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2006. február 15 – március 18.
„A tudományok partnere: válogatás a Walter de Gruyter Verlag kiadványaiból” (VII.
emeleti katalógustér)
2006. március 17 – június 10.
„A múlhatatlan könyv. Magyar művészkönyvek”
„Modern bibliofília. A hasonmás kiadványok művészete – kódexek és könyvritkaságok a
modenai Il Bulino edizioni d'arte kiadásában” (I-es kiállítóterem, Ars Librorum kiállítótér)
2005. március 25 – április 29.
Kiállítás a „Szép Magyar Térkép 2005” és a „Digitális Magyar Térkép 2005” c. pályázatok
díjnyertes munkáiból (VI. emeleti előadóterem)
2006. április 6 – június 10.
„Magyarságképek a német irodalomban a 18–19. században” (VII. emeleti katalógustér)
2006. május 2 – május 21.
”Olvasni (miért, mire, mit, minek) jó!” A Könyvtártudományi Szakkönyvtár kiállítása a
Könyvtárostanárok Egyesületének konferenciájához kapcsolódóan (Könyvtártudományi
Szakkönyvtár)
2006. június 20 – október 14.
„Bartók a könyvtárban”. Kiállítás az Országos Széchényi Könyvtár
Bartók–dokumentumaiból (VII. emeleti Katalógustér)
2006. június 24 – július 31.
„Bartók-ereklyéink”. A zeneszerző OSZK–ban őrzött autográfjai (A Zeneműtár olvasóterme)
2006. július 7 – szeptember 3.
„A Philostratus-corvina” (V. emelet, Nemzeti Ereklye-kiállítóhely)
2006. július 7 – szeptember 3.
„Mítosz és valóság - latin nyelvű történetírás a 15 – 18. században Magyarországon” [1]
(VI. emeleti kiállítótemek)
2006. szeptember 21 – október 21.
„Képgrafika 100”. Kiállítás (VI. emeleti kiállítótermek)
2006. november 8 – 2007. január 5.
Hess András: Chronica Hungarorum (Buda, 1473) (V. emeleti Nemzeti Ereklye kiállítótér)
2006. november 8 – december 7.
„Képek 50 év fotográfiáiból 1956 – 2006”. Nagy Lajos fotóművész kiállítása (VII. emeleti
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katalógustér)
2006. november 24 – 2007. március 31.
„Kék vér, fekete tinta”. Arisztokrata könyvgyűjtemények 1500 – 1700. [2] (VI. emeleti
kiállítótermek) A kiállítás katalógusa. [3]
2006. november 29 – december 22.
„Nándorfehérvár 1456 – 2006”. Fotódokumentációs poszterkiállítás (VIII. emelet)
2006. október 23 – 2007. június 18.
„1956”. Kiállítás a forradalom 50. évfordulója alkalmából (Kisnyomtatványtár előtti folyosó) A
kiállítás alapján készült tartalomszolgáltatás. [4]
2006. november 8 – december 23.
„A magyar forradalom”. Válogatás az évfordulóra megjelent külföldi szerzeményeinkből
(VII. emeleti katalógustér)
2006. december 11 – 2007. január 30.
Kiállítás Kolombusz Kristóf születésének 500. évfordulója alkalmából. A kiállításon
meghallgatható Leopoldo Gamberini Christophoro Colombus című operája (VII. emeleti katalógustér)
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