk a VII. emeleti katalógustérben. 

A háború utáni választásokra készített politikai rek-

lám- és kampányfilmek kísérõ programjaként az

OSZK Kisnyomtatványtárából válogattunk választási

plakátokat és röplapokat, amelyeket a korabeli politi-

kai pártok szerint csoportosítva helyeztünk el a tárlók-

ban. A kamarakiállítás 2007. november 6. és 10. között

volt megtekinthetõ.

Az OSZK Házimozi jelentõs számú érdeklõdõt von-

zott a könyvtár dolgozói, illetve olvasói körébõl, és re-

ményeink szerint hozzájárult a Multimédia Olvasó

népszerûsítéséhez és a Történeti Interjúk Tára mun-

kájának jobb megismeréséhez. 

Mészáros Balázs

meszaros.balazs@oszk.hu
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MULTIMÉDIA GYÛJTEMÉNY

A fizikai hordozón megjelent elektronikus dokumentu-

mok gyûjteménye az 1990-es évek végétõl épül. A hasz-

nálati és muzeális példányokkal együtt csaknem húsz-

ezer dokumentumot számlál, de valójában ennél jóval

több digitális objektumot tartalmaz. Az állomány flop-

py-, CD- és DVD-lemezekbõl, hangkazettákból és né-

hány VHS-kazettából épül fel.

Dokumentumaink egy része önálló kiadvány, a másik

része pedig valamely hagyományos könyvtári dokumen-

tum elektronikus melléklete. Ezen mellékletek jelentõs

része szintén monografikus jellegû, önmagában is teljes

értékû kiadvány. Tartalmi szempontból is színes képet

mutat az állomány. A különféle bibliográfiák, szépiro-

dalmi összeállítások, jogszabálygyûjtemények, mozifil-

mek, oktató anyagok, hangoskönyvek tartoznak a legke-

resettebbek közé. Dokumentumainkat a Multimédia

Olvasóban és a számítógépes hálózaton is szolgáltatjuk.

Munkatársaink a gyûjtemény gondozása mellett tarta-

lomfejlesztéssel (E-Tár) is foglalkoznak, valamint tájé-

koztatási feladatokat is ellátnak.

Gyõrffy Szabolcs

szgyrffy@oszk.hu 
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