Záró beszámoló
a Magyar Országos Közös Katalógus Egyesület (MOKKA)
„Könyvek magántulajdonban 1770-1820 című konferencia szervezésére és a kapcsolódó
konferenciakötet megjelentetésére”
című pályázatáról

Pályázati adatok:
A benyújtás időpontja: 2019 12. 06.
Kollégium: Közgyűjtemények Kollégiuma
Altéma: 204113
Szakterület: Könyvtár
Nyilvántartási szám: 20113/00529
Megítélt támogatási összeg: 538 513 Ft
Támogatási Szerződés kelte: 2020. január 31.
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A pályázat megvalósítása:
1. Könyvek magántulajdonban 1770-1820 (tudományos konferencia) megszervezése
2020. március 6-án megrendezésre került „Irodalmi nyilvánosság a polgárosuló NyugatMagyarországon, 1770–1820. Könyvek magántulajdonban” című könyv-, könyvtár- és
olvasástörténeti konferencia. A rendezvény a MOKKA Egyesület MOKKA-R Tagozata, az
Országos Széchényi Könyvtár és az MTA BTK Lendület kutatócsoport közös rendezvénye
volt.
A konferencia célja az egyházmegyékben kiemelkedő kulturális tevékenységet folytató
főpapok, kanonokok könyvjegyzékeinek, hagyatéki lajstromainak bemutatása volt. Az
egyházi réteg olvasmányainak feltérképezése mellett az előadások a polgárság hagyatéki
lajstromainak vizsgálatára is irányultak. A konferencia hozzájárult a 18-19. századi
könyvtörténet legújabb eredményeinek bemutatásához. A felkért előadók a téma és a
megjelölt korszak jeles szakértői voltak.
A 18. században és a 19. század első évtizedeiben jelentősen megnőtt a forgalomban lévő
könyvek száma, s ezekhez egyre szélesebb olvasói réteg fért hozzá. A konferencia nagyban
járult hozzá ahhoz, hogy magyarországi könyvtörténet e korszakra nézve még kevéssé feltárt
dokumentumai, a városi polgárság könyvgyűjtési és olvasási szokásaival kapcsolatosak is
előtérbe kerüljenek, és ezek feldolgozása új szempontok alapján kezdődjön el.
Az elhangzott előadások:
Monok István (MTA Könyvtár): Bevezető
Szabó Ádám (MTA Könyvtár): Egy főúri tudóskönyvtár: a Telekiek gyűjteménye
Hegyi Ádám (SZTE BTK): Görög Demeter (1760–1833) könyvtárának kéziratai
Bakonyi Ibolya (Csokonai Vitéz Mihály református gimnázium, Csurgó): Újabb adatok a
somogyi udvarházak könyvkultúrájának kérdéséhez

Zvara Edina (SZTE BTK): Görög Demeter (1760–1833) könyvtárának kéziratai
Vasné Tóth Kornélia (OSZK): „Furtsa találmányú mesék”. Vásári ponyvák a nemzeti nyelv és
az olvasás szolgálatában (1770–1820)
Dóbék Ágnes (MTA BTK Lendület „Irodalmi nyilvánosság a polgárosuló NyugatMagyarországon,
1770–1820”
kutatócsoport):
Sautersheim
Ignác
pozsonyi
könyvgyűjteménye
Szabóné Simon Beáta (MNL Zala Megyei Levéltára): Köznemesek magánkönyvtárai a 18.
századi Zalában, hagyatéki leltárak alapján
Verók Attila (Eszterházy Károly Egyetem): Nyugat-Magyarország vs. Kelet-Magyarország?
Könyvtermelés az ország legnagyobb egyházmegyéjében (1755–1826)
Czeglédi László (Eszterházy Károly Egyetem): Könyvgyűjtők, mecénások a zólyomradványi
tékában
Granasztói Olga (MTA–DE Klasszikus magyar irodalmi textológiai Kutatócsoport): Európai
könyvterjesztési hálózatok, német kereskedők, magyarországi könyvfogyasztók II. József
korában: Új felvetések Pozsony, Pest-Buda és Bécs könyvkereskedelmének kutatásában
Horváth József (Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér): A Győr megyei árvairatok
(Acta Orphanalia) könyves adalékai
A konferencia helyszíne az Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs
Központ volt. A konferencia programja, az előadások összefoglalói és az eseményen készült
fényképek letölthetők: https://iti.btk.mta.hu/hu/intezet/galeria/882-2020-0306-konyvekmagantulajdonban?fbclid=IwAR3PIQApfzYtGnA0CeM5ayknB7aYQjOUSIm6rUfMRMnxSVd_5ishNko0Fk

2. Kötetkiadás
Könyvek magántulajdonban (1770-1820) Szerk. Dóbék Ágnes. (Reciti konferenciakötetek 6.)
Budapest, reciti, 2020. (nyomtatott és elektronikus változatban)

A kötet a konferencián elhangzott előadások tanulmány változatát tartalmazza.
Tartalom:





Előszó
Könyvtermelés, könyvterjesztés, olvasástörténet
o Monok István
Magánkönyvtárak (1770–1820)
A kutatás és az elemzések különös jegyei
o Granasztói Olga
Európai könyvterjesztési hálózatok, német kereskedők, magyarországi könyvfogyasztók II. József korában
Új felvetések Pozsony, Pest-Buda és Bécs könyvkereskedelmének kutatásában
o Vasné Tóth Kornélia
Ponyvák Széchényi alapkönyvtárából az Országos Széchényi Könyvtár Plakátés Kisnyomtatványtár gyűjteményében (1770–1820)
Köznemesek és az alsópapság olvasmányai
o Horváth József
Adalékok a Győri Egyházmegye római katolikus alsópapságának könyvkultúrá-









jához
Falusi és mezővárosi plébánosok könyvhagyatékai (1770–1820)
o Hegyi Ádám
Hogyan lesz magánkönyvtárból közösségi könyvtár?
Példák két délvidéki református egyházmegye lelkészi könyvtáraira a 18–19.
század fordulóján
o Simon Beáta
Köznemesek magánkönyvtárai a 18. századi Zalában, hagyatéki leltárak alapján
Főúri gyűjtemények
o Szabó Ádám
Egy főúri tudóskönyvtár: a Telekiek gyűjteménye
o Zvara Edina
Görög Demeter könyvtárának kéziratai
Bárány Péter, Batsányi János, Kis János, Révai Miklós, Trenk Frigyes és Verseghy Ferenc írásai
Tudósok, irodalmárok gyűjteményei
o Doncsecz Etelka
Verseghy Ferenc könyvtárai
o Violáné Bakonyi Ibolya
Újabb adatok a somogyi udvarházak könyvkultúrájának kérdéséhez
o Dóbék Ágnes
Sauttersheim Ignác könyvei
Személynévmutató
Helynévmutató
A kötet szerzői

A nyomtatott példányok könyvtárak, közgyűjtemények számára kerülnek elosztásra.
Az
elektronikus
változat
korlátozás
nélkül
letölthető
a
https://www.reciti.hu/2020/5877 oldalról.
A pályázó a kéziratot elektronikusan, a nyomtatott példányt postai úton továbbítja a
Nemzeti Kulturális Alapnak.
Jelen
beszámoló
elérhető
a
MOKKA
Egyesület
honlapján
(http://www.mokka.hu/web/guest/dokumentumok/palyazat_NKA),
valamint
feltöltésre kerül a HUNGARICANA Közgyűjteményi Portálra.
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