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A kulturális örökség
napjai

a BME OMIKK-ban

Szubjektív beszámoló

A BME OMIKK az idén harmadszor csatlako-
zott rendezvényeivel a Kulturális Örökségvédel-
mi Hivatal Társadalmi Kapcsolatok Igazgatósá-
ga által meghirdetett és koordinált kulturális
örökség napjaihoz. Meghirdetett programjaink-
kal nemcsak olvasóinkat, hanem a szélesebb
közönséget is be akartuk csalogatni könyvtárunk-
ba. A rendkívüli szombati nyitva tartás ideje alatt
(9-tõl 20 óráig vártuk a hozzánk betérõket) so-
kan megnézhették az épületet, bekapcsolódhat-
tak a programokba, együtt lehettek velünk,
könyvtárosokkal.

A részletes beszámoló elõtt azonban enged-
jék meg, hogy röviden ismertessem magát a
kezdeményezést.

A kezdeményezés Európában
és Magyarországon

„1984-ben Franciaországban Történelmi mû-

emlékek nyílt napja címmel egyedülálló kez-
deményezés indult útjára azzal a céllal, hogy
azok a kiemelkedõ, várhatóan széles érdeklõ-
désre számot tartó mûemléképületek, amelyek
általában zárva vannak a nagyközönség elõtt,
egy hétvégén nyissák meg kapuikat, és ingyen,
lehetõleg szakszerû vezetéssel fogadják a kí-
váncsi látogatókat. A kezdeményezés rendkí-
vüli sikerén felbuzdulva […] néhány európai
ország (mint Hollandia, Belgium, Luxemburg,
Málta, Svédország, valamint az Egyesült Ki-
rályság) hamarosan csatlakozott a kezdeménye-
zéshez és megrendezte a Nyitott kapuk napját.
[…] Mára e rendezvényt a Baltikumtól a Bal-
kánig, Izlandtól az Ibériai-félszigetig negyven-
nyolc országban ünneplik minden szeptember-
ben, túllépve az Európai Unió határait is.”
(Forrás: http://www.oroksegnapok.hu)

1999-ben Magyarország is csatlakozott a kez-
deményezéshez, azóta minden év szeptemberé-
ben megnyílnak az épületek az érdeklõdõ kö-
zönség elõtt, lehetõséget teremtve épített örök-
ségünk megismeréséhez, megbecsüléséhez.

A felkészülési idõszak

A rendezvényre a felhívás megjelenésétõl
kezdtünk készülõdni. Az elsõ körben nehéz volt
eldönteni, kiket szeretnénk becsalogatni a szep-
tember végi programokra, végül a kezdeménye-
zés fõ szervezõi arra bíztattak, programjainkkal
gondoljunk a családokra, az idõsebbekre, a XI.
kerület lakosaira, s nem utolsó sorban olvasó-
inkra is. Éppen ezért változatos programot állí-
tottunk össze a kiállítástól a rajzversenyen át az
épületvezetésekig.

A nyár elején kezdtünk szponzorokat keresni.
Szerencsére sikerült olyan támogatókat találni,
akik hajlandók voltak kéréseinket, igényeinket
teljesíteni, s láttak fantáziát a kezdeményezés-
ben. Így jöhetett létre rajzversenyünk Az én há-

zam, az én váram címmel, ennek díjait és a tár-
gyi feltételeket (papír, ceruza…) támogatóink
biztosították, e sorok írója köszönettel tartozik
támogatásukért.

A szóróanyag (plakát, szórólap, e-meghívó)
megtervezése, illetve a rendezvény helyszíné-
nek biztosítása után az országos, a kerületi és
az egyetemi médiában adtunk hírt programunk-
ról, a program koordinátoraival napi kapcso-
latban álltunk, tanácsokat, bátorítást kértünk –
és kaptunk. Remek fórumnak tartottuk és tar-
juk a Katalist nevû levelezõlistát, és sokan
jöttek a programokra az iwiw-re elküldött
meghívók alapján.

A java azonban még hátra volt. Szeptember
16-án kollégáimmal együtt komoly „csapatépí-
tõ” tréningben volt részünk, sok izgalmas és,
valljuk be, sokszor izzadságcseppekkel teli per-
cet töltöttünk el azon a szombaton. Köszönöm,
hogy kollégáim igazán magukénak érezték a
rendezvényt, szívvel-lélekkel vettek részt rajta.

Köszönet illeti a támogatásért a BME OMIKK
vezetõit is.
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A nagy nap

Szeles, várakozással teli szombat reggel volt.
Mindannyian izgatottan jöttünk, attól tartva, ke-
vesen térnek be hozzánk ezen a napon. A konk-
rét feladatokon túl (pl. hány asztalt hozzunk ki,
az árusokat fogadni kell…) attól is tartottunk,
nem lesz jó idõ. Az esõ bármelyik percben vár-
ható volt. Estére kiderült, az idõjárás is „támo-
gatta” rendezvényünket. A verõfényes, napos
délelõttöt nyugodt délután követte, s az esõ a
rendezvény vége után negyed órával kezdett esni!

S hogy milyen programok zajlottak azon a
„hosszú” napon? Íme:

Épületvezetések, barangolók, séták

A hétvége fõ célja az épületek megismerteté-
se volt. Éppen ezért a Mûegyetem központi épü-
letében (K épület) és a könyvtárban tartottunk
vezetést (10 és 12 órakor), lehetõséget biztosí-
tottunk a jelenleg is mûködõ könyvkötõ mûhe-
lyünk megtekintésére 11 és 13 órakor, s 14 óra-
kor séta indult a Mûegyetem híres kertjében.

A Mûegyetem központi épületét Hauszmann
Alajos tervei alapján 1906 és 1909 között építet-

ték, ugyanebben az idõszakban épült fel a mai
BME OMIKK könyvtárépülete. Tervezõje Pecz
Samu mûegyetemi tanár és építész volt. A könyv-
tár nagyolvasója az építés idején Európa nem
szakrális célra használt, de szakrális jellegû épü-
letei közül a legnagyobb téglaboltozattal bírt.

Az örökségnapi ismertetés a Mûegyetem fõ-
bejáratánál kezdõdött, majd a könyvtár épületé-
ben fejezõdött be. Két „idegenvezetõ” is vála-
szolt az összesen mintegy nyolcvan-kilencven
látogató kérdéseire: a központi épület szépségeit
Kiss Zsuzsanna, az Építészettörténeti Tanszék
doktorandusza, a BME OMIKK-ot pedig Liszkay

Béla igazgatóhelyettes mutatta be.
A vezetéseken kívül kollégáink készségesen

megmutatták az érdeklõdõknek nagyolvasónkat,
a Sóhajok hídját, elmondták, mit szerveztünk arra
a napra.

Nagy sikert aratott a könyvkötõ mûhely sétá-
ja, a meghirdetett kettõ helyett négy (!) alkalom-
mal kísértünk le csoportokat a kötészetre. Szalay

Tibor könyvkötõ mesterünk vezetésével sokan
most voltak elõször ilyen mûhelyben. A látoga-
tásoknak pozitív hatása is volt, a jelenlévõ álta-
lános iskolai tanárok közül azóta már sokan el-
hozták diákjaikat könyvtárunkba és a könyvkötõ
mûhelybe.

Egy csoport a kert felfedezésére indult, Szabó

Kata és Budaházy Ibolya segítségével az ér-
deklõdõk megnézhették a szobrokat, megcso-
dálhatták a virágokat, fákat, s megtudhatták,
hogy Pecz Ármin volt a Mûegyetem híres
kertjének tervezõje.

Kiállítások

A nap folyamán három kiállítást rendeztünk a
látogatóinknak.

Sokan megcsodálták a csak ezen a szomba-
ton látható õsnyomtatványainkat, régi, ritka köny-
veinket. A kiállítást Régi, ritka könyveink cím-
mel Emmertné Szerõczei Dóra rendezte, s az
érdeklõdõknek szívesen mesélt ritkaságainkról.
Köszönet kollégáinknak a könyvek gondos õr-
zéséért!

A Sóhajok hídján a Rajzi és az Építészettör-
téneti Tanszék hallgatóinak az egyetem épületeit
ábrázoló munkáiból nyílt „tárlatot” nézhették
meg, melyet szobrászmûvész kollégánk, Bodó

Csaba segítségével Bakó Katalin válogatott. A
válogatás címe Épület-impressziók volt.
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Az aulában Pecz Samu „ká-

polnája” címmel digitális kiál-
lítás is várta a nézelõdõket, me-
lyet Virág György kollégánk ál-
lított össze. Az õ munkáját di-
cséri a rendezvény összes meg-
hívója, szórólapja és plakátja is.

Gyerekprogramok

Napközben sok gyerek vett
részt a nekik szóló programo-
kon, a rajzverseny eredményhir-
detése, a gyermektáncház, a
mese, a játék felejthetetlen pil-
lanatai voltak a napnak. Emel-
lett kipróbálhatták a várépítést,
sokan döntögették a jenga-tor-
nyokat, s a ceruzákat is szorgosan dolgoztat-
ták a gyerekek. Sokan oldották meg a “sétáló
feladatlapokat”, a megoldásokért könyvjelzõt
kaptak.

Az én házam, az én váram rajzverseny zsûri-
tagjai képzõmûvész kollégáink voltak, napköz-
ben õk is lelkesen segítettek a gyerekeknek, akik
nagy örömmel vették át a rajzverseny díjait.

További programjaink

Ezen a napon kezdtük a megbocsátás hetét, a
rendezvény tanulságairól, érdekességeirõl egy
másik cikkben Ézsiás Anikó és Molnár Anita

számol be.
A délutáni-esti táncház és koncert családi-

asra sikeredett, a zenét a Fondor és a Sültü
zenekar szolgáltatta. A vállalkozó kedvûek
táncolhattak, a gyerekek mesét hallgattak, ját-
szottak. A „mulatságnak” 19 óra után vetet-
tünk véget.

Nyitva volt tájékoztató szolgálatunk, Saxin-

gerné Váradi Anikó állt az érdeklõdõk rendelke-
zésére, segített az épület bemutatásában, s ren-
dezvény-bázist biztosított.

A nagyolvasóban Meilinger Eszter várta az
olvasókat, az asztaloknál néhány híres egyetemi
oktató és hallgató életrajza és képe várta a kí-
váncsiskodókat.

A sétákban megfáradt résztvevõk kipihenhet-
ték magukat az udvaron, s az árusok utcáján ér-
tékes és kedves, míves és szép tárgyakat vehet-
tek maguknak és családtagjaiknak.

Visszhang

Úgy érezzük, jól sikerült a BME OMIKK-
ban tartott kulturális örökség napja. A progra-
mok száznál is több látogatót, olvasót vonzottak
a könyvtárba, s ez a szélesebb közönség felé
való nyitásban, valljuk be, szép eredmény.

Emellett nem elhanyagolható az sem, hogy
kollégáink közösen fogadták a látogatókat, együtt
izgultunk, hogyan zajlik a rendezvény, s együtt
örülhettünk a sikernek is. Fontos számunkra,
hogy levonjuk a szervezés és a programalkotás
tapasztalatait, hogy a késõbbiekben jó szakmai
és kulturális programokkal várhassuk a hozzánk
betérõket.

2007 szeptemberében szeretnénk újra kinyit-
ni kapuinkat, programjainkra sok szeretettel vár-
juk önöket is!

Bakó Katalin


