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Patriae Sacrata Anno 1802 – 1802-ben a hazának szentelve 

Széchényi Emléknap 2012 – A könyvtár alapításának 210. évfordulója tiszteletére 

1802. november 26. – A könyvtárak védőszentjének, Alexandriai Szent Katalinnak ünnepét 
követő napon I. Ferenc, Magyarország királya aláírta az alapító okiratot, amelyben Széchényi 
Ferenc folyamodványának megfelelően engedélyezte a gróf könyvgyűjteménye nemzetnek 
történő adományozását és nyilvánossá tételét.  Az égi és földi hatalom jegyében és 
jóváhagyásával ekkor jött létre nemzeti könyvtárunk. 

Ebben az évben ünnepeljük a könyvtár alapításának 210. évfordulóját, amelynek tiszteletére 
Patriae Sacrata Anno 1802 – 1802-ben a Hazának szentelve címmel rendezett kiállításunkon 
ritka kéziratokat mutatunk be, a jelentős korabeli írók, tudósok, politikusok eredeti kézírásai 
között VII. Pius pápa Széchényi Ferencnek írott latin nyelvű és a 12 éves Széchényi István 
atyjának írott magyar nyelvű levelének autográfját. Bemutatjuk továbbá Széchényi Ferenc 
jeles utódait, akik politikai-közéleti, írói vagy mecénási tevékenységükkel emelkedtek ki a 
család 19-20. századi történetében. Széchényi-leszármazottak is megtisztelik a megnyitót 
jelenlétükkel. A kiállítást megnyitja Dr. Sajó Andrea, az OSZK főigazgatója, köszöntőt mond 
gróf Hoyos Imre.  

Ehhez kapcsolódóan mutatjuk be „Levélben értesítsen engem” című, az alapítás 210. 
évfordulójára készült ünnepi kötetünket, amely a nemzeti könyvtár létrejötte alkalmából gróf 
Széchényi Ferencnek írott korabeli köszöntőlevelekből ad gazdag válogatást a hazai és 
külföldi kulturális-tudományos és politikai élet meghatározó személyiségeitől, a Széchényi 
Ferenc mecénási tevékenységét bemutató tanulmány kíséretében. A gazdagon illusztrált 
kiadvány közel száz magyar nyelvű illetve magyar fordításban közreadott kortársi levéllel 
Batsányi Jánostól Csokonai Vitéz Mihályon, Tessedik Sámuelen át Virág Benedekig 
Széchényi gróf kiemelkedő hazafias tettének állít emléket, s egyben az 1800 körüli 
Magyarország kulturális keresztmetszetét is nyújtja.  

Az alapítási évfordulón minden évben megrendezzük az OSZK Tudományos Ülésszakának 
első paneljét is, amelynek keretében idén a könyvtár új különgyűjteményeként működő 1956-
os Intézet – Oral History Archívum  munkatársainak előadásai hallhatók.   
 
Ezen az ünnepi napon természetesen nem feledkezünk meg a könyvtár egykori munkatársairól 
sem: Nemzedékek kézfogása címmel immár hagyománnyá lett program keretében adják át a 
tapasztalatokat és a tudást a régi kollégák az újaknak. Idén a hagyomány megőrzése és az 
előremutató újítások, a folyamatosság jegyében szerveztük meg a találkozót. Díszvendégünk 
lesz Somkuti Gabriella, a neves könyvtártörténész, aki a nemzeti könyvtár 210 éves 
történetéről mesél, de a jövőt meghatározó ELDORADO-projektről is megkérdezzük egy 
másik, a projektet vezető kollégánkat. 
 
Kora este az ünnepi eseményeket az év eleje óta nagy sikerrel havonta megrendezett, 2013 
júniusáig tervezett irodalmi-kultúrtörténeti programsorozatunk, a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával létrehozott KönyvTÁRlat zárja. Múzsák és szentek címmel kínálunk az 
irodalomtörténeti korszakokat is áttekintő, különleges szellemi csemegéket bemutató 



eőadásokból és ezeket mindig kiegészítő művészi produkciókból felépített különleges, 
komplex ismeret-és élményszerzési lehetőséget az érdeklődőknek. A kódexek világa és a 
reneszánsz után ebben a hónapban Budavári disputára és ünnepi hangversenyre kerül sor. A 
16-17. századba kalauzoljuk a résztvevőket: a külföldön járó és tanuló (peregrinus) magyar 
diákok nyelvi-kulturális tapasztalatainak megjelenése a hazai viszonyok között (és adott 
esetben pajzán, rendhagyó kalandjaiknak leírása) több száz év távlatából is izgalmas.  
 
Az estet a világhírű Orfeo Zenekar barokk koncertje (Carissimi, Purcell, Händel műveiből) 
teszi feledhetetlenné. 
 
A nap folyamán valamennyi programunk és kilenc kiállításunk díjmentesen látogatható, 
és több alkalommal sor kerül könyvtári körsétákra és tárlatvezetésekre is. 
 
Ezen a napon a beiratkozni szándékozók féláron válthatnak éves olvasójegyet, illetve a 
könyvtár díjmentes napi jeggyel is látogatható. Ajándékboltunkban egyes kiállítási 
katalógusok és kiadványok kedvezményesen vásárolhatók meg.  
 
Programjaink egy részén a résztvevők száma korlátozott, ezért annak érdekében, hogy 
biztosan ne maradjon le az Önt érdeklő eseményről, kérjük, küldje el jelentkezését – 
megjelölve, mely programokat választja – a pr@oszk.hu címre, vagy a 06 1 487 8652, 06 
1 224-3745 telefonszámokon  2012. november 23-ig. 
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