
Az idei júniusi este számaival bevétel, be-
iratkozók, látogatók és jegyvásárlók szem-
pontjából is elégedettek lehetünk. Bevétele-
ink nem csupán a rendezvény befektetett
költségeit hozták vissza, de sikerült némi
nyereségre is szert tennünk. A látogatók szá-
ma több mint hétezer volt, ebbõl ezren vál-
tottak nálunk belépõt, beiratkozóink száma,
akik éltek az éjszaka kínált kedvezményes
lehetõséggel, meghaladta a százötvenet. 

Már a nyitás elõtt, este fél hatkor hosszú
sor kígyózott bebocsátásra várva a nemzeti
könyvtár fõbejárata elõtt. Bár számtalan
program várta látogatóinkat, mégis szép
számmal akadtak, akiket a hajnal könyv fe-
lett görnyedve talált olvasótermeinkben. Lá-
togatóink legidõsebbike 82 éves volt, míg a
legfiatalabb mindössze 8 hónapos. 

Tagadhatatlanul még mindig a csoportve-
zetéssel egybekötött könyvtári körséta a leg-
népszerûbb programunk, amelynek legérde-
kesebb pillanata az éjféli volt, amelyet a
könyvtár fõigazgatója, Sajó Andrea vezetett. 

Bár a magyarul tudó horvát klasszikus
író, Miroslav Krleza emlékére készült, meg-
hosszabbított kiállításunk csak június végéig
volt látható, az író átköltözött a virtuális tér-
be, hiszen Spiró György író, Fesztbaum Béla,
a Vígszínház színmûvésze, valamint Já-
noskúti Márta Kossuth-díjas jelmeztervezõ
közremûködésével elindítottuk honlapját
(http://mek.oszk.hu/kiallitas/krleza).

Elsõsorban a fiatalokat vonzotta esti zenei
kínálatunk, hiszen a könyvtár „saját” zene-
kara, a BAMM, rockabilly-, blues- és coun-
try-muzsikával melegítette elõ azokat, akik
az X-faktor nyertesének, Vastag Csabának
az érkezésére vártak a zsúfolásig megtelt
elõadóteremben, amely erre az eseményre
színpadot is kapott. 

Este „bekapcsoltuk a könyvtárat” is, hi-
szen bemutattuk, mit jelent a gyakorlatban a
digitalizálás és a könyvolvasás akkor, amikor
mindezt elektronikusan tehetjük meg, akár
több száz könyvet zsebre vágva.

Akik épp csak nézelõdni tértek be, két
óránál elõbb nem tudtak szabadulni, hiszen a

nemzeti könyvtár minden emelete rejtett va-
lamilyen csodát, ámulnivalót, és éhen sem
maradt senki: olasz ételkülönlegesség és bor
várta a nálunk belépõt vásárlókat. 

Folyamatos volt az érdeklõdés a Térkép-
tárban, ahol senki nem tûnt el, hiszen régi és
új helymeghatározó eszközöket vetettünk be
az interaktív bemutatókon. Kézirattárunk 
A változatosság gyönyörködtet címû, órán-
ként változó bemutatójának akkora volt a si-
kere, hogy a könyvtár, engedve a látogatói
kérésnek, továbbra is bemutatja csodálatos
kincseit, elsõként BABITS A BEACHEN
címmel. ■
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Könyvet Házhoz szolgáltatás
indul Ferencvárosban

Bácskai János, Ferencváros polgármestere
és Fodor Péter, a Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár (FSZEK) fõigazgatója 2011. júni-
us 24-én a Boráros téri könyvtárban írt alá
együttmûködési megállapodást, mely a
Könyvet Házhoz szolgáltatás feltételeit te-
remtette meg a kerületben.

A fõváros több kerületében már sikerrel
mûködõ szolgáltatás immár Ferencvárosban
is biztosítja idõs, beteg, mozgásukban kor-
látozott, lakáshoz kötött emberek számára
könyvtári könyvek, öregbetûs könyvek, fo-
lyóiratok, hangoskönyvek, valamint igény
esetén lejátszó eszközök rendszeres házhoz
szállítását. 

A kulturális esélyegyenlõség biztosításá-
hoz hozzájáruló szolgáltatás kerületi könyv-
tárak dokumentumkínálatára támaszkodik,
és könyvtárosaik közremûködésével valósul
meg. A kiszállítás a Ferencvárosi Gondozó
Szolgálat munkatársainak segítségével tör-
ténik.

Az igényeket a jogosultak a FSZEK Bör-
zsöny utcai és Boráros téri könyvtárában
személyesen, telefonon, vagy e-mailben, il-
letve a Ferencvárosi Gondozó Szolgálat
munkatársain keresztül jelezhetik. ■

Siker, sor, tolongás
Múzeumok Éjszakája az Országos Széchényi Könyvtárban


