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ESTERHÁZY-SZEMINÁRIUM

A Moszkvai Idegennyelvû Könyvtár azon orosz
könyvtárak egyike, mely gyûjteményében jelentõs
hungarika-anyagot õriz. A 2009. április 28-án megren-
dezett Esterházy-szemináriumon orosz, magyar és

osztrák kollégák az Esterházy-anyaggal kapcsolatos 
legfrissebb kutatási eredményeket osztották meg egy-
mással. Jekatyerina Genyijeva fõigazgató asszony az
Oroszországba került európai könyvgyûjtemények sor-
sáról szóló elõadása után Monok István az Esterházy-
könyvtár keletkezéstörténetérõl,
Zvara Edina a gyûjteménybe tarto-
zó protestáns prédikátorok köny-
veirõl beszélt, majd az Esterházy
Privatstiftungot képviselõ Dr.
Alfred Weidinger a gyûjtemény 
II. Esterházy Miklós herceg alatti
korszakát mutatta be. Ezután az
orosz kollégák elõadásai következ-
tek, melyekben három különbözõ
aspektusból vizsgálták a Moszkvai
Idegennyelvû Könyvtár gyûjtemé-
nyében õrzött Esterházy-könyvek
helyzetét. Nyikolaj Zubkov az 
Esterházy-könyvtárba tartozó 18–19.
században kiadott kötetekrõl beszélt,
Karina Dmitrijeva levéltári szem-
szögbõl vizsgálta a gyûjtemény sorsát,

Roza Szalnyikova pedig állományvédelmi kérdésekkel
foglalkozott.

KORNFELD-SZEMINÁRIUM

A Nyizsnij Novgorodi Állami Tudományos Könyv-
tár munkatársainak részvételével
2009. május 15-én került megren-
dezésre a Kornfeld-könyvtár körü-
li friss kutatási eredményeket tár-
gyaló Kornfeld-szeminárium. 

A lelkes mû- és könyvgyûjtõ, bá-
ró Kornfeld Móric mintegy 10.000
kötetet számláló magánkönyv-
tárában számos õsnyomtatványt és
mintegy 500 kötetbõl álló hungari-
ka-gyûjteményt õrzött. A Kornfeld-
könyvtár egy részét jelenleg Nyizsnij
Novgorodban õrzik. A szeminári-
um az orosz és magyar könyvtáro-
sok együttmûködésével folyamato-
san végzett könyvtárrekonstrukciós
kutatások eredményeivel foglalko-
zott.

Valentina N. Marusova, a nyizsnij novgorodi könyv-
tár fõigazgató-helyettese és Anna O. Marjeva, a Régi
Könyvek Osztályának vezetõje elõadásukban bemutat-
ták könyvtáruk régi könyves gyûjteményét és annak sa-
játosságait. Õket V. Ecsedy Judit követte, aki Ismeretlen
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ritkaságok a Kornfeld-könyvtárban címmel kutatási
eredményeit összegezte. 

A sikeresen lezajló két szeminárium és a látogatás az
orosz–magyar könyvtári kapcsolatok mérföldköveként
megalapozta a két könyvtár további szakmai együttmû-
ködését.

A SZTÁLINIZMUS PROBLÉMÁI

Kiállítás a moszkvai ROSSZPEN Könyvkiadó 
történelmi sorozatából

A ROSSZPEN (РОССПЭН Российская

политическая энциклопедия – Orosz Politikai 
Enciklopédia) Oroszország egyik vezetõ tudományos
könyvkiadója. Az 1992 óta mûködõ kiadó gondozásá-
ban évente 100 kiadvány jelenik meg a történelem-, 
politika- és társadalomtudományok, valamint a filozó-
fia területérõl, melyek között tanulmánykötetek, szö-
vegkiadások, memoárok és referensz könyvek egyaránt
megtalálhatók. Köteteik az orosz tudományos és
könyvszakmai körökben egyaránt nagy népszerûség-
nek örvendenek, évrõl évre számos hazai díjban és elis-
merésben részesülnek. 

A könyvtárunkban 2009. szeptember 21. és 2009. 
október 21. között megrendezett kiállítás az aznap 
délelõtti tudományos konferenciát koronázta meg, s 
a ROSSZPEN Könyvkiadó utóbbi években megjelent
munkáiból kínált válogatást. Boka László tudományos
igazgató üdvözlõ szavait követõen a kiállítást megnyitó
Sz. Bíró Zoltán történész, az MTA Történettudo-
mányi Intézetének munkatársa szakmai felhaszná-
lóként is méltatta a ROSSZPEN gondozásában megje-
lent köteteket, melyek kitûnõ forrásanyagként szolgál-
nak a 20. századi orosz és szovjet történelem, és ezáltal 
a II. világháború utáni magyar történelem kutatásához.
Ennek legfõbb oka, hogy az úgynevezett „levéltári for-
radalom” keretében az orosz történészek és levéltáro-
sok számára lehetõvé vált milliónyi, eddig titkosnak
minõsített dokumentum publikálása.

A ROSSZPEN vezérigazgatója, Dr. Andrej Szorokin 
a megnyitón elhangzott beszédében a kiadó nevében az
OSZK-nak adományozta a kiállításon szereplõ kötete-
ket, melyek így, állományba vétel után, olvasóink ren-
delkezésére állnak.

Szilárdi Edina
szilardi@oszk.hu

Részlet a kiadói mûvekbõl készült kamara-kiállításról. 
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