
A Országos Széchényi Könyvtár 2008-ban indította út-

jára azt a szolgáltatását, amely egyszerre segíti a könyv-

tárosi gyarapító és feldolgozó munkát, valamint „vezér-

fonalul” szolgálhat a hazai nyomdák, könyvkiadók és

könyvkereskedõk mûködésének megismeréséhez.

A honlap létrehozói a tudományos kutatóhelyként szá-

mon tartott Országos Széchényi Könyvtárban folyó

könyvtörténeti kutatások legfrissebb eredményeirõl 

kívánják tájékoztatni a szakmai közvéleményt és a szé-

les közönséget. A Typographia honlap tartalmazza

egyrészt a Kárpát-medence egészét magában foglaló

nyomda-adatbázist, a Clavis Typographorum Regionis
Carpathicae-t az 1473–1948 közötti idõtartamban.

Másrészt az ebben az adatbázisban regisztrált, elsõ

száz év mûködõ nyomdáinak adatait szöveges és képes

formában is megjelenítik a Kézisajtó kora címmel. 

Reményeik szerint ez az internet jóvoltából könnyen

hozzáférhetõ nyomda-adatbázis, valamint a gazdagon

illusztrált magyar nyomda- és nyomdászattörténeti

honlap tájékoztatást ad a témáról minden hazai és kül-

földi könyvtárnak, és az ilyen irányú kutatással foglal-

kozó szakembereknek, érdeklõdõknek. 

CLAVIS TYPOGRAPHORUM REGIONIS
CARPATHICAE 1473–1948

Nyomda-adatbázis

Az Országos Széchényi Könyvtár nyomda-adatbázisa

(Clavis Typographorum Regionis Carpathicae) a tör-

ténelmi Magyarország területén a hazai nyomdászat

kezdetétõl, 1473-tól az 1940-es évek végén bekövetkezett
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államosításig, 1948-ig mûködõ valamennyi nyomda

adatát tartalmazza. A hiányos impresszumú kiadvány-

ok esetében hozzájárul – a hiányzó adatok kiegészíté-

sén túl – annak eldöntéséhez, hogy az adott dokumen-

tum beletartozik-e a magyar retrospektív nemzeti

bibliográfia gyûjtõkörébe. A nemzeti könyvtári alapfel-

adatok ellátását segítõ nyomda-adatbázis ezenkívül 

a hazai nyomdák, könyvkiadók és könyvkereskedõk

mûködésének tudományos megismerését is szolgálja.

Gazdagítja a nyomdászat-, mûvelõdés-, gazdaságtör-

téneti és történeti ismereteket.

Az adatbázisban található nyomdákra és azokat mû-

ködtetõ személyekre és testületekre vonatkozó adatok

az Országos Széchényi Könyvtár kötelespéldány nap-

lóiból, könyvészeti szakkönyvekbõl és folyóiratokból

valók. Az adatok kritikai értékelése nem lehetett felada-

tunk. Tudományos elemzésük levéltári és egyéb forrás-

feltárás alapján a kutatókra vár. Azonban a több mint

460 évet átfogó és több mint 5500 nyomdát tartalmazó

adatbázis jelen állapotában addig is hasznos segédlete

lehet a kutatómunkának.

A KÉZISAJTÓ KORA
Kárpát-medence nyomda és nyomdászattörténeti

honlapja

Az Országos Széchényi Könyvtár nyomda- és nyomdá-

szattörténeti honlapja a témát kutató szakembereknek

és az érdeklõdõknek a magyarországi nyomdászat már

teljesen föltárt, korai századait kívánja a legújabb isme-

retek kiegészítésével illusztrálva bemutatni. Elsõ lépés-

ként a kezdetektõl a 16. század utolsó harmadáig azaz,

a magyarországi nyomdászat elsõ 100 évéig terjed. Az

egy-egy helység nyomdászatát, illetve egy-egy nyomda

történetét szakaszosan szemlélteti. A nyomdák törté-

netéhez és tevékenységének rövid ismertetéséhez kap-

csolódnak az adott tipográfia fölszerelését: díszeket,

iniciálésorozatokat, nyomdai cifrákat és a legjellegzete-

sebb betûtípusokat szemléltetõ illusztrációk. A honlapon

szerepel a legfrissebb szakirodalom is. 

Bánfi Szilvia

banfi@oszk.hu
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