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Idén MMuusseeuumm  MMaassss kerékpártúrával, démoni
könyvekkel, kiállítások sokaságával és kedvez-
ményes beiratkozással készült az Országos 
Széchényi Könyvtár június 20.-ikára, vagyis 
a Múzeumok Éjszakájára. Az érdeklõdõk száma
megközelítette a nyolcezret, amellyel országos
szinten a negyedik leglátogatottabb intézmény
címet érdemeltük ki! 

Minden évben nagy népszerûségnek örvend a RReejjtteetttt
kkiinnccsseeiinnkk::  kköönnyyvvttáárrii  kköörrssééttaa  vveezzeettéésssseell programunk, amely
során a látogatók az általános vezetésen túl a raktár egyes
részeit és a kötészeti mûhelyt is megtekinthetik. 

A megszokott látogatói kör mellett idén rendhagyó
módon új célcsoportot kívántunk bevonni: a kerékpá-
rosokat. Programjaink egy részét ennek a tematikának
szenteltük. KKeerreekkeezzzzee  kköörrbbee  aa  MMúúzzeeuummookk  ÉÉjjsszzaakkáájjáátt!!
címmel kerékpáros körtúrát szerveztünk, melynek in-
duló állomása az OSZK volt és érintette a Magyar
Nemzeti Galériát, a Néprajzi-, és a Közlekedési Múze-
umot is. A túra, a rossz idõ ellenére, a média élénk ér-
deklõdése mellett számos résztvevõvel útjára indult.
DDrróóttsszzaammáárr  címmel kerékpáros dokumentumokból és
mûtárgyakból rendeztünk kiállítást, a Multimédia ol-
vasóteremben a Történeti Interjúk Tárának szervezé-
sében régi filmhíradókból vetítettünk a kerékpározás-
sal és annak történetével, kultúrájával kapcsolatos
filmrészleteket, amelyekbõl kiderült, hogy a leggyor-
sabb biciklisták a filmszállítók és nincs is üdítõbb lát-
vány, mint a Magyar Kerékpáros Szövetség a pályán

egy labdával ide-oda karikázó pólócsapatának mérkõ-
zése. A „két kerék” szerelmesei hús-vér valójukban is
kivették a részüket az éjszakából. Az országos kerékpá-
ros szervezetek bevonásával árnykép-rajzolással, játé-

kos feladatok megoldatásával igyekeztünk a
környezettudatos magatartásra bíztatni látoga-
tóinkat. A program a fergeteges hangulatot va-
rázsoló Kerekes Band koncertjével színesedett,
- ugyanis az együttes rajongótábora hasonló ér-
deklõdésû fiatalokból tevõdik össze -, az OSZK
dísztermébõl kihallatszó vérpezsdítõ zene dal-
lama összevegyült a látogatósereg morajlásával
és az olvasótermek csöndjével.

Az est másik átfogó tematikája a „„SSzzéépp  eezz  
aa  BBaallaattoonn,,  sszzéépp  mmiinnddeennkkoorroonn……””  nosztalgikus és
romantikus utazásra, „füredezésre” csábította a
látogatókat. A Plakát- és Kisnyomtatványtár ré-
gi plakátokon és filmkockákon idézte fel az egy-
kori nyarak hangulatát, a Színháztörténeti-, és
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a Zenemûtár Balatonfüred színháztörténetének és az
Anna-bálok momentumait bemutató rendezvényén 
a régi és a mai fürdõvilág társasági életének részleteibe
engedett bepillantást. A programhoz a Fénykép- és Fo-
tómûvészeti Tár is kapcsolódott a Balatont bemutató
fotókiállítással. 

A tematikus programokon kívül egyéb kiállítások és
interaktív programok várták az érdeklõdõket. A „„TTeennggeerrrree
mmaaggyyaarr!!””    program keretében A Fiume magyar emlékezete -
Skultéty Csaba gyûjteménye” címû kiállítást lehetett ve-
zetéssel megtekinteni, egy egykori hajóskapitány pedig
tengeri emlékeit osztotta meg a nagyközönséggel, aki
kávé és kakaóbab majszolgatása közben érdeklõdhetett
tengerrõl, hajózásról s persze Fiumérõl. AA  hhaattáárrookk  
lleeggyyõõzzééssee  ––  PPhhiilliipppp  MMeellaanncchhtthhoonn  eeuurróóppaaii  jjeelleennttõõssééggee  
WWiitttteennbbeerrggttõõll  EErrddééllyyiigg    címmel egyedüli budapesti
helyszínként az OSZK egy színvonalas vándor-
kiállításnak adott otthont. A Régi Nyomtatványok Tára
„„ÖÖrrddööggii  kköönnyyvveekk””  - Mágia, misztika, okkultizmus és történel-
mi rejtélyek a középkorban, kora újkorban programja 

szép számmal csábította az „ördögûzõket”, a Térképtár 
„„HHooggyyaann  mméérrttéékk  aa  FFööllddeett??””    bemutatóval, a Könyvtörténeti
és Könyvtártudományi Szakkönyvtár szórakoztató, könyv-
tári témájú videók folyamatos vetítésével várta a látogatókat. 

A minden szempontból sikeres éjszaka során – amit 
a programok sajtóvisszhangja is bizonyít – az OSZK
kiadványai is vásárlókra találtak, az erre az alkalomra
készített alkalmi újságot, „„VVáállssáágg,,  vváállssáágg  hhááttáánn!!””  cím-
mel, emlékeztetõ szuvenírként vihették haza a látogatók.

Az éjjel 2 óráig tartó nyitva tartás alatt az olvasók 
természetesen „rendeltetésszerûen” is használhatták 
a könyvtár olvasótermeit, a kedvezményes beiratkozás
lehetõségével – nem ritkán az itt szerzett pozitív benyo-
mások következményeként – sokan éltek. Kíváncsi lá-
togatóként érkeztek, olvasóként távoztak. Számunkra
talán ez a legnagyobb siker, látogatóink számára pedig
az élményeken túl az értéket teremtõ szellemi nyereség.

Szalóki Gabriella – Tóth Ferenc Tibor
szalokig@oszk.hu–ftoth@oszk.hu
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A gyûjtõ Skultéty Csaba és Bauer József hajóskapitány beszél
Fiume-emlékeirõl. Moderátor: Benkõ Andrea.
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