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Időszaki kiállítások archívuma - 2008
2008. január 31. – március 18.
Évfordulók – Önarcképek. A Nemzeti Színház (Nemzeti Ereklye kiállítótér) A kiállítás alapján
készült tartalomszolgáltatás [1].
2008. február 1 – március 15.
A Nyugat és kora [2] (VII. emeleti katalógustér) Az évforduló alkalmából készült
tartalomszolgáltatás [3].
2008. március 3 – december 31.
Reklám a kézben – számolócédulák az Országos Széchényi Könyvtár
Kisnyomtatványtárában (Plakát – és Kisnyomtatványtár)
2008. március 14 – június 15.
„Csillag a holló árnyékában – Vitéz János és a humanizmus kezdetei Magyarországon” [4]
(Corvina kiállítótermek, Ars Librorum)
2008. március 25 – június 30.
Kincstartócska – a czestochowai Szűz Mária-kegykép történetéről és a körülötte történt
csodákról szóló régi nyomtatványunk (1627) [5](Nemzeti Ereklye kiállítótér)
2008. március 28 – október 31.
Szemelvények a magyar földtudományi térképezés történetéből (Térképtár)
2008. március 28 – április 30.
Szép magyar térkép 2008 (VI. emeleti díszterem és előtere)
2008. április 11 – augusztus 31.
Margaritae Cartographiae - Kartográfiai Gyöngyszemek (Reguly Antal műemlékkönyvtár, Zirc)
2008. április 15. – május 31.
Horvátország magyar szemmel (Olvasói katalógustér)
2008. május 27 – június 22.
„Gyökerek” utazás a mítosz világába – Eugenia Musolino (Reggio Calabria)
festőművésznő kiállítása (Olvasói katalógustér)
2008. június 9 – július 11.
Jelről-jelre, Leonardo, a géniusz (VI. emeleti díszterem és előtere)
2008. augusztus 16 – november 2.
Mesterségek emlékezete – A céhes élet emlékei [5](Nemzeti Ereklye kiállítótér) A kiállítás
alapján készült tartalomszolgáltatás [6].
2008. szeptember 15 – december 31.
Magyar Biblia [7] (Reguly Antal műemlékkönyvtár, Zirc)
2008. szeptember 19 – november 20.
100 éves a Holnap [8] (Manuscriptorium kiállítótér, Kézirattár)
2008. október 21 – 2009. március 20.
Az ember tragédiája - Színpadi újítások a két világháború között (1926, 1934, 1939) – Az
első színházi bemutató 125. évfordulója alkalmából (Színháztörténeti tár és Zeneműtár)
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2008. november 12 – december 31.
Tóth István fotóművész jubileumi kiállítása (Olvasói katalógustér)
2008. november 21 – 2009. március 29.
Biblia Sacra Hungarica. A könyv, „mely örök életet ád”. [9] (Ars Librorum)
2008. november 15 – 2009. január 12.
A rendszerváltás sajtója, a sajtó rendszerváltása (Olvasói katalógustér)
2008. november 21 – 2009. március 29.
Theatrum Terrae Sanctae. 16–17. századi Szentföld térképek (Térképtár)
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