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Tegnap az Artsonline is Marty McFly példáját követte,
időben utaztunk, igaz csak egy éjszaka erejéig. A csodának
azonban még éjfélkor sem lett vége. Hogy miről van szó?
Április 25-én a 20-as, 30-as évekbe látogattunk a Klebelsberg
Kuno Könyvtárban megrendezett VII. Könyvtári Éjszaka
alkalmából. A MODERN IDŐK – Villanások a 20-as, 30-as
évekből c. rendezvény ötletéről az esemény főszervezője, Ficzkó
Ildikó mesélt:
- Időutazásba kezdtünk pár évvel ezelőtt. Az ókort tavaly a középkor követte. Bár nem
terveztünk egy szisztematikusan előrehaladó sorozatot, a 20-as, 30-as évek korszaka
azonban magától kínálkozott. Ősszel vette fel könyvtárunk Klebelsberg Kuno nevét, aki
1922-ben lett kultuszminiszter, tavasszal pedig nagy esemény volt Szent Györgyi Albert
Nobel-díjának 75. évfordulója.
Aki úgy döntött, hogy ellátogat a
könyvtárba, a TIK bejáratánál két század
eleji automobil példánnyal találkozhatott,
melyek a Magyar Autóklub segítségével
kerültek egyetemünk környékére.
A túrákra 9 óráig érdemes feliratkozni, ezt
azokkal is tudatjuk, akiknek ez esetleg
idén nem sikerült, a helyek ugyanis
gyorsan betelnek. Egy-egy túra ugyanis
15-20 embert tud befogadni, és körülbelül
egy órán keresztül tart. Ebből azonban az
Artsonline sem maradhatott ki, és a
Könyv Útja túra keretében bejutottunk a TIK olyan részeibe, melyekben még sohasem
jártunk. A könyvtárosok század eleji kosztümökben vezettek végig a kötéssel, selejtezéssel
foglalkozó termekben, hosszú eldugott folyosókon keresztül, melyeket század eleji poszterek
és egyes helyeken gyertyára hasonlító lámpások díszítettek. Be kell vallanunk, könnyen
eltéved a még nem járatos látogató. 20-as, 30-as évek feeling all the way!
Az állománygyarapítási osztályba is betekinthettünk, amely a kezdőpontja annak az útnak,
amelyen keresztül minden könyv az olvasóterembe jut – könyvek, külföldi és magyar
folyóiratok, elektromos könyvek, audiovizuális anyagok. A 11 kari és tanszéki könyvtár a
Klebelsgberg Kuno könyvtárba koncentrálódott.
A könyvek szükségességéről a
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szakreferensek döntenek.
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Egy olyan teremhez is eljutottunk, melyet a könyvtárosok csak “gázkamrának” neveznek: ez
egy gyarapító szoba, melybe a dolgozók hetente csak egyszer léphetnek be, itt az újonnan
érkezett könyvek százait, ezreit fertőtlenítik. Legutóbb egy 1800-as évekből származó
gyűjteményt fertőtlenítettek.
A külföldi folyóiratokból az előző évben 1543 jutott el könyvtárunkba, a legdrágább ezek
közül a Brain Research, amely 6 millió 750 ezer forintba kerül! Ezt az egyetem központi
költségvetéséből fizetik és az Élettani Intézet számára rendelik meg.
Azt is megtudhattuk, hogy a könyveket
hogyan kategorizálják, ugyanis erre egy
külön könyvtárosi csapat specializálódik,
akik ma már számítógépek segítségével,
komoly vizsgálatok alapján döntik el, hogy
melyik könyv milyen kategóriába kerül.
Alig száz évvel ezelőtt mindezt kézzel
végezték,
itt egy 1920-as évekből
származó gyarapodási naplót láthattok,
amibe annak idején kézzel jegyeztek be
minden példányt.
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Gondoljunk csak bele, hogy mekkora munka lehetett
ez. Ma a könyvtárban körülbelül 1,5 millió könyv
található az elektronikus könyvekkel együtt. Bizony
változik az idő, és a technológia is. Egy ilyen méretű
könyvtárat nehéz lenne hasonló könyvecskékbe
lejegyezni.
A könyvtárban kvízek, század eleji közéleti poszterek,
játékok, slideshow bemutatók, divatbemutató-verseny,
előadások vártak bennünket.
Megtekinthettük a Ligeti Lajos kiállítást, aki 25 évvel
ezelőtt
egész magángyűjteményét adományozta
könyvtárunknak, az első emeleten az érdeklődők
Bartók Györgyről tudhattak meg rengeteg információt,
aki annak idején egyetemünk Filozófiai Intézetét
vezette.
A TIK kiállítási terében megtekinthettük a Szent-Györgyi Albertről szóló kiállítást, akinek
1937. október 28-án a stockholmi Karolinska Intézet orvosi-élettani Nobel-díjat ítélt a
biológiai égésfolyamatok, különösképpen a C-vitamin és a fumársav-katalízis szerepének
terén tett felfedezéseiért.
Ha lehetőséged nyílna rá, kivel találkoznál a 20-as, 30-as évekből? A hallgatóktól
ezeket a neveket hallottuk: Walt Disney, Pablo Picasso, Albert Einstein, Charlie Chaplin, de
még Betty Boop is a hírességek között szerepelt. Meglepő volt azonban, hogy sokan nem is
tudtak neveket megnevezni ebből az időszakból. Ficzkó Ildikó főszervező azonban válaszolt:
- Nagyon jó kérdés, mert könnyű lenne filmsztárt vagy közéleti személyt mondani, én
Szent-Györgyi Albertettel szeretnék találkozni. Arra a kérdésedre pedig, hogy szívesen
élnék-e ebben a korszakban, nehéz is lenne választ adni, ugyanis két világháború között
jártunk, ami egy gazdasági szempontból is nehéz periódus. A 20-as, 30-as években
végbemenő újítások valószínűleg egy olyan vágy eredményei, amely a változásokra
szomjazott, mert egy rendkívül nehéz időszak volt ez. Mi ezekre a
törekvésekre koncentráltunk, ezt szeretnénk bemutatni.

2012.05.04. 9:37

Te kivel találkoznál a 20-as, 30-as évekből?|artsonline.hu

3/4

http://www.artsonline.hu/te-kivel-talalkoznal-a-20-as-30-as-evekbol/

Mindenkit arra biztatunk, olvassunk, gyerekek, művelődjünk, mert bár tanulni nehéz, de tudni,
érteni jó.
Ildikó Genczinger és 14 másik ember
ajánlja.
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