2018. 03. 22.

Könyvkarácsonyfa áll a bölcsészkaron | Szeged hírei | Szeged - delmagyar.hu
hirdetés

2018. 03. 22. csütörtök - Beáta, Izolda

-5°C | 4°C
Még több cikk.

HÍREK

GALÉRIA

SZEGED

SPORT

Felrobbant egy tűzhely
Csongrádon

CÍMOLDAL

GAZDASÁG

SZÓRAKOZÁS

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Elek, a becsületes
csavargó - Az ártéri
erdőben élő…

PROGRAMOK

MAKÓ

ÁLLÁS

SZENTES

Idős édesanyja lakásán
termesztett cannabist

INGATLAN

APRÓ

CSONGRÁD

ARCHÍV

TUDÓSÍTÓ

Áprilisban megnyílik az
ország első egyszülős
központja

10 tipp a tavaszi
karbantartáshoz

SZEGED HÍREI > KÖNYVKARÁCSONYFA ÁLL A BÖLCSÉSZKARON

Könyvkarácsonyfa áll a bölcsészkaron
24 ÓRA

LASS PÉTER

SZÓRAKOZÁS

SPORT

PROGRAMOK

2016.12.13. 06:30

ÁLLÁS

INGATLAN

Ajánlom 102

DÉLMAGYARORSZÁG

Szeged - Fából könyveket vagy könyvekből fát? Egy
kecskeméti utazó antikvárium úgy gondolta, ez utóbbira
szavaz. A könyvkarácsonyfa a dékáni hivatal
engedélyével december 6-a óta áll a Szegedi
Tudományegyetem bölcsészkarának aulájában, és csak
január 10-én bontják le.

http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/konyvkaracsonyfa_all_a_bolcseszkaron/2500155/
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– A fa a Kóborló Könyvesbolt ajándéka a bölcsészkarnak. Több mint 300
könyvből áll, és három óra alatt készült el – mondta Péteri Judit, az antikvárium
tulajdonosa, majd sorolni kezdte a fa „ágait".
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Partnereinktől

– Tolsztoj, Hemingway, Szophoklész, Kosztolányi vagy épp Katona József művei.
Úgy válogattam össze őket, hogy nagyjából a bölcsészek érdeklődésének
feleljenek meg – fogalmazott, és hozzátette, a fa talapzatát nagy méretű,
súlyos lexikonok és enciklopédiák alkotják. Judit maga is a bölcsészkaron tanul,
és elmondása szerint a könyvkarácsonyfa célja nem más, mint hogy
népszerűbbé tegye a használt könyveket az olvasóközönség számára.
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Kisalfold.hu ajánlja

Nagy baleset Győrben a Fehérvári úti
felüljárón - Négy jármű ütközött - fotók
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Könyvkarácsonyfa áll a bölcsészkaron. Fotó: Török János (galéria)

A fát Büky László, az egyetem nyelvészprofesszora is megcsodálta. –
Karácsonyi könyvvásár már igen, de könyvekből épült karácsonyfa még sosem
volt a bölcsészkar épületében – mondta Büky László. Ha valaki, ő tudja ezt,
hiszen több mint 40 éve oktat a bölcsészkaron. A tanár úr szerint a
kezdeményezés ötletes ugyan, de felvet néhány kérdést. – Ezeket a könyveket
vajon elolvasta-e már valaki? Vagy ha nem, akkor el fogják még olvasni őket?
A könyveket január 11-étől a hónap utolsó napjáig szabadon elvihetik a
hallgatók.

Északi városrész,
Szeged, ingatlan,
eladó, lakás, 59 m2,
16.100.000 Ft
Részletek »

Tarján, Szeged,
ingatlan, eladó,
lakás, 47 m2,
11.900.000 Ft
Részletek »
Még több ingatlan »

Déliapró
Autó, Használt autó
Albérlet, Lakás, Családi ház
Számítástechnika, Mobil
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Mezőgazdasági gépek, Szerszámok
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Csongrád megyei állások

Szeretne hozzászólni? Kommentelje a cikket Facebook-oldalunkon!

Konyhai kisegítő, kertészeti segédmunkás
Biztonsági és körletfelügyelő, Szeged

Könyvkarácsonyfa áll a bölcsészkaron

Faipari szakmunkás, segédmunkás, Szeged
Kézbesítő, Szeged

Megosztom a cikket

9 megosztás

Hozzászólok a cikkhez

1 hozzászólás

AWI-hegesztő, csőszerelő, lakatos, Szeged
Áruterítő szállító, Szeged
Csongrád megyei állások »
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