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A tavaly megkezdett hagyományt folytatva idén is
egy központi tematika köré szerveztük programjainkat.
Ezúttal a papír volt a szervezõ erõ…

Immár hagyományosan a félóránként induló, cso-
portvezetéssel egybekötött könyvtári körséta volt az
egyik legnépszerûbb programunk azon a júniusi estén,
amelynek során a látogatók megismerhették a könyvtár
történetét és mûködését, betekinthettek raktárainkba, és
ízelítõt kaptak a könyvkötés és a papírfestés technikájá-
ból. Az elõre tervezett idõpontokon kívül extra csoporto-
kat is indítottunk, így összesen mintegy 650 fõ vett részt
a körsétáinkon. Mindezt tetézte Rúzsa Magdi 19.00 órá-
tól feldübörgõ színházi jellegû koncertje, mely a vártnál
is nagyobb sikernek bizonyult. A 3-4 éves kisgyermekek-
tõl egészen a nagyszülõi korba érõ felnõttekig mindenki
együtt élt és mozgott a zenével. A koncert fantasztikus

hangulatban telt – az aulában elhelyezett kivetítõn azok
is végignézhették a koncertet, akik a nagy érdeklõdés mi-
att a központi elõadóterembe már nem fértek be.

Amit a papír elbír címmel meghirdetett tematikus
programjaink örvendetesen népszerûek voltak, kicsik és
nagyok egyaránt lelkesedéssel böngésztek a tárlatok kö-
zött. A Hét évszázad papírtitkai címû kiállításhoz kapcso-
lódóan számos játékos múzeumpedagógiai foglalkozás
várta a kicsiket és nagyokat: papírmerítés, vízjelösszera-
kó, vízjelrajzolás, vízjelfelismerés, vízjelrajz-nyomtatás.
Üdítõ színfoltnak bizonyultak kisebb tárlataink is! Ilyen
volt a Plakát- és Kisnyomtatványtár Az ezerarcú papír cí-
mû kiállítása, illetve Könczey Elemér székelyudvarhelyi
karikaturista munkáiból összeállított FEJADAG - 100
KARIKATÚRA címû tárlat az V. szinten. Az olvasóter-
mek szorgos használói mellett a VII. szintre látogatók az
OSZK Törzsgyûjteményének kincseibõl összeállított,

AMIT A PAPÍR ELBÍR

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA AZ OSZK-BAN

A Rúzsa Magdi-koncertet külsõ kivetítõn is figyelhette a sok érdeklõdõ 
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18–19. századi gazdagon illuszt-
rált albumok anyagát felvonul-
tató Gombák, növények, állatok
címû válogatást, valamint a Ma-
gyar Filatéliai Tudományos
Társaság Papírba zárt kalandok
címû kiállítását tekinthették
meg. Végül, de nem utolsó sor-
ban a Könyvtörténeti és Könyv-
tártudományi Szakkönyvtár Bu-
szok, könyvmolyok, könyvek és
könyvtárak címmel egy ötletes,
érdekes plakátkiállítással örven-
deztette meg a látogatókat, me-
lyen külföldi könyvtárak olva-
sás- és könyvtárnépszerûsítõ
plakátjaiból kaphattunk ízelítõt.

Az utóbbi néhány évben

könyvtárunk nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy kiállítása-
inkhoz és rendezvényeinkhez kapcsolódóan olyan progra-
mokat is biztosítsunk, melyeken látogatóink passzív szem-
lélõbõl aktív résztvevõvé válnak. Így a Múzeumok Éjszaká-
ján is többféle interaktív programban vehettek részt a vál-
lalkozó kedvû érdeklõdõk. A Zenemûtár Ezek is kották! cí-
mû programja keretében különleges kottákkal ismerked-
hettek meg a látogatók. A Színháztörténeti Tár Színház és
papír – Papírszínház címmel igen színes programmal várta
az érdeklõdõket: a különleges anyagból készült makettek és
színlapok megtekintésén túl lehetõség nyílt saját díszlet-
makettek összeállítására is. 

A Térképtárban a Hol lehetek?! címû 
interaktív program keretében régi és modern
földmérési eszközöket próbálhattak ki a vál-
lalkozó kedvû látogatók. Az origamisok aszta-
lánál folyamatosan nagy volt a nyüzsgés, a
Magyar Origami Kör tagjai lelkesen avatták
be az érdeklõdõket a papírhajtogatás mûvé-
szetének alapjaiba, s szintén sokan éltek a le-
hetõséggel, hogy Temesi Péter karikaturista
görbe tükörrel a helyszínen megörökítse õket.

A folyamatos érdeklõdés mellett szép
számban akadtak olyanok is, akik kihasz-
nálták az adódó alkalmat, és egészen hajna-

li 2-ig olvastak, kutattak olvasótermeinkben. Az immár
hagyománnyá vált akciónk keretében a kedvezményes
beiratkozás / olvasójegy-hosszabbítás lehetõségével is
nagyon sokan éltek – többen közülük egyszerû látogató-
ként érkeztek, és a színes este alatt átélt élmények hatá-
sára olvasóként távoztak. Látogatóink száma a 10 ezer
fõt is meghaladta, ez a tavalyi évhez képest 30%-os nö-
vekedést jelent. Külön öröm számunkra, hogy egyre
több gyermek és fiatal is ellátogatott intézményünkbe,
érdeklõdve ismerkedtek könyvtárunkkal, és lelkesen vet-
tek részt a különbözõ nekik szóló múzeumpedagógiai és
egyéb programokon. 

Szilárdi Edina
edina.at.oszk.hu

Látogatók a térképtárban

... és a raktárban
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