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Könyvtári Éjszaka 2012 – Az időutazás folytatódik [ 2012.04.27 ]

„Modern  idők”    villanások  a  20as,  30as  évekből  címmel  rendezték  meg  a  7.
Könyvtári  Éjszakát  a  Tudományos  és  Információs  Központban.  A  programokban
bővelkedő  eseményen  mindenki  megtalálhatta  a  kedvére  való  elfoglaltságot,  és  a
megjelentek száma arra utalt, hogy sokak számára igenis vonzó az időutazás.
 
Már a nyitástól kezdve élőzene  fogatta a hallgatóságot,
április  25én  este  hattól  kezdődő  eseményre  több
százan  látogattak  el.  Az  könyvtár  igazgatója,  Mader
Béla  nyitóbeszédében  emlékeztette  a  közönséget  arra,
hogy milyen fontos események miatt választották éppen
a  ’20as,  ’30as  évekbe  történő  utazást,  hiszen  a
központban zajló előzetes előadások, mind Klebelsberg
Kunóhoz  és SzentGyörgyi Alberthez  köthetőek,  akik  a
szegedi  egyetemek  kiépítésében  és  fejlesztésében,  a
tudományos munkákban is  jelentős szerepet  játszottak.
Továbbá azt is megtudhattuk az ilyen programok mindig
testi és lelki felüdülést jelent az érdeklődők számára.
 
A  programok  között  szerepeltek  a  könyvtárat  bemutató  túrák,  köztük  a  „Nagytúra”,  ahol  a
könyvtár  részeiről,  történetéről,  raktárairól  szóló  érdekességekről  szolgáltak,  vagy
végigkövethettük  a  könyvek  elkészítését  egészen  a  könyvkötéséig,  de  ezen  felül  a
számítógépes  rendszer  titkairól  is  megtudhattunk  fontos  tényeket.  A  könyvtárban  történő
túrázás mellett  még  számos  olyan  program  is  helyet  kapott,  melyet  a  kisebbek  is  tudtak
értékelni, hiszen mindenki kiélhette az alkotási vágyát, a kreativitását, elkészíthettük a saját
tollas  fejdíszünket,  kiegészítőnket  a  kor  szellemében, melyhez a  szervezők  is  adtak némi
segítséget.  Bármerre  pillantott  az  látogató  a  korszakra  jellemző  öltözetben  lévő  segítők
várták  őket  az  asztaloknál.  Készíthettünk  könyvborítómontázst,  részt  vehettünk
társasjátékokban,  vagy épp  kaszinóban,  de a  filmmontázs  is  kellőképpen  szórakoztatónak
minősült. 
 

Ám  azon  látogatók  számára  is  hasznos  volt  a
Könyvtári  Éjszaka,  akik  inkább  a  tudományos
előadásokat,  vagy  a  kiállításokat  szerették  volna
látni, meghallgatni. Hallhattunk az 1920as és  ’30as
évek  gazdaságáról,  a  tudományról  és  a  technikáról,
a  kor  zenéjéről,  és  akkori  politikai  irányzatokról  is.
Megtalálhattuk Kodály Zoltán és Bartók Béla szegedi
munkásságához  tartozó  kiállítását  a  Zene
Gyűjtemény  részlegen,  és  áttekinthettük  az  adott
korszak rövid történetét.
 
Az  este  folyamán  lehetőség  volt  arra  is,  hogy

leteszteljük  a  tudásunkat,  hiszen  rengeteg  kvíz  állt  a  játékos  kedvű  közönség  számára.
Láthattunk  korabeli  táncokat,  sőt  mi  magunk  is  megtanulhattunk  egykét  lépést.  Volt
fotózás,  divatbemutató,  és  megadatott  a  lehetőség  arra  is,  hogy  érdekes  könyvekhez
jussunk, igen alacsony áron, ezzel is népszerűsítve az olvasás szellemét. 
 
Mindent  összevetve  egy  igen  kellemes  estén  vehetett  részt,  aki  ellátogatott  a  Könyvtári
Éjszakára, ahol sikeresen bevezették a közönséget a ’20as, ’30as évek kultúrájába, illetve
történetébe; és izgatottan várom, hogy a következő évben, vajon hová is repítenek minket a
képzeletbeli időgéppel, vajon mi lesz a következő úti cél. További képek itt.
 
Csordás Nóra
Fotó: Hajdu Judit

Tetszik 2 ember kedveli. Az ismerőseid közül te lehetsz az első.
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