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Nagy volt a nyüzsgés a JATIK-ban
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Könyvtári Éjszaka a JATIK-ban   (videok/10
/080314_konyvtari_ejszaka_a_jatik_ban/)

Idén harmadik alkalommal rendezték meg a Könyvtári Éjszakát a József
Attila Tanulmányi és Információs Központban. A rendezvények hajnali 2
óráig tartottak és mindenki számára ingyenesek voltak.

Az idei Könyvtári Éjszakán is színes programokkal várta vendégeit a József Attila Tanulmányi és
Információs Központ. A Múzeumok Éjszakájának mintájára létrehozott rendezvényen voltak
könyvtári túrák, amely során az érdeklődők megtekinthették a nehezebben hozzáférhető
gyűjteményeket, valamint megismerhették a könyvtárosok munkáját és a"színfalak mögé" is
bepillanthattak.

Az ügyesebbek különböző könyvborítók képeiből készíthettek montázst. A könyvtártban volt
tájékozódó futás is, ahol térkép és a tájolást segítő jelzések segítségével, az utat nehezítő
rejtvényes akadályokat legyőzve kellett megtalálni a célállomást. Az ügyességi versenyek
helyezettjeit Boszorkánykonyha belépőkkel díjazták, ahol teák és sütemények várták a
vendégeket.

Folyamatos programot jelentett a „Boszi mozi", ahol boszorkányokról szóló filmeket vetítettek,
valamint a különböző kvízjátékok, és az állandó gyűjtemények a boszorkányokról, amelyek az
egész este folyamán megtekinthetők voltak. A boszorkányság iránt érdeklődők két előadást is
megtekinthettek: Szűcs Judit és Császár Annamária „Boszorkányok a Harry Potterben" című
előadásában a boszorkányok tipizálását és elemzését kísérelte meg, Balogh Elemér pedig
„Boszorkányok márpedig vannak" címmel a boszorkányság történetét és mai kultúráját mutatta
be.

 Bakonyiné dr. Ficzkó Ildikó, a Könyvtári Éjszaka főszervezője a Hír6-nak elmondta: idén sokkal
több vendég látogatta meg a rendezvényeket, mint előző években.
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(http://hir6.hu/cikk_galeriak/080313_konyvtar/)
 Kattintson a képre a galéria megtekintéséhez!

A legnépszerűbb esemény még mindig az éjféltől 2 óráig tartó „Kegyelem órái" néven futó
akció, amely során a könyvtár elengedi a késedelmes könyvekre kirótt pénzbüntetést. Az
engedménynek köszönhetően akár több ezer forintot is spórolhatnak a feledékeny kölcsönzők.
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