
2012. június 21-én 17 órakor nyílt meg a gróf
Bánffy Miklós karikatúráiból és illusztrációiból
összeállított kamara-kiállítás a Nemzeti Erek-
lyetér melletti folyosószakaszon.

A kiállítás része annak az Országos Színházi
Múzeum és Intézet által megszervezett vándor-
kiállítás-sorozatnak, amely Bánffy Miklós
(1873. Kolozsvár–1950. Budapest) mûvészpá-
lyáját állítja középpontba. Az Erdély és Magyar-
ország történelmét, kultúrtörténetét, képzõmû-
vészeti és irodalmi életét is alapvetõen befolyá-
soló rendkívül sokoldalú ember egyaránt volt
színházi intendáns, díszlet- és jelmeztervezõ,
író, grafikus, politikus és irodalomszervezõ.

E páratlan gazdagságú és méltatlanul elfele-
dett életmû egy része látható az OSZK kamara-
kiállításán, amely elsõsorban az 1922-es geno-
vai nemzetközi gazdasági konferenciára reflek-
táló (vö.: 1921–1922-ben Bánffy Miklós a Beth-
len-kormány külügyminisztere), valamint a Ben
Myll álnéven publikált Bánffy-karikatúrákat
mutatja be.

A kiállítás 2012. július 16-ig látogatható a
Nemzeti Ereklyetér melletti folyosószakaszon, a
könyvtár nyitvatartási idejében. 

Látogatók részére a belépõjegy ára 400 Ft. 
Beiratkozott olvasóknak a belépés díjtalan.
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Bánffy Miklós karikatúrái és illusztrációi az OSZK kamara-kiállításában



Helsinki Könyvvásár

A 2012. október 25. és 28. közötti nagyszabá-
sú Helsinki Könyvvásár idei meghívottja Ma-
gyarország lesz. A könyvvásárt minden évben
mintegy ötezer diák látogatja szervezett formá-
ban.
A vásáron a vendégország-státust öt éve vezet-
ték be, a kiemelt ország nagy hangsúlyt és fi-
gyelmet kap.

Forrás: Közkapcsolatok. 
A Külügyminisztérium Elektronikus Hírlevele

Civileknek. 8. évfolyam 2. szám

Magyar író könyvbemutatója 
a Kongresszusi Könyvtárban

2012. június 13-án a Kongresz-
szusi Könyvtár Madison Épüle-
tében Krasznahorkai László
tart könyvbemutatót az 1985-
ben írt Sátántangó címû mûvé-
rõl, melynek Szirtes György ál-
tal angolra fordított kiadása
2012 márciusában jelent meg
az S. Fischer Verlag és a
Canada Penguin Book kiadó
gondozásában, Satan-tango

címmel. A bemutatón szó esik a magyar iroda-
lom mai helyzetérõl is.
Krasznahorkai Lászlót potenciális Nobel-dí-
jasként említi a The New Yorker 2011. július 4-
ei számában James Wood kritikus, a Madness
and Civilization. The Very Strange Fictions of
László Krasznahorkai címmel közölt írásában.

Forrás: Nyugati Hírlevél 
Közzétette: Haraszti Katalin

Elkobzott könyveket adna vissza 
a berlini könyvtár

A világhálón keresik a nácik által elvett köny-
vek jogos tulajdonosait. Az intézmény a
raubgut.zlb.de honlapon tett közzé adatbankot,
amelyben a kérdéses könyvekrõl nyújt majd

részletes tájékoztatást. „Még ha nincs is jelen-
tõs anyagi értékük, emléktárgyként felbecsül-
hetetlenek a holokauszt túlélõinek és a meg-
gyilkoltak hozzátartozóinak” – fogalmazott
csütörtökön Annette Gerlach, a központi és
tartományi könyvtár gyûjteményét felügyelõ
vezetõ.

A nácik számtalan könyvet és egész könyvtá-
rakat koboztak el az üldözött zsidóktól 1933 és
1945 között. Csak a központi könyvtárba több
mint kétszázezer „gyanús” kötet került, ebbõl
4500 már felkerült az adatbázisba.
Az internetes állományban az érdeklõdõk le-
hetséges nyomok – többek közt aláírások,
ajánlások és pecsétek – alapján keresgélhetnek
a könyvek között. 

Forrás: dehir.hu

Ifjúsági könyvtár nyílt 
a Városi Könyvtár alagsorában

A klubként is üzemelõ könyvtárrészt a 83. ün-
nepi könyvhét keretén belül avatták fel péntek
délelõtt a ceglédi Városi Könyvtár alagsorában.
Az elsõsorban a középiskolás korosztályt meg-
célzó létesítmény az olvasáson kívül egyéb
szórakozási lehetõségekkel is várja az érdeklõ-
dõ fiatalokat.
Az ifjúsági könyvtár gondolata külföldi példák
alapján már évekkel ezelõtt megfogant. Az új
könyvtár megvalósulásához a Nemzeti Kultu-
rális Alapon kívül a város önkormányzata, a
könyvtár alapítványa, valamint helyi vállalko-
zók is hozzájárultak.
A könyvtár elsõ író-olvasó találkozójának ven-
dége Varró Dániel költõ volt, aki tapasztalatain
kívül néhány verséti is megosztott az egybe-
gyûlt középiskolásokkal.

Forrás: infocegled.hu
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