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Kiszl Péter – Szüts Etele 

Cirkuszművészeti központok 

tartalomszolgáltatási modelljei 

A Nemzeti Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft. és az Eötvös Loránd Tudományegye-
tem Bölcsészettudományi Kara között 2019. szeptember 6-án létrejött szakmai együttmű-
ködési megállapodás keretében a Könyvtár- és Információtudományi Intézet szerepet vál-

lal a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ könyvtárának létrehozásában, mely egyúttal Kö-
zép-Európai Cirkuszművészeti Kutatóközpontként és Adattárként fog működni. A közgyűj-
teményi szempontból jelentős külföldi cirkuszművészeti intézmények számbavételével, jó 

gyakorlatainak elemző bemutatásával a korszerű tartalomszolgáltatási rendszerek és a 
könyvtári közösségi programok hazai adaptációját kívánjuk támogatni. 

Tárgyszavak: cirkusz; adatbázis; közgyűjtemény; információmenedzsment; 
innováció; tartalomszolgáltatás 

Előzmények 
 
„Kultúránk egyetlen területe sem újulhat meg, fej-
lődhet korszerű keretek között múltja tudományos 
igényű rendszerezése, öröksége feldolgozása, illet-
ve a 21. századi működéséhez szükséges elektro-
nikus tartalomszolgáltatási rendszerek, adatbázisok 
nélkül” – emelte ki Fekete Péter miniszteri biztos, a 
Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft. (MACIVA) 
igazgatója azon a projektindító tájékoztatón, melyre 
az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettu-
dományi Kar (ELTE BTK) Könyvtár- és Információ-
tudományi Intézetével tervezett szakmai együttmű-
ködés első közös rendezvényeként, az ELTE BTK 
Kari Tanácstermében került sor 2015. szeptember 
28-án. Kifejtette, hogy cirkuszművészetünk múltja, a 
vándorcirkuszi hagyományok mellett térségünk 
egyetlen, a Városliget történetéhez is kötődő épített 
cirkuszával szinte feltáratlan, miközben élő és fejlő-
dő jelennel büszkélkedhet a klasszikus és modern, 
alternatív cirkuszi kísérletek területén egyaránt. A 
Kari Tanácsterem falai között szokatlan élményként 
egy artista növendék mutatványa illusztrálta a cirku-
szi produkciók évszázadok óta változatlan hatását. 
Hangsúlyozta, hogy a témában elmélyülésre moti-
válhatják könyvtáros és más szakos hallgatókat a 
projekt által kínált hosszú távú lehetőségek, hiszen 
a tervezett információs központban munkatársakra 
is szükség lesz.1 

 
A kooperáció előkészítéseként 2015. november 
28-án az együttműködésben érintett oktatók, hall-
gatók és meghívott szakértők a Fővárosi Nagycir-

kuszban megtekintették a Balance című előadást, 
majd Fekete Péter igazgató és Kiszl Péter intézet-
igazgató, valamint Barátné Hajdu Ágnes tanszék-
vezető irányításával szakmai egyeztetés zajlott.2 A 
megbeszélésen többek között részt vett Juhász 
Éva, az ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskola 
Könyvtártudomány doktori programjának hallgatója 
is, aki a 2019. szeptember 10-én sikeresen meg-
védett Könyvtárgazda(g)ság: pénzügyi vonatkozá-
sú korszerű menedzsmenteljárások könyvtári al-
kalmazása című doktori (PhD) disszertációjában 
innen eredeztethetően hangsúlyosan foglalkozott a 
cirkuszművészek, a társművészetek, a kutatók és 
a nagyközönség könyvtárhasználati szokásainak, 
valamint a létrehozandó cirkuszművészeti informá-
ciós központtal kapcsolatos igényeinek feltárásá-
val. Pilot jellegű kérdőíves és mélyinterjús kutatása 
a szolgáltatástervezés inspirációs szakaszában 
hatékonyan támogatja a fejlesztést.3 

 
A Visegrádi Együttműködés országainak képviselői 
2019. június 11-én projektjavaslatként fogalmazták 
meg a cirkuszművészet megújítását, a cirkuszmű-
vészetet érintő átfogó digitalizációt, amely ezután a 
V4-ek hivatalos programjának részévé válhat.4 A 
2019. június 18-án kelt alapító okirat szerint meg-
alakult a Nemzeti Artista- Előadó- és Cirkuszmű-
vészeti Központ Nonprofit Kft. (rövid nevén: Nem-
zeti Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft.), 
mely számos feladata mellett létrehozza és mű-
ködteti a Magyar Cirkuszművészeti Múzeumot, 
valamint a Közép-Európai Cirkuszművészeti Kuta-
tóközpontot és Adattárat.5 A Magyar Közlöny 2019. 
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augusztus 2-i számában megjelent kormányhatá-
rozat alapján a Fővárosi Nagycirkusz összes léte-
sítménye a Nyugati pályaudvar mellett egy új épü-
letben kap majd helyet, a beruházás várhatóan 
jelentős távlatokat nyit a könyvtárszakmai fejlesz-
tések előtt is.6 

 
A 2019. szeptember 6-án létrejött szakmai együtt-
működés aláírásakor (1. ábra) Fekete Péter kultu-
rális államtitkár megerősítette, hogy Budapesten 
fog felépülni Európa legnagyobb cirkuszművészeti 
központja, amely magában foglal majd egy könyv-
tárat, egy adattárat és egy múzeumot. A Nemzeti 
Cirkuszművészeti Központ várja az ELTE BTK 
Könyvtár- és Információtudományi Intézetének 
oktatóit és hallgatóit, hogy megismerjék a magyar 
cirkuszművészetet reprezentáló hagyományos és 
elektronikus gyűjteményt, közreműködjenek a képi 
és mozgóképi dokumentumok digitalizálásában, 
illetve részt vegyenek a Közép-Európában egye-
dülálló cirkuszművészeti adatbázis építésében. A 
visegrádi négyek által is támogatott, a közép-
európai cirkuszművészetet feldolgozó Közép-

Európai Cirkuszművészeti Kutatóközpont és Adat-
tár tehát egyszerre kívánja szolgálni a történeti 
megismerést, a tudományos kutatást és a művé-
szeti megújulást. Az együttműködési megállapo-
dás alapján – immár szerződés szerint is deklarál-
tan – az ELTE BTK Könyvár- és Információtudo-
mányi Intézete szakmai támogatást nyújt a köz-
pont dokumentációs és adatbázisépítő tevékeny-
ségeihez, végzi a Nemzeti Cirkuszművészeti Köz-
pont munkatársainak szakmai továbbképzését, és 
közreműködik a legalkalmasabb gyakornok vagy 
pályakezdő megtalálásában.7 

 
2020. január 9-én a Szépművészeti Múzeum 
Shikedanz termében, a Cirkuszi kulturális örökség 
című UNESCO szakmai konferencián,8 a XIII. Bu-
dapest Cirkusz Fesztivál keretében tartott 
kerekasztal beszélgetésen meghívott szakértőként 
részt vett Sonkoly Gábor, az ELTE BTK dékánja és 
Kiszl Péter. A Nemzeti Cirkuszművészeti Központ 
könyvtári fejlesztéseiről Juhász Éva ELTE-alumnus, 
főkönyvtáros beszélt. 

 

 
 
1. ábra Szakmai együttműködési megállapodás aláírása az ELTE rektorának irodájában 2019. szeptember 6-án 

(Fekete Péter, Borhy László, Sonkoly Gábor, Borsós Beáta, Kiszl Péter) 
Forrás: https://www.fnc.hu/hirek/item/2250-egyuttmukodest-kotott-a-nemzeti-cirkuszmuveszeti-kozpont-es-az-eotvos-

lorand-tudomanyegyetem-bolcseszettudomanyi-kara 
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Cirkuszművészeti tartalomszolgálatás – 
nemzetközi bevált gyakorlatok 
 
Jelen tanulmány célja öt külföldi cirkuszművészeti 
központ tartalomszolgáltatási rendszerének, vala-
mint könyvtári közösségi programjainak, illetve egy 
országhatárokon átívelő projektnek a TMT terje-
delmi kereteihez igazodó elemzése: 
1. Sirkuksen Tiedotuskeskus (CircusInfo Finland) 

– Finnország, Helsinki; 
2. École nationale de cirque Montréal (National 

Circus School) – Kanada, Montréal; 
3. Centre National des Arts du Cirque – Francia-

ország, Châlons-en-Champagne; 
4. National Centre for Circus Art – Nagy-Britannia, 

London;  
5. Circusland – El Palau Internacional De Les Arts 

Del Circ (The International Palace of the Circus 
Arts) – Spanyolország, Besalú; 

6. Circus Arts and Research Platform (CARP). 
 
Közleményünk fókuszában kizárólag a nemzeti és 
a közép-európai cirkuszművészeti örökség megőr-
zésére, a kapcsolódó tartalomszolgáltatási rend-
szerek működtetésére irányuló könyvtárszakmai 
fejlesztési irányvonalak meghatározásához történő 
muníció biztosítása áll. 
 
 
 
 

CircusInfo Finland 
 
A Sirkuksen Tiedotuskeskus Helsinkiben működő, 
20 tagot számláló nonprofit szervezet, amelyet a 
finn cirkuszművészet katalizálására 2006-ban ho-
zott létre és azóta is finanszíroz a finn oktatási és 
kulturális tárca (Suomen opetus- ja kulttuuri-
ministeriö). A CircusInfo Finland célja a szakma 
összefogása és támogatása a következők mentén: 
● kapcsolatépítés a művészek és a cirkuszvállala-

tok között, a tehetségek mentorálása; 
● képzések szervezése, úm. cirkuszművészeti-

szakmai előadások, workshopok; 
● a művészek és az előadások népszerűsítése; 
● adatgyűjtés, elemzés, trendfigyelés és publikálás 

a cirkuszi ágazatról. 
 
Honlapján (2. ábra) Finnország legfrissebb cirkuszi 
híreiről tudósít, egyúttal komplex áttekintést nyújt a 
finn cirkusz világáról. 
 
Könyvtár 

 
Könyvtára nyilvános, bárki által látogatható, de 
használatához előzetes bejelentkezés szükséges. A 
könyvtár katalógusául – meglepő módon – egy 
megosztott Google táblázat szolgál. A kimutatás 
tárolási hely és betűrend szerint rendezett. A fel-
használók a ctrl+f/cmd+f billentyűparancsokkal tud-
nak keresni a metaadatokra: szerző, cím, kiadás, 
kategória, kulcsszavak, nyelv és polc (3. ábra). 

 

 
 

2. ábra CircusInfo Finland kezdőoldal 
Forrás: https://sirkusinfo.fi/en 
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3. ábra Részlet a CircusInfo Finland könyvtári katalógusából 
Forrás: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14Xck9J18ZZkKWbTbEMt6p4gK1u48weikjCDzcL-zMKA/edit#gid=0 

 
 
Sirkka Database és Calendar 

 
A CircusInfo Finland példaértékű szolgáltatása a 
Sirkka Database, amely átfogó képet fest a teljes 
finnországi cirkuszművészeti szféráról. 
 
Az online elérhető adatbázis háromféle keresőfelü-
letet kínál (4. ábra): 
1. előadások (search shows) – kulcsszavas kere-

sés; 
2. cirkuszvállalatok (search companies) – kulcs-

szavas keresés; 
3. művészek és oktatók (search artists and 

teachers) – kulcsszó, művészeti ág (pl. akroba-
ta, bohóc, tűzzsonglőr), foglalkozás (pl. jelmez-
tervező, igazgató, világosító) szerinti keresési 
opciók. 

 
A felsorolt kategóriák tartalma külön listázható, a 
finn ábécé szerint böngészhető. A CircusInfo 
Finland munkatársai folyamatosan építik az adattá-
rat, ehhez külső segítséget is igénybe vesznek. 
 
A Calendar menüpont alatt egy további keresési 
felületet találunk, ahol több szempont megadásá-
val kutathatunk a múltban megrendezett, valamint 

a közeljövőben megrendezni tervezett rendezvé-
nyek adatai között (5. ábra): 
● időtartam (start date, end date); 
● hely (city, country) – város, ország; 
● típus (type) – kortárs, hagyományos, valamennyi 

korosztálynak szóló cirkuszi előadás, 
● kulcsszó (keyword) – például az előadó vagy a 

társulat neve. 
 
Statisztikák 

 
A CircusInfo Finland adatokat gyűjt és tesz közzé 
(jelenleg a 2007 és 2018 közötti időszakra vonat-
kozóan) éves bontásban az alábbiak szerint: 
● hagyományos és kortárs cirkusz – előadások és 

nézők; 
● kortárs cirkusz – előadások Finnországban és 

külföldön; 
● kortárs cirkusz – állami támogatás. 

 
A diagramok lehetővé teszik az ágazat trendvizs-
gálatát (6. ábra), a több éves adatsorok bemutatá-
sára az Infogram9 adatvizualizáló és infografikai 
platformot veszik igénybe (7. ábra), de a forrástáb-
lák is szabadon letölthetők. 
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4. ábra CircusInfo Finland Sirkka Database keresőfelülete 
Forrás: https://sirkusinfo.fi/en/circus-in-finland/sirkka-database  

 
 

 
 

5. ábra CircusInfo Finland Calendar keresőfelülete 
Forrás: https://sirkusinfo.fi/en/whats-on/calendar 
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6. ábra A finn cirkuszszakma állami támogatása 2009–2018 között 
Forrás: https://sirkusinfo.fi/en/circus-in-finland/circus-statistics/state-support-for-circus-art 

 

 
 

7. ábra Finn cirkuszi előadások a világban 2018-ban 
Forrás: https://sirkusinfo.fi/en/circus-in-finland/circus-statistics/contemporary-circus-performances-in-finland-and-abroad 
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Nemzetközi projektek 

 
A CircusInfo Finland különféle nemzetközi projekt-
ben is közreműködik, ezeket ehelyütt tekintjük át (a 
Circus Arts Research Platformról a későbbiekben, 
önálló fejezetben esik majd szó): 
● SZENEfrei, 2017–2019 (finn cirkusz népszerűsí-

tése Ausztriában, Németországban és Svájc-
ban); 

● Korea–Nordic Connection, 2017–2018 (finn és 
dél-koreai cirkuszművészeti kapcsolatépítés); 

● Crossing Missions for Young Presenters in 
Circus Arts, 2018–2019 (finn, kanadai és svéd 
25–35 éves fiatal cirkuszi szakemberek közötti 
tapasztalatcsere); 

● NuoraNORD, 2018 (frissen alapított balti, illetve 
finn cirkuszvállalatok mentorálása); 

● CASA – Circus Arts and Streets Arts Circuits, 
2016–2017 (a belga MiramirO, a finn CircusInfo 
Finland, a cseh Cirqueon, a spanyol FiraTàrrega 
és a svéd Subtopia együttműködésében, az EU 
támogatásával zajlott a kortárs cirkuszi és utcai 
művészeket katalizáló tájékoztatási program); 

● Circus Incubator, 2015–2017 (a francia La 
Grainerie, a finn CircusInfo Finland, és Cirko, a 
svéd Subtopia, a spanyol La Central del Circ, a 
kanadai TOHU és a brazil Luni Produçoes fiatal 
művészeket segítő programja, 8. ábra); 

● FokusSirkus, 2015–2016 (Finnish Cultural 
Institute for the Benelux, Cirko – Center for New 
Circus, Circuscentrum közös fejlesztési program-
ja). 

 
További szolgáltatások 
 
Hírlevele finnül havi rendszerességgel, angolul 
évente néhány alkalommal nemzetközi kitekintés-
sel tájékoztatja a feliratkozókat tevékenységéről és 
a finn cirkuszi ágazat újdonságairól. Linkgyűjte-
ményt közöl a cirkuszművészeti képzőhelyekről, 
valamint a fesztiválokról és szakmai seregszemlék-
ről, de népszerűsíti az előadókat és a cirkuszi vál-
lalkozásokat is (9. ábra). A központ egyik korsze-
rűen felszerelt helyisége bérelhető konferenciákra, 
szemináriumokra, ezzel eleget tesz a közösségi tér 
funkciónak is. 

 

 
 

8. ábra Részlet a Circus Incubator honlapjáról 
Forrás: https://circusincubator.wordpress.com/educational-sheets 
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9. ábra Shows & Artists – CircusInfo 
Forrás: https://sirkusinfo.fi/en/shows-artists 

 
 
A finn körkép zárásaképp megemlítjük a 2002-ben 
létrehozott Cirko – Uuden sirkuksen keskus (Cirko 
– Center for New Circus) intézményét, mely a kor-
társ cirkuszi előadások otthona. 2020. márciusi 

műsorán szerepel a The Librarian, ami a 25 éve 
könyvtárosként dolgozó Paul-Émile Dumoulin tör-
ténete köré szerveződik (10. ábra).10 

 

 
 

10. ábra Cirko – Center for New Circus nyitóoldala 
Forrás: https://cirko.fi/en 
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École nationale de cirque Montréal 
 
A kanadai National Circus School artistaképző 
felsőoktatási intézmény 80 oktatóból álló tantestü-
lettel, kutatóközponttal és könyvtárral rendelkező, 
rendkívül széleskörű tevékenységet folytató tenge-
rentúli intézmény (11. ábra). 
 

Könyvtár 

 
A könyvtár elsődleges célja a kanadai cirkuszművé-
szeti örökség megőrzésének és hozzáférhetőségé-
nek biztosítása, a cirkuszművészeti közösség kuta-
tási igényeinek támogatása. Az Amerikában is jelen-
tősnek számító gyűjtemény nyilvános és katalógusa 
szabadon böngészhető (12. ábra és 13. ábra). 

 

 
 

11. ábra École nationale de cirque Montréal nyitóoldala 
Forrás: http://www.ecolenationaledecirque.ca/en 

 

 
 

12. ábra École nationale de cirque Montréal könyvtári katalógusának egyszerű keresőfelülete 
Forrás: http://www.bibliotheque.enc.qc.ca/?lang=en 
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13. ábra Pascal Jacob gyűjtemény egy régi könyve az École nationale de cirque Montréal katalógusában 
Forrás: http://www.bibliotheque.enc.qc.ca/Record.htm?idlist=13&record=19128270124919464529  

 
 
A könyvtár gyűjteménye több mint 15 000 francia, 
angol és más nyelvű dokumentumból áll: antik és 
kurrens könyvekből, folyóiratokból, fesztiválprog-
ramokból, művészek és cégek dokumentumfilmjei-
ből, plakátokból, képeslapokból, fényképekből, 
hangzó anyagokból. A gyűjteményben különféle 
társművészetek és -tudományok is erősen repre-
zentáltak, különösen a tánc-, a színház-, az utcai- 
és képzőművészetek, a színpadi tervezés, az épí-
tészet, az orvosi- és sporttudomány, valamint a 
társadalomtudomány. 
 
A könyvtár gondozza az egyedülálló Pascal Jacob 
Collection-t, amely magángyűjteményként a cir-
kuszművészet európai és világtörténetét dokumen-
tálja 5000 unikális egységével. Az intézményben 
jelenleg is oktató Pascal Jacob adománya mellett 
Christian William harminc éves gyűjtőmunkájának 
eredménye a több mint 17 000 darabból álló Jacob-
William Fonds. Régi és modern tárgyakat, továbbá 
programfüzeteket, posztereket, metszeteket, fény-
képeket, rajzokat, festményeket, szobrokat, vala-
mint 2500 egyéb dokumentumot tartalmaz. A 16. 
századtól napjainkig felölelő kollekcióból impozáns 
kiállítás tekinthető meg a Cité des arts du cirque, 
azaz a TOHU épületében (14. ábra). 
 

A The Léon DuPerré Collection az egykerekű ak-
robatikus kerékpáros 700 írott és képi dokumen-
tumot tartalmazó kordokumentum válogatása. 
Elsősorban fényképekből, munkaszerződésekből, 
levelezésből, kottákból, show-programokból és 
poszterekből tevődik össze, amelyek tanulmányo-
zásával nyomon követhető Léon DuPerré (1886–
1943) karrierje, ezzel együtt a korabeli cirkuszi 
világ is (15. ábra). 
 
A könyvtár további szolgáltatásai: 
● tematikus bibliográfiák (16. ábra) – 31 témában 

érhetők el, ilyenek például a légi akrobatika, a 
cirkuszépítészet, a bohócművészet vagy a cir-
kuszművészet a mozifilmeken és az irodalom-
ban. Egy adott témát megnyitva a tematikus 
gyűjtemény listaként rendezett formában jelenik 
meg. A szűkítés történhet a befoglaló gyűjte-
mény, dokumentumtípus, tárgyszó, szerző, ki-
adási év és nyelv alapján; 

● irodalomkutatás – személyre szabott tájékoztató 
és kutatási szolgáltatások, irodalomkutatási 
módszertant fejlesztő tréningek; 

● audiovizuális szobák – könyvtárlátogatók számá-
ra videó- és hangfelvételek lejátszására alkalmas 
helyiségek. 
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14. ábra Jacob-William Collection a TOHU honlapján 
Forrás: http://tohu.ca/en/about/jacob-william-collection 

 
 

 
 

15. ábra The Léon DuPerré Collection 
Forrás: https://ecolenationaledecirque.ca/en/school/library/leon-duperre-collection 
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16. ábra École nationale de cirque Montréal könyvtárának tematikus bibliográfiái 
Forrás: http://www.bibliotheque.enc.qc.ca/ListRecord.htm?list=folder&folder=86 

 
 
A könyvtárban rendszeresen zajlanak változatos 
események: szakmai konferenciák, workshopok, a 
nagyközönség számára pedig cirkuszművész-
cirkuszrajongó találkozók, csoportos könyvtárbe-
mutatók. 
 
Kutatóközpont 

 
A Center for Circus Arts Research, Innovation and 
Knowledge Transfer (CRITAC) néven működő 
kutatóközpont széles körű tevékenységet folytat: 
● technológiai innováció – felszerelések, jelmezek, 

kiegészítők és dekorációk fejlesztése, új techno-
lógiák adaptálásának és alkalmazásának kutatá-
sa; 

● cirkuszművészeti oktatásfejlesztés; 
● szövegkönyv és dramaturgia fejlesztés; 
● egészség- és munkavédelem; 
● történeti és esztétikai kutatások. 
 
Projektjei és publikációi magas színvonalú munká-
jának bizonyítékai, ahogy rendkívül gazdagok 
nemzetközi partnerkapcsolatai is. 
 
Centre National des Arts du Cirque 
 
A Centre National des Arts du Cirque Franciaor-
szág nemzeti cirkuszművészeti központja. A Kultu-
rális Minisztérium (Ministère de la Culture) felsőok-

tatási intézményként és kutatóközpontként hozta 
létre 1985-ben. 
 
Kutatóközpont 

 
Kutatóközpontja tulajdonképpen egy könyvtár, 
illetve online elérhető videogyűjtemény. Dokumen-
tumállománya több mint 24 700 egység különböző 
típusú dokumentumot tartalmaz: 
● nyomtatott művek – 9000 hagyományos és kor-

társ cirkuszművészet tárgykörébe tartozó könyv, 
folyóirat, disszertáció, egyéb dokumentum; 

● fényképek – 12 000 fotó, ebből 3000 muzeális 
értékkel is bír; 

● videók – 2200 felvétel, amelyből 700 saját ren-
dezésű anyag, 800 előadás vagy, oktatási célú 
film, további 700 pedig a kapcsolódó művészetek 
(pl. tánc, színház, előadóművészet) tárgykörébe 
tartozó felvételekből tevődik össze. 

 
A teljes videogyűjteményből 1300 a kutatóköz-
pontban tekinthető meg, 400 a CNAC.TV-n keresz-
tül már az interneten keresztül is elérhető. A vide-
ók a 17. ábrán részben látható 33 tématerület sze-
rint listázhatók, a gyűjtemény a digitalizált VHS és 
a modern digitális eszközökkel készült felvételeket 
egyaránt tartalmazza. 
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Kiemelendő a Les arts du cirque l'encyclopédie 
(Cirkuszművészet enciklopédiája), amely a Centre 
National des Arts du Cirque és a Bibliothèque 

nationale de France együttműködésével jött létre 
(18. ábra). 

 

 
 

17. ábra CNAC.TV – egy film adatlapja 
Forrás: http://cnac.tv/cnactv-446-Circus_89 

 

 
 

18. ábra Les arts du cirque l'encyclopédie – részlet 
Forrás: http://cirque-cnac.bnf.fr/fr/clowns/art-clownesque/jeu-clownesque 
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A neves szakértői közreműködéssel, bőséges 
szakirodalmi forrás felhasználásával készült, rend-
kívül gazdagon illusztrált enciklopédia rövidebb 
szócikkeket és hosszabb, tanulmány jellegű íráso-
kat egyaránt tartalmaz. Négy fő témacsoportja: 
1. akrobatika, 
2. zsonglőr és illuzionista előadóművészet, 
3. bohócművészet, 
4. állatidomár-tudomány. 
 
A 19. ábrán szemléltetett könyvtári katalógus fran-
cia nyelven kereshető. 
 
National Centre for Circus Art 
 
A londoni székhelyű, 1989-ben létrehozott National 
Centre for Circus Art Európa egyik vezető cirkusz-
képző intézményeként definiálja magát: változatos 
szakmai képzéseket, szabadidős és csapatépítő 
programokat szervez, de cirkuszművészet (Circus 
Arts) BA diplomát is szerezhetnek hallgatói. A 20. 
ábrán megtekinthető nyitóoldalának főmenüi tudó-
sítanak tevékenységi köreiről. Két nagy belmagas-
ságú, jól felszerelt gyakorlóteremmel és egy kisebb 
akrobatikai stúdióval rendelkezik, melyeket egy 
viktoriánus korban generátortelepként funkcionált 
ipari épületben alakítottak ki. A működésükhöz 

szükséges bevételi források több mint felét az 
adományok teszik ki, támogatója az Arts Council 
England (Angol Művészeti Tanács) is. A Conserva-
toire for Dance and Drama (Tánc és Dráma Kon-
zervatórium) társult tagja. 
 
Könyvtár 

 
Az intézményt dokumentumgyűjteménye miatt 
említjük, ami korlátozottan nyilvános. A könyvtár 
gyűjtőkörébe tartoznak a nyomtatott és elektroni-
kus dokumentumok (pl. videók) a következő té-
mákban: 
● történeti művek – életrajzok, cirkusztörténeti és 

cirkuszfantasztikum témában készült munkák (pl. 
illuzionisták előadóművészete, mágia- és varázs-
lattörténet); 

● módszertani útmutatók – akrobatikus technikák-
hoz, zsonglőrködéshez és bohóc előadásokhoz; 

● előadóművészeti ismeretekkel kapcsolatos kiad-
ványok – színészet, tánc, bábművészet, művé-
szetelmélet, harcművészet stb.; 

● cirkuszépítészet; 
● határterületek – mozgás-, illetve sporttudomány-

hoz kötődők (pl. fiziológia, anatómia) vagy a cir-
kusz mint intézmény működéséhez kapcsolódók 
(pl. menedzsment, pénzügyek). 

 

 
 

19. ábra Centre National des Arts du Cirque – katalógusrészlet 
Forrás: http://doc.cnac.fr/Record.htm?record=19116513124919347959&idlist=10  
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20. ábra National Centre for Circus Art nyitóoldala 
Forrás: https://www.nationalcircus.org.uk 

 
El Palau Internacional De Les Arts Del Circ 
 
A The International Palace of the Circus Arts a 
spanyolországi Katalónia cirkuszművészettel kap-
csolatos múzeumi feladatokat ellátó kulturális léte-
sítménye, amelynek megnyitását 2020 tavaszára 
tervezik. A Circuslandként hirdetett intézményt 
Besalú településen a – középkor hangulatát idéző, 
neoromán stílusjegyeket viselő – háromemeletes 
Plaça del Prat de Sant Pere kolostorban alakítják ki. 
 
A központ üzemeltetése a Circus Arts Foundation 
feladata lesz. A 2011-ben létrejött alapítvány kül-
detése nemzetközi cirkuszművészeti fesztiválok 
szervezése, mint például a gironai Festival 
Internacional del Circ Elefant d'Or, amely egyike a 
világ öt legnagyobb cirkusz rendezvényeinek. 
 
Az épületben az alapítvány tulajdonában levő, több 
tízezer kulturális örökségi elemet tartalmazó, 250 
évet felölelő cirkuszművészeti gyűjteményt (21. 
ábra) állítanak ki, melynek részei: 
● metszetek, 
● jelmezek és bohócruhák, 
● poszterek, 
● fényképek és negatívok, 
● bélyegek, 
● képeslapok, 
● könyvek, 
● porcelán szobrok. 

A gyűjtemény kincsei között szerepel a világ leg-
nagyobb miniatűr cirkusza, a German Gleich 
Circus méretarányos modellje, Fernández-Ardavín 
litográfus XX. századi plakátjainak archívuma, 
bélyeggyűjtemény, 300 antik metszet, több mint 
4000 kötetes könyvtár, művészjelmezek, Ramon 
Cardona Álvaro hírgyűjteménye, Villar, Josep 
Vinyes vagy Alberto Oller fényképei. A szolgáltatá-
si rendszer kialakítása folyamatban van, érdeklő-
déssel várjuk a komplexum megnyitását. 
 
Circus Arts Research Platform 
 
A Circus Arts Research Platform (CARP) cirkusz-
művészeti kutatóközpontok és kutatók együttmű-
ködésével működtetett nemzetközi – elsősorban 
tudományos profilú, ezáltal szakembereknek szóló 
– tájékoztatási-információmegosztó internetes 
felület. A portál létrehozói, illetve működtetői: 
1. Centre National des Arts du Cirque (Franciaor-

szág, Párizs); 
2. École nationale de cirque Montréal (Kanada, 

Montréal); 
3. Circuscentrum (Belgium, Gent); 
4. Stockholm konstnärliga högskola (Stockholm 

University of the Arts, Svédország, Stockholm);11 
5. Universidade Estadual de Campinas (University 

of Campinas – UNICAMP, Brazília, Campinas).12 
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21. ábra Circusland gyűjteményének ismertetése 
Forrás: https://circusland.org/en/collection  

 
 
A CARP projekt keretében több – akár a laikus 
felhasználók számára is – figyelemre méltó szol-
gáltatás érhető el ingyenesen: 
● A cirkuszművészeti kutatók jegyzéke (Directory 

of Scholars) nemzetközi merítéssel regisztrálja a 
mesterszakos, a doktori és a posztdoktori kép-
zések hallgatóit és oktatóit. A Researchers me-
nüpontból elérhető szolgáltatásban egy adott 
személy vezeték- és utónevére, működési or-
szágára, egyetemére és tanszékére lehet keres-
ni. A jegyzékben jelenleg 173 találatot kapunk. 
Amíg Franciaországra szűkítve 25 szakemberre, 
addig Magyarországra nem ad találatot a kereső 
(22. ábra). 

● A CARP tudományos bibliográfiát készít a cir-
kuszművészettel kapcsolatos nemzetközi kiad-
ványokból. Az Academic Bibliography alatt egy-
szerű, összetett és földrajzi területek szerinti ke-
resésre van lehetőség. A 23. ábrán látható, hogy 
három kiemelt gyűjteménycsoportot is figyel-
münkbe ajánlanak a szerkesztők: újonnan érke-
zett kiadványok, tematikus bibliográfiák, alapmű-
vek. 

● A tematikus bibliográfiákat (Thematic 
Bibliographies) külön is említjük, mivel 31 cir-

kuszművészeti témakörben (pl. építészet, dra-
maturgia, zene, terápiás alkalmazások) kínálnak 
lehetőséget a kutatásra, továbbá a CNAC, az 
École nationale de cirque Montréal, az 
UNICAMP és a prágai Knihovna Divadelního 
ústavu (Library of the Theatre Institute)13 gyűjte-
ményeibe engednek célzott betekintést (24. áb-
ra). 

● A Libraries & Archives menüben térképes vizua-
lizációval jelennek meg a cirkuszművészettel 
kapcsolatos intézmények: a sárga ikonok a mú-
zeumokat, a zöld ikonok a levéltárakat, a rózsa-
szín ikonok a könyvtárakat jelölik, míg a magán-
gyűjtemények narancssárga, a kutatóközpontok 
pedig kék színű ikonnal megkülönböztetettek 
(25. ábra). 

● Linkgyűjteménye (Other Resources) a cirkusz-
művészet témakörében a leggazdagabbnak te-
kinthető, elemei: szakirodalmi adatbázisok, kép-
zőintézmények, kulturális intézmények, hálóza-
tok (szervezetek), tudományos konferenciák és 
események 1998-tól kezdődően, további webes 
tartalmak. 

● Hírek és események (News & Events) oldalán 
jellemzően konferenciafelhívások szerepelnek. 
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22. ábra Cirkuszművészeti szakemberek jegyzékének találati listája Franciaországra szűkítve – CARP 
Forrás: https://circusartsresearchplatform.com/researchers/?country=France&um_search=1  

 
 

 
 

23. ábra CARP tudományos bibliográfia egyszerű keresőfelülete 
Forrás: https://circusartsresearchplatform.com/pmb/opac_css  
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24. ábra CARP tematikus bibliográfiák 
Forrás: https://circusartsresearchplatform.com/pmb/opac_css/index.php?lvl=cmspage&pageid=6&id_rubrique=4  

 
 

 
 

25. ábra Cirkuszművészeti intézmények földrajzi mutatója – CARP 
Forrás: https://circusartsresearchplatform.com/librairies-archives 
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Hazai távlatok 
 
A hazai cirkuszművészeti digitalizálási munkák a 
MACIVA és a Forum Hungaricum Nonprofit Kft. 
között 2018-ban létrejött együttműködési megálla-
podással elkezdődtek, melynek hatására jellemző-
en aprónyomtatványok és plakátok archiválása 
történt meg. A közleményünkben nem tárgyalt, de 
dinamikusan zajló cirkuszművészeti múzeumi fej-
lesztések mellett ugyanolyan hangsúllyal kell, hogy 
megjelenjenek a könyvtári és kutatóközponti inno-
vációs törekvések, melyhez az ELTE BTK Könyv-
tár- és Információtudományi Intézete biztosítja a 

szakértői közreműködést. Magyar vonatkozású 
cirkuszművészeti virtuális kiállítások – Panem et 
circenses (26. ábra) vagy A szemfényvesztés tu-
dománya és legendás magyar mesterei: Rodolfo 
és Houdini (27. ábra) – elérhetők a Magyar Nem-
zeti Digitális Archívumból (MaNDA DB) és az 
Europeana is szolgáltat kapcsolódó tartalmakat. 
Az előttünk álló feladat azonban komplexebb és 
kiterjedtebb, melyet a tanulmányunkban vizsgált, 
többnyire évtizedes múlttal bíró szolgáltatási rend-
szerek és projektek (1. táblázat) követendő modell-
jei és eredményei vetítenek elénk. 

 
 

 
 

26. ábra Panem et circenses – MaNDA DB 
Forrás: https://mandadb.hu/cikk/733383 
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27. ábra A szemfényvesztés tudománya és legendás magyar mesterei: Rodolfo és Houdini – MaNDA DB 
Forrás: https://mandadb.hu/cikk/1070982 

 
1. táblázat 
A tanulmányban elemzett cirkuszművészeti intézmények és projektek 
 

 
Sirkuksen 
Tiedotuskeskus 

École nationale de 
cirque Montréal 

Centre National 
des Arts du 
Cirque 

National Cent-
re for Circus 
Art 

Circusland 

Circus Arts 
and Research 
Platform 

Honlap 
(angol) 

https://sirkusinfo.f
i/en 

https://ecolenation
aledecirque.ca/en 

https://www.cna
c.fr/article/946 

https://www.na
tionalcircus.org
.uk  

https://circusland
.org/en/inicial-3 

https://circusar
tsresearchplatf
orm.com 

Nyelv(ek) finn, angol, svéd, 
francia 

francia, angol, 
spanyol 

francia, angol, 
spanyol 

angol 
katalán, spanyol, 

angol, francia 

angol, 
francia 

Akadály-
mentesített 

nem nem nem nem nem nem 

Facebook 

https://www.face
book.com/sirkusi
nfo 

https://www.facebo
ok.com/ecolenatio
naledecirque 

https://www.fac
ebook.com/CN
ACChalons 

https://www.fa
cebook.com/N
ationalCentref
orCircusArts 

https://www.face
book.com/circusl
andbesalu  

– 

Twitter 
https://twitter.com
/sirkusinfo 

https://twitter.com/
ENC_EcoleCirque 

– 
https://twitter.c
om/nationalcirc
us 

https://twitter.co
m/circusland_tw 

– 

Instagram 
https://www.insta
gram.com/sirkusi
nfo/?hl=fi 

https://www.instagr
am.com/ecolenatio
naledecirquemtl 

https://www.inst
agram.com/sirk
usinfo/p/Be1ILL
hBv8G 

https://www.ins
tagram.com/na
tio nalcircus 

https://www.inst
agram.com/circu
slandbesalu 

– 

Youtube – 

https://www.youtub
e.com/channel/UC
UGdwHDsKDB654
FYxvoRFEQ 

– 

https://www.yo
utube.com/use
r/CircusSpace
London 

– – 

LinkedIn – 

https://www.linkedi
n.com/school/-
cole-nationale-de-
cirque 

– – – – 

Tumblr – – – 
http://nationalci
rcus.tumblr.co
m 

– – 
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