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Már több mint 11 ezer feldolgozott cikk érhető

el a szegedi és a teljes magyar szellemi élet

egyik fontos, idén hetvenéves folyóirata, a

Tiszatáj online archívumában, melyet a Szegedi

Tudományegyetem Klebelsberg Könyvtárának

munkatársai hoztak létre – tájékoztatta az

intézmény az MTI-t.

A közlemény szerint a Tiszatáj első száma 1947.

március 8-án jelent meg és kezdetben főként a

szegedi irodalmi hagyományok feltárásához járult

hozzá. Így elemezte, bemutatta, értékelte többek

között Balázs Béla, József Attila, Juhász Gyula,

Kálmány Lajos, Móra Ferenc, Radnóti Miklós és

Tömörkény István műveit.

A lapban jelentek meg a háború utáni nemzedék

első – Szeged és a város körüli településeket

bemutató – szociográfiai munkái is. A lap – a helyi élő szépirodalom mellett –

kezdetektől nagy teret szentelt a teljes hazai kortársi szépirodalom bemutatásának is.

Publikált benne Nagy László, Németh László, Csoóri Sándor, Csorba Győző, Illyés Gyula

csakúgy, mint Esterházy Péter és Pilinszky János. Később – főként Ilia Mihály

szerkesztőségétől kezdve – a lap külön célja lett a határainkon túli magyarság

irodalmának bemutatása.

A hetvenéves Tiszatáj a hazai és a szegedi szellemi életben, az egész irodalmi

kultúránkban megkerülhetetlen, konkrét szövegei, szerkesztett lapszámai is igen nagy

jelentőséggel bírnak. Az irodalmi folyóiratnak – a diákmellékleteket is beszámítva –

mintegy 820 lapszáma jelent meg több mint 20 ezer cikkel.

A folyóirat anyagának digitalizálását és feldolgozását az SZTE Klebelsberg Könyvtár

munkatársai vállalták. Az általuk létrehozott adatbázisban nemcsak az irodalmi művek

teljes szövegében lehet keresni, hanem célzottan lekérhetőek egy-egy író, költő művei

is, és az egyes alkotások tárgyszavakat is kaptak. A részletesen feldolgozott cikkek

száma meghaladja már a 11 ezret.

A Tiszatáj 1947-2017 online archívuma – a nagyközönség számára – a könyvtár honlapján

érhető el.

Ha	tetszett	a	cikk	és	szeretné	ezt	megosztani	a	facebookon:

Ha	tetszik	a	SZEGEDma.hu,	és	szeretne	kapcsolatot	tartani	velünk	a
facebookon:
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Class Artists koncert a Rektoriban

Az integritás értelmezéséről tartott képzést
a Szegedi Törvényszék

Emelőkosárból kérték meg a szegedi lány
kezét + FOTÓK

Kategóriájában a Fool Moon nyerte az 1.
Moszkvai Tavaszi Acappella Fesztivált és
Versenyt

Kosárlabda: egy lépésre a csúcstól a
Rakéták

Huszonöt éves a csongrádi hivatásos
tűzoltó-parancsnokság

Mólóvita Algyőn – megszólalt az üzemeltető

Vívás: országos diákolimpiai címet nyertek a
szegediek

Labdarúgás: megkapta a harmadosztályú
licencet a megyeegy listavezetője

Logaritmus és cosinustétel is volt a
matekérettségi első felében + FOTÓK
(FRISSÜL)

Csík János: Éljük igényesebben az életünket

Érzi a baba, ha az édesanyja boldog

Vegyesen alakult a forint árfolyama hétfőn

Paksi bővítés - A tárca nélküli miniszter
bízik a befejezés határidejének tartásában

Csak gyógyszertárakban lesz kapható több
megfázás elleni készítmény

HÍREK HOZZÁSZÓLÁSOK

Az ismerőseid közül te lehetsz az első, akinek ez tetszik.Tetszik Megosztás

Az ismerőseid közül te lehetsz az első, akinek ez tetszik.Tetszik Megosztás

69 ismerősöd kedveli.

Elindult a hetvenéves Tiszatáj folyóirat online archívuma : Szeged Ma ... http://szegedma.hu/hir/szeged/2017/04/elindult-a-hetveneves-tiszataj-f...

1 / 4 2017.05.09. 10:45


