
A líceum revitalizációja után új névvel
költözött vissza régi/új helyére a könyv-
tár. Az idén már mi is tudtunk csatlakoz-
ni a Múzeumok éjszakája programsoro-
zathoz. Igen mozgalmas és sokszínû
programot állítottunk össze erre az éjsza-
kára, a legkisebbektõl kezdve az idõsebb

korosztályig mindenki találhatott kedvé-
re valót.

Egyik fõ programunk helyszíne a ter-
mészettudományi szakrészleg volt, ahol a
szakrészleg profiljához illeszkedve a Ma-
gyar Madártani és Természetvédelmi
Egyesület Bükki Helyi Csoportjával kö-
zösen összeállított programok zajlottak
már kora délutántól. A vészesen közeledõ
viharfelhõk, majd a jégesõvel érkezõ vi-
har sem tántorította el a kíváncsi kicsiket
és szüleiket attól, hogy a számukra szer-
vezett programokra megérkezzenek. Már
az épület aulájába belépve madárcsicser-
gés, bagolyhuhogás hangjára figyelhet-
tek fel. Az útirányt a poszterfalak között, 

a folyosó kövén elhelyezett madárláb-
nyomok mutatták. Megszeppenve léptek
be, de megpillantva a kitömött baglyokat
és a számukra kialakított játszósarkokat,
csillogó szemmel vették birtokukba az
egész termet. Mindenki talált kedvére va-
ló elfoglaltságot. Volt, aki állatos ujjbá-
bot, színes lepkét, madaras koronát vagy
denevért készített, mások madaras képe-
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ket színeztek. A nagyobbak megismer-
kedhettek a madárórával, aminek segítsé-
gével játszva tanulhatták meg, hogy
„hány óra van”, azaz melyik madár mi-
kor ébred, mikor tér nyugovóra és milyen
hangon énekel.

Az elmélyülten játszó gyerekek egy-
egy madárhangra felkapták fejüket, meg-
feledkeztek a játékokról, szüleik mellé
ülve nézték a gyurgyalagról vagy az éj-
szaka tollas vadászairól készített fil-
meket. 

A kitartó felnõttek és gyerekek 
kivetítõn keresztül ismerhették meg az
éjszaka éneklõ madarainkat.

Készítettünk egy madárfát, és aki eze-
ken a programokon részt vett, az egy sa-
ját névvel ellátott, saját kezûleg kiszíne-
zett kismadarat ragaszthatott erre a fára.

A Titkok könyvtára programunk is sok
látogatót vonzott. Az érdeklõdõk a
könyvtáros kollégák vezetésével megis-
merhették a három szinten található
szakrészlegeinket, megtekinthették a
Churchill-gyûjtemény egy-egy értékes
darabját, illetve a régi könyves gyûjte-
mény különleges darabjait.

Ezen az éjszakán ötven százalékos be-
iratkozási kedvezményt adtunk a könyv-
tár szakrészlegeibe minden beiratkozni
vágyónak. Néhányan valóban éltek a
kedvezménnyel.
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Könyvtárunk új nevet vett fel 2012-
ben (Tittel Pál Könyvtár és Médiacent-
rum). Ehhez kapcsolódott a Csillagkoro-
nák éjféli barátja címû programunk. Az
idelátogatók egy professzionális, történe-
ti háttérrel kidolgozott diavetítésen ke-
resztül megtudhatták, hogy ki volt Tittel
Pál, miért neveztük el róla könyvtárunkat
és milyen szálak fûzték Egerhez, vala-
mint az egri líceumhoz.

Az Éjszakai barangolás a kiállítások
között címû programunk egy idõ után szó
szerint barangolássá vált. A városi szín-
ház erre az estére egy nyilvános rádiófel-
vételt szervezett a líceum belsõ udvarára,
ezért lekapcsoltatták az épület folyosóin
a világítást. A késõ esti látogatók, akik a
kiállításokat szerették volna megtekinte-
ni, ennek ellenére – még ha zseblámpák
segítségével is – megtekinthették a So-
mos Lajosról, a tanítóképzés polihisz-
toráról, valamint a Felsõoktatás a Lí-
ceumban 1774-tõl napjainkig címmel
rendezett kiállításokat. Az idõsebbek, akik
itt tanultak, a líceum épületében, a tárlók
elõtt nosztalgiázva emlékeztek az itt eltöl-
tött éveikre és nagynevû tanáraikra.

Az ünnepi könyvhéten mutatták be Az
egri Líceum régi cserépkályhái címû ki-
adványt. Ennek hatására rendkívüli ér-
deklõdés mutatkozott a Mivel fûtöttek
250 évvel ezelõtt a Líceum épületében el-
nevezésû programunkra. A tizenhét ba-
rokk kályha csak ezen az éjszakán volt
megtekinthetõ. Három csoportot indítot-
tunk, amelyekre biztonsági okokból elõ-
zetes regisztrációval történt a jelentkezés.

Az a negyvenöt fõ, aki eljuthatott erre
a programra, közelrõl is megcsodálhatta
a késõ barokk kor iparmûvészetének leg-
értékesebb kályháit, amelyek nem csak
mûvészeti értékük tekintetében kiemel-
kedõ remekek, hanem számszerûen is a
legnagyobb magyarországi kályhae-
gyüttes darabjait képviselik.

A túrán részt vevõk nemcsak a kályhá-
kat csodálhatták meg, hanem ez épület
elsõ és kilencedik emelete között járva
megtudhatták azt is, ki volt a kályhás-
mester, hogyan készítette a kályhákat és
hogyan szállították Egerbe 1775 és 1780
között a hetvennyolc mûremeket. Meg-
hallgathatták, hogy miért csak tizenhét
kályha maradt meg az utókornak, milyen
volt a szerkezetük, hogyan és mivel fû-
tötték ezeket a kályhákat. 

A folyosókon elhelyezett fûtõnyíláso-
kon keresztül bepillanthattak a kályhák
belsejébe és a hatalmas mászókémé-
nyekbe is.

Az utolsó csoport tagjai, akik a kilenc
emelet megmászása után még felsétáltak
a líceum teraszára, gyönyörködhettek a
kivilágított egri éjszakában.

Az érdeklõdés és a részvétel alapján
úgy gondoljuk, hogy sikeres éjszakát
tudhatunk magunk mögött. Új ötletekkel,
tervekkel állunk a jövõ évi múzeumi éj-
szakák elé. ■
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