
 

 
 
 
 

 
Örök érték a változó világban 
BRITANNICA HUNGARICA NAGYLEXIKON 2012 
 
241 év tudástára – ötezer magyar vonatkozású szócikk – 10 000 
újraválogatott, igényes fotó, több száz térkép, ábra és táblázat – a szerzők 
között 110 Nobel-díjas tudós, 20 államférfi, 5 amerikai elnök – a klasszikus 
tudomány és a modern kultúra értékei – naprakész, megbízható 
információk – forrásmunka a világ tudáskincséhez – 24 kötetben! 
 
A Britannica Hungarica története 
Az 1771 óta megjelenő, legtekintélyesebb angol nyelvű általános enciklopédia, az 
Encyclopædia Britannica magyar nyelvű nyomtatott változata 1994 és 2001 között jelent 
meg 18 kötetben. A hazai szerkesztőség figyelmet fordított az angol enciklopédiában 
megtalálható magyar és európai anyag bővítésére, ezenfelül csaknem 4000 magyar, 
illetve nemzetközi vonatkozású szócikkel egészítette ki. 
A lexikonsorozat az indulását követő évben, 1995‐ben elnyerte a Magyar Könyvtárosok 
Egyesületének Fitz József‐díját, amelyet az adott év legértékesebbnek és 
legkeresettebbnek ítélt kiadványai kaphatnak meg. 

 
Az új kiadás 
A Kossuth Kiadónál április 18
án megjelenő Britannica 
Hungarica Nagylexikon 24 
kötetből álló díszkötéses 
sorozata a korábbi magyar 
adatbázis legjavát adja közre: 
mintegy 40 000 címszava 
felöleli a XXI. századi magyar 
olvasó érdeklődésére 
leginkább számot tartó 
anyagot. 
A tartalom az angol nyelvű 
Britannica Online Academic Edition naprakész szócikkei alapján frissül, kibővítve az 
európai és a magyar vonatkozású tartalmakkal. Mindezt csaknem 10 000 újraválogatott, 
igényes fotó, több száz térkép, ábra és táblázat teszi szemléletessé.  
 
 
 
 
 



 
 
Megbízható, naprakész segítőtárs 
 
A Britannica Hungarica Nagylexikon kiadása nagyszabású és merész vállalkozás, a maga 
nemében hiánypótló a hazai könyvkiadásban. 
Merész, mert az internet világában bízni a sikerben csak úgy lehet, ha a kiadó vezetése is 
bízik a Britannica márkanév rangjában, tekintélyében, a mögötte álló, tapasztalt és szakmailag 
elismert szerkesztőség magas színvonalú munkájában, naprakész tudásában, és bízik a hazai 
olvasóközönség tudásvágyában. 
 
Tény, hogy az európai és közöttük a magyar olvasók körében is sokkal erőteljesebb a 
ragaszkodás a nyomtatott, a megfogható, átlapozható, az olvasólámpa alatt böngészhető, a 
karosszék vagy az ágy mellé tehető, a gyerekekkel, unokákkal közös olvasási élményt nyújtó 
könyvekhez, mint az óceán túlpartján. Ezt igazolja, hogy Európában még mindig és 
folyamatosan komoly vásárlói köre van a Larousse és a Brockhaus lexikonok újabb és újabb 
nyomtatott kiadásainak. 
A Kossuth Kiadó semmit sem bízott a véletlenre: háromezer fős, reprezentatív piackutatást 
végzett, amely azt igazolta vissza, hogy a XXI. század elején is van létjogosultsága, szerepe 
és haszna egy olyan nagylexikon-sorozatnak, amely kézbe vehető és szerethető. 
 
Kocsis András Sándor, a Kossuth Kiadó elnök-vezérigazgatója hisz a megbízható tudás 
erejében.  Itt a megbízhatóságon van a hangsúly. Meggyőződéssel állítja: A könyvhöz való 
viszony sajátos életérzés: tudásvágy, kötődés, hangulat ötvöződik benne. A könyv vizuális 
élményt is ad. Megfogható, szerethető, és egy bensőséges világot lehet általa felépíteni. A 
nagylexikon köteteibe belelapozni, könnyedén rátalálni a keresett témára, elmélyedni benne – 
mindez a felfedezés, a tudás örömét kínálja. 
 

Az Encyclopædia Britannica blogján megjelent kommentek őt igazolják:  

„Én csak 16 éves vagyok, de a nagyapámnak megvolt az 1965-ös Britannica. Azt mondta, az 
volt minden, ami ahhoz kellett, hogy boldoguljon a világban. „ 

„Nézzünk előre a jövőbe… Nekem a teljes 2003-as kiadás van meg, az volt a legjobb barátom 
a tanulásban. Mindig emlékezni fogok rá.”  

„Megkeresni valamit, amit akarok – ehhez remek az elektronika. De böngészni az 
érdekességek között csak papíron lehet.” 

„Nem tudom elképzelni az oktatás jövőjét keménytáblás könyvek (köztük az olyan ősrégi 
intézmények, mint a Britannica) nélkül.” 

„Hiba volt ilyen gyorsan váltani! Hol lesznek az iPadek 10 év múlva? Megvannak azok a CD-
ink, amelyeket 10 évvel ezelőtt vettünk? Nincsenek! De azok a könyvek, amelyeket a szüleink 
adtak nekünk, megvannak. A nyomtatott, kötött könyv dizájnja nagyon érett. Az elektronikus 
médium kiforratlan, és még nagyon sok idő kell, hogy tökéletes legyen. A naprakészség mint 
érv nem jelent semmit – mit számít, ha egy szócikk egyéves? A dolgok nem változnak olyan 
gyorsan.” 

„A szemüvegesek bolygója leszünk attól, hogy a számítógép képernyőjére meresztjük a 
szemünket. És a papír illata is hiányozni fog.” 

 
 
 
 
 



 
 
 
Ötezer magyar vonatkozású szócikk 
A 24 részes sorozat valamennyi kötetét mindössze két év alatt kézhez kapják az olvasók – ez 
a lexikonkiadás műfajában egyedülállóan rövid megjelenési idő. 
A munkálatok három évvel ezelőtt kezdődtek Nádori Attila főszerkesztő vezetésével, 12 
szerkesztővel, szaktanácsadók bevonásával. A Britannica Hungarica Nagylexikon most 
megjelenő köteteiben mintegy 5 000 magyar vonatkozású szócikket és a korábbi kiadáshoz 
képest jóval több európai tematikájú szócikket talál az olvasó. 
Rendkívül kedvező áron. Kötetenként 3490 forintért. Egyéves előfizetés esetén 6 kötet ingyen 
jár és a több mint 10 000 forintos postaköltséget is a kiadó fizeti. 
 

 
A könyvritkaságok szerelmeseinek 
A normál kiadással egy időben a Britannica Hungarica 
Nagylexikon elegáns, aranyozott bőrkötésben is megjelenik. 
Limitált példányszámban, egyedi sorszámozással, jelentős 
részletfizetési kedvezményekkel és ajándék magazin-
előfizetésekkel. 
 
Üzenet 
A XXI. század első – és egyben talán utolsó – nyomtatott magyar 
nagylexikona ötvözi a klasszikus tudomány és a modern kultúra 
értékeit, és válogatott, szakszerűen ellenőrzött ismeretanyagot 
kínál. 
 
 

 
További információ: 
Nádori Attila főszerkesztő attila.nadori@kossuth.hu  
 
A sajtóanyagok, illusztrációk letölthetők a kiadó honlapjáról, a sajtószobából. 
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kommunikációs vezető 
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www.kossuth.hu 
www.britannicanagylexikon.hu   

 


