
Múzeumok éjszakája 
– a könyvtárban is!

„2009. június 20-án, a Múzeumok éjszakáján
nyitott kapukkal várjuk az érdeklõdõket 16–24
óráig a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár
Központi Könyvtárában és a Megyeháza épületé-
ben mûködõ Közigazgatási Szakkönyvtárunk-
ban.”
„Ez az éjszaka más, mint a többi... a könyvtár-

ban is!!!” – hirdettük plakátokon, osztogattuk
szórólapokon a Dobó téren, tettük közhírré hon-
lapunkon, juttattuk el az egri médiához, s hallot-
tuk vissza a helyi rádiók mûsoraiból.
Könyvtárosainktól nem idegen, sõt már-már

megszokottá kezd válni, hogy a hagyományos
könyvtári szolgáltatásokon túl rendhagyó hely-
színeken, idõben és körülmények között, kihí-
vást jelentõ szituációkban is népszerûsítsék az
olvasást, a könyvtárat. Ezért aztán nem sokat
töprengtünk azon, hogy befogadjuk-e kolléga-
nõnk, Oroszi Kata ötletét: ne csak szemlélõi le-
gyünk a Múzeumok éjszakája országos rendez-
vénysorozatnak, hanem tárjuk ki kapuinkat és
váljunk cselekvõ résztvevõivé az eseményeknek.
Annál is inkább, mert minden adottságunk meg-
van hozzá… Mert mit is nyújthatunk?
Eger egyik legszebb barokk mûemléképülete,

az 1770-es években épült Nagypréposti palota az
otthonunk, mely impozáns méretû, csehboltoza-
tos tereivel, a széles lépcsõsort kísérõ, kõbõl 
faragott korlátaival, a helyi vasmûvesség mûvé-
szi remeklését dicsérõ kovácsoltvas erkélyével,

ablakrácsaival és az ódon hangulatú kapualjban
kialakított galériájával minden belépõt lenyûgöz. 
Ugyancsak mûemléképületben, velünk szem-

ben, a Megyeháza épületében mûködik Közigaz-
gatási Szakkönyvtárunk, melynek eredeti tölgy-
fa berendezése párját ritkítja.
A szolgáltatási környezet vonzásán felül itt is,

ott is vannak mûkincseink, évszázados könyvrit-
kaságaink, melyek a mindennapok könyvtárláto-
gatásai során beolvadnak a sok-sok polc doku-
mentummal tömött sûrûjébe, s csak idõnként ve-
tül rájuk figyelem. Most itt az alkalom, hogy
megmutassuk muzeális értékeinket! Ez tehát az
adottságunk. Ugyan nincs forrás elõadásokra,
koncertekre, játékokra – vettük számba lehetõsé-
geinket –, de amink van, az sem kevés, ha igé-
nyes, vonzó köntösbe öltöztetjük.
A galériában összegyûjtöttük és Évszázados

könyvritkaságaink címmel, idõrendi csoportokat
alkotva, tárlókban kiállítottuk muzeális könyve-
ink legszebb darabjait. Azonban azt is fontosnak
tartottuk, hogy remélt vendégeink ne csak az
üvegen át csodálják a dokumentumokat, hanem
kézbe is vehessék õket, belelapozhassanak a ré-
gi kiadványokba. Ezért aztán a kihelyezett asz-
talkákra is kerültek a népszerûbb témákat bemu-
tató könyvekbõl, s az est folyamán attól sem 
riadtunk vissza, hogy egy-egy óhajtott doku-
mentumot kiemeljünk a vitrinekbõl. Az asztalok
mellé pedig székek kerültek, hogy kényelme-
sebbé tegyük a betérõk itt-tartózkodását.
A fali installációkon kódexlapok lenyomatait

mutattuk be, de a modern technikát sem mellõz-
tük. A látványos képi élményekre szomjazók ré-
szére nagy képernyõn nonstop pergett az Egri
Anzix, régi képeslapgyûjteményünk digitalizált

változata. Látogatóink nagy
örömmel fedezték fel a lapok
között lakóhelyük hajdani
környezetét, miközben egész
éjjel szólt a szélesre tárt ka-
pukon az utcára is kiszûrõdõ,
csalogató, reneszánsz és ba-
rokk zene. 
Természetesen vendégein-

ket egy percre sem hagytuk
magukra. Felkészült munka-
társaink nemcsak az épület,
de a könyvritkaságok törté-
netében is folyamatosan ka-
lauzolták az érdeklõdõket. 
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✒ Kárpátiné Ézsiás Edit



S ha valaki a földszinti galériából egy éjszakai
könyvtártúrára vágyott, annak sem volt akadá-
lya. A séta során megismerkedhetett a hangula-
tos olvasói terekkel és a könyvtári szolgáltatások
sokszínûségével.
A túra egyébként is számos meglepetést tarto-

gatott. Mód nyílt újságok, könyvek olvasgatásá-
ra, internetezésre, adatbázisokban való keresgé-
lésre, és aki e késõ éji órán a látottak nyomán
késztetést érzett a könyvtárral való közelebbi
kapcsolat kialakítására, térítés nélkül beiratkoz-
hatott. Sokakat felvillanyozott ez az ünnepi le-
hetõség, s az éjszaka közel négyszáz látogatója
közül minden harmadik élt is a kedvezõ alka-
lommal. Boldogan vették át a Múzeumok éjsza-
kája aprócska logójával díszített új olvasójegyü-
ket, melynek felavatása az elsõ kölcsönzésekkel
többnyire meg is történt.
Fantasztikusan gyorsan elszaladó, eseménydús,

hangulatos, emlékezetes éjszaka volt! Óriási
igény fogalmazódott meg a látogatókban a sze-
mélyes kommunikációra, a meghitt beszélgeté-
sekre, a többletinformáció befogadására. Jó ér-
zés volt eleget tenni a mindent megismerni, tud-
ni vágyók kíváncsiságának, de – mi tagadás – jó
érzés volt látni az emberek arcán az örömet, az
elismerést is.
Ez volt az elsõ múzeumok éjszakája intézmé-

nyünkben, de korántsem az elsõ könyvtári éjsza-
ka, rendhagyó nyitva tartás, rendhagyó program.
Noha most a középpontban muzeális értékeink
álltak, de a könyvtári szolgáltatások megmutatá-
sa tette teljessé a kínálatot, s a hihetetlenül for-
galmas éjszaka sikeréhez, úgy gondolom, hozzá-
járultak az elõzõ éjszakák és nappalok sikeres
eseményei is. ■
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A modern magyar kereskedelmi 
plakát legjobbjai a spanyolországi

Valenciában

Június 4-én A modern magyar kereskedelmi
plakát, 1924–1942 címmel kiállítás nyílt a va-
lenciai MuVim-ban (Felvilágosodás és Mo-
dernség Múzeumában). A tárlat 102 mûvészi
plakátot mutat be az Országos Széchényi
Könyvtár gyûjteményébõl. A két világháború
közötti magyar plakátmûvészet alkotásait eddig
nem látott nagy számban mutatja be a reprezen-
tatív válogatás.
A húszas, harmincas évek kiemelkedõ magyar

plakátjait felsorakoztató tárlat a 2001-ben létre-
hozott MuVim-nak ahhoz a kiállítási sorozatá-
hoz csatlakozik, mely a közép-európai országok
szellemi-mûvészeti mûhelyeit térképezi fel a ter-
vezõgrafika tükrében. 
A cseh és a lengyel alkalmazott grafika, dizájn

és plakátmûvészet bemutatása után került sor a
két világháború közötti magyar plakátra. Ma-
gyarországra elsõsorban a külföldön világhírre
szert tett Moholy-Nagy László és Kassák Lajos
hívja fel a figyelmet, s most lehetõvé válik annak
bemutatása, hogy a két nagy mester és a nemzet-
közi konstruktivizmus más ismert magyar sze-
replõi – mint Bortnyik Sándor és Molnár Farkas
– tevékenysége nyomán milyen robbanásszerû
átalakuláson ment át a magyar vizuális kultúra.
A kiállítás nyomán újabb fontos alkotók kerül-
hetnek be a köztudatba, mint Berény Róbert,
Irsai István, Csemiczky Tihamér, Radó György
és a Macskássy-testvérek. Kiderül, hogy
Vasarely Vásárhelyi Gyõzõ néven Bortnyik Sán-
dor tanítványa volt a Mûhely nevû grafikai ma-
gániskolában. 
A kiállítást háromnyelvû – spanyol, magyar és

angol – katalógus kíséri, Bakos Katalin tanulmá-
nyával és magyar mûvészek és kritikusok kora-
beli, emblematikus írásaiból összeállított do-
kumentumválogatással, továbbá valamennyi 
kiállított mû egész oldalas reprodukciójával. 
A Spanyolországban megjelent katalógus Ma-
gyarországon is megvásárolható lesz.
A további komoly érdeklõdésnek köszönhetõen

2009 õszén a plakátokat Sevillában mutatják be.
A magyar közönség a reprezentatív kiállítást
2010 õszén tekintheti meg Budapesten. ■


