Szakmai beszámoló

Az Anjou-kori oklevéltár XXXIII. (1349.) kötete 2016. január 26-án megjelent. A
könyv ISBN száma: 978 615 803 980 2. A kötet 676 oldalas, 971 regesztát tartalmaz, ehhez
pedig 197 oldal index kapcsolódik, amelyekben szerepel a regeszták teljes személy-, helynév
anyaga, valamint fogalom- és tárgymutatója. A könyv megjelentetésével jelentős előrelépés
történt I. Lajos király uralkodása első felének jobb megismerése érdekében. A kötetből az
Országos Széchényi Könyvtár megkapta a köteles példányokat, a beszámolóhoz csatolt
listában pedig szerepelnek mindazon intézmények és kutatók, akik a műből tiszteletpéldányt
kapnak. A kötet szervesen illeszkedik az 1990-ben megkezdett és jelenleg is folyó, az Anjoukor teljes okleveles anyagát közzétenni szándékozó Anjou-kori oklevéltár sorozat már
megjelent köteteinek sorához.
Szeged, 2016. január 26.

Description of the project

The XXXIII. (1349) volume of Anjou-kori oklevéltár (Charters of the Angevin Era) has
been published on 26th January, 2016. The ISBN number of the book is: 978 615 803 980 2.
The volume contains 676 pages, 971 charter extracts with 197 pages of index in which alI the
personal and place names contained in the charters as weIl as the principles and objects
mentioned appear. With the publication of the book a worthwhile contribution has been made
for the better understanding of the first phase of King Louis 1’s rule. The obligatory exemplars
of the book have been sent to Széchényi Ferenc National Library, the list attached to this
description contains the individuals and institutions, which have also been provided with one
copy of the book each. The volume comes as an integral part of the series launched in 1990,
the aim of which is the publication of alI the charters of the Angevin Era in extracts.
Szeged, 26th January, 2016

Tiszteletpéldányban részesülők listája:
−

MTA Könyvtára

−

Kőfalvi Tamás

−

Eötvös Lóránd Tudományegyetem

−

Tóth-Révész Éva

Könyvtára

−

Petrovics István

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

−

Kordé Zoltán

Könyvtára

−

Hunyadi Zsolt

Károli Gáspár Református Egyetem

−

Galamb György

Könyvtára

−

Szántó Richárd

Janus Pannonius Tudományegyetem

−

Zimonyi István

Könyvtára

−

Csemus Sándor

Kossuth Lajos Tudományegyetem

−

Zsoldos Attila

Könyvtára

−

C. Tóth Norbert

Szegedi Tudományegyetem

−

Neumann Tibor

−

Teiszler Éva

−

B. Halász Éva

−

Piti Ferenc

−

Érszegi Géza

−

Lakatos Bálint

−

Szőcs Tibor

−

Andrew Ayton

−

Szabados György

−

−

−

−

−

Könyvtára
−

Csongrád Megyei Levéltár
Könyvtára

−

MTA Történettudományi Intézet
Könyvtára

−

Blazovich László

−

Géczi Lajos

−

Makk Ferenc

−

Almási Tibor

