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Rendhagyó kiállításmegnyitóra került sor 2013. ja
nu ár 31én az OSZK VII. szinti könyvkiadó helyi sé gé
ben. Az OSZK ettől a naptól állandó kiállításon mu
tat ja be az 1988ban elhunyt Bolgár Imre, a Zrínyi 
Nyom da nyugalmazott vezérigazgatója által össze gyűj
tött minikönyvkollekciót, amely a gyűjtő család já nak 
nagy lelkű felajánlása révén került a nemzeti könyv tár 
tu laj do nába. A donáció feltétele az volt, hogy a gyűj te
mény ből állandó kiállítás létesüljön, emléket állít ván az 
Örök ha gyónak.

A minikönyvkiadás napjainkban kevésbé divatos, 
mint a múlt század 70-es és 80-as éveiben, de a kiad-
ványok az idő múlásával egyre értékesebbek lesz nek. 
Különösen a számozott, dedikált, különleges díszí tésű 
vagy kötésű bibliofil darabok, amelyek nagy szám ban 
fordulnak elő a gyűjteményben. Bolgár Imre gyűj tői 
érdeklődése valószínűleg közismert volt a nyomda-
igaz gatók körében, így gyakran kapott külön le ges 
minia tűr kiadványt külföldről is, ráadásul a számo-
zott kiadványok gyakorta a széria első darabjai közül 
valók, amelyek kis sorszámot viselnek.

Az anyag könyvkiadás-történeti érdekessége és 
esztétikuma mellett fontos megemlíteni, hogy a gyűj-

te mény befogadásával mintegy 260 hazai kiad ványt 
tudtunk pótolni, amelyek a nemzeti könyvtár állo má-
nyá ban archivális példányban sem voltak meg eddig, 
noha ezek beszerzése elsődleges feladatunk.

Emellett további 150 kiadvány esetében a szokásos 
kétpéldányos gyűjtés hiányzó második példányához 
jutottunk hozzá. Ezeket a példányokat nem a kiállí-
tá si tárlókban helyeztük el, hogy folyamatosan az 
olva sók rendelkezésére állhassanak. 248 féle külföldi 
kiad vánnyal is gyarapodtunk, amelyek között hun ga-
ri kumok is akadnak. A mintegy 1200 darabot szám-
láló gyűjtemény többi tagját kötésvariánsként vet tük 
állományba. 

A kiállításon külföldi kiadványok és a többes pél dá-
nyok láthatók.

Noha Bolgár Imre gyűjteményének nagysága a 
nemzeti könyvtár mintegy nyolcmilliós állományával 
összevetve nem jelentős, de ha a befogadása előtt 
birto kunk ban lévő 2900 tételt számláló mini könyv ál-
lo má nyun kat tekintjük, látható, hogy a maga nemé-
ben kivé teles gyarapodásról van szó.

A gyűjtőnek és adományozó családtagjainak tisz te-
let tel és köszönettel adózunk.
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