
Régóta kacérkodtunk a gondolattal, hogy
könyvtári éjszakát kellene szervezni,
ahol egy jó hangulatú, éjszakába nyúló
estére, szórakoztató és okos programokra
vendégül látnánk a könyvtárba járó hazai
és külföldi hallgatókat, a gimnazistákat
és az érdeklõdõ felnõtteket.

Nem kellett kitalálnunk mindent elöl-
rõl, hiszen más városokban, így Szege-
den is, hagyománya van ennek a típusú
rendezvénynek, amit nagyon jól doku-
mentálnak az interneten, megnézhetjük a
Klebersberg Könyvtár honlapján. Ez volt
az alap, amihez igazodtunk.

Pénzünk ugyan idén sem volt, viszont
a PTE Egyetemi Könyvtárban olyan
szervezeti változás történt – létrejött a
Közönségkapcsolati Osztály – amely le-
hetõvé tette, hogy ilyen nagy esemény
szervezésébe kezdjünk.

Az elõkészítési munkának idõben,
február tájékán nekiálltunk, feltérképez-
ve az ismerõsöket, lehetõségeinket. Arra
gondoltunk, hogy elsõ nekifutásra egy
tág, érdekes, sokakat érdeklõ témát kere-
sünk, hogy biztosan találjunk elõadókat.
Lehetõséget adtunk magunknak is arra,
hogy menet közben változassunk, szûkít-

sük, tágítsuk a témát, ha szükséges. Így
gondoltunk arra, hogy közel hozzuk a Tá-
vol-Keletet.

Nem volt kétséges, hogy a Tudásköz-
pontban lévõ mindkét könyvtár, a Csorba
Gyõzõ Könyvtár és az Egyetemi Könyv-
tár egyaránt részt vesz a programok szer-
vezésében, hiszen az egész házat csak
közösen lehet „felfordítani”.

A témában publikáló PTE-s oktatókat
sikerült megnyernünk elõször. Szeren-
csére a Néprajz-Kulturális Antropológiai
Tanszéken Farkas Judit egyetemi ad-
junktus aktív közremûködésével hamar
összeállt az elõadások sora. Az egyetemi
oktatókon kívül Rácz Géza hindu szerze-
tes, Andrássy Csongor hindu teológus és
Õz Pál is a vendégünk volt. Mivel nem
tudományos elõadásokat vártunk, inkább
élménybeszámolókat, az elõadások órán-
ként követték egymást, és húsz-huszonöt
percben maximáltuk az idõtartamukat. 

Hamar megtaláltuk a Japán–Magyar
Baráti Társaságot is, akik az origami, a
furoshiki és kumihimo kézmûves foglal-
kozásukkal végig jelen voltak az est fo-
lyamán, és a Japán hétköznapi életét 
bemutató fotókiállítás megnyitását is vál-
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lalta vezetõjük, Sági Judit és Suzuki
Kimiyoshi sensei, aki késõbb harci bemu-
tatót is vezetett. Az Anime Fan Klub is
szívesen csatlakozott hozzánk.

Mivel könyvtári rendezvényrõl volt
szó, nem maradhatott ki a szórakoztató
mûveltségi vetélkedõ sem, amely kilenc
állomásával végigvezetett a könyvtár tel-
jes épületén. Változatos feladatok hívták
kalandra az olvasókat, még élõ táncbe-
mutatót is láthattak!

A Napkelet Jógaház természetesen el-
jött, és ételkóstolót, száribemutatót, hen-
nafestést tartott. Az Astanga jógások is
szívesen jöttek jógabemutatóval. Sorra
jelentkeztek a dzsúdósok, az aikidósok,
és egyéb japán harci bemutatókat tartó
csoportok. Helyünk volt bõven, nem za-
varta egyik program a másikat, erre fi-
gyeltünk is, hogy minden félórában kez-
dõdjön valami látványosság, ne vonja el a
látogatókat az egyik program a másiktól.
A Durango Dobkör bemutatójának szin-
tén nagy sikere volt.

A Budapesti Konfuciusz Intézet na-
gyon aktívan szervezte a kalligrafikus
írásoktatást, de egy közbejött konferen-
cia miatt csak ketten tudtak Pécsre utaz-
ni. Nem is gondoltuk, hogy ilyen sikerük
lesz! Aki besétált az esõ emeleten lévõ
Vas István-gyûjteménybe, amely a kal-
ligrafálásnak adott otthont, megtanulta
leírni saját nevét és egyéb egyszerû írás-
jeleket is.

A negyedik emeleti Körbirodalom
Gyerekkönyvtárba egy általános iskolai
osztály jelentkezett be, hogy itt szeretne
aludni a könyvtárban, ha már könyvtári
éjszaka van – és engedélyt kaptak rá a
Csorba Gyõzõ Könyvtár igazgatójától.
Biztosan nagyon élvezték ezt a különle-
ges éjszakát!

A sikert nem bíztuk a véletlenre, mert
a program teljes ideje alatt féláron lehe-
tett beiratkozni, és hasonlóan a szegedi
könyvtárhoz, mi is meghirdettük a „meg-
bocsátás óráit” fél tíztõl fél tizenkettõig.
Többen jöttek emiatt. Új beiratkozónk
akadt több is, aki igénybe vette a kedvez-
ményt. És olyan olvasóink is voltak, akik
„csak” olvastak, kihasználták az éjfélig
nyitva tartó olvasóterem adta lehetõsége-
ket. 

Sikeres és jó hangulatú délutánunk,
esténk, éjszakánk volt. Programjaink
népszerûek voltak, sokan látogattak el
hozzánk annak ellenére, hogy a Pécsi
Egyetemi Napok ránk szervezett egy
Ákos-koncertet, de nem ijedtünk meg tõ-
le, konkuráltunk vele!

A könyvtárosok szép számmal jelent-
keztek segítõnek, nem volt hiány a szer-
vezõkbõl. Ezúton is köszönjük önzetlen
segítségüket!

Jövõre megint nekivágunk. ■
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