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ahol nem kell tétre teljesíteni s bele lehet feled-
kezni a játékba, az olvasásba. Alkalmanként be
lehet települni éjszakára is (esély az egy-két na-
pos „táborozásra”) a könyvtárba, ahol meg lehet
fejteni, át lehet élni a legkülönfélébb titkokat,
könyvtári expedíciót lehet játszani. Ez az Éjjel-
nappal könyvtár nevet viselõ, rendkívül népszerû
„projektünk”. Nagyon kedvelt a gyerekek köré-
ben a „Gyalogolni jó!” program is, melyet a vá-
ros és környéke felfedezésére szervezünk, irodal-
mi körítéssel.

Amire nem kell pályáznunk, ami nem függ
mástól, csak tõlünk, könyvtárosoktól, az a gyer-
mekek fenntartásnélküli, feltétlen szeretete, a
meghitt, õszinte, barátságos légkör állandó bizto-
sítása. Hiszen minden ember király, akinek ala-
nyi jogon jár a meghitt beszélgetés, a törõdés, az
együttérzõ figyelem.

Az olvasás népszerûsítése, a könyvtári progra-
mok, szolgáltatások ajánlása érdekében folyama-
tosan igénybe vesszük az intézményi keretek
között mûködõ helyi sajtó (újság és televízió)
nyújtotta nyilvánosságot. A nagy könyv program-
hoz kapcsolódva már februárban elindítottuk a
legkedvesebb olvasói könyvélmények közreadá-
sát a lap hasábjain. Sokat remélünk ettõl a „köny-
ves” évtõl, olvasóköröket, kisközösségek újjászü-
letését, új könyvtárlátogatókat.

Szûcsné Boldog Mária

Szómûvész a közgázon

Parti Nagy Lajos
multimédiás felolvasóestje

A Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyv-
tára az elsõk között csatlakozott A nagy könyv
projekthez. A regények versenyét a szavazás fo-
lyamatos népszerûsítése mellett irodalmi rendez-
vényekkel is támogatjuk. Olyan rendhagyó iro-
dalmi esttel akartunk kezdeni, amely közel áll –
a zömében fiatalokból álló – olvasóink ízlésvilá-
gához. Egyre népszerûbbek azok az irodalmi ren-
dezvények, melyek a felolvasás alatt – vele szer-
vesen összekapcsolódva – a szöveggel párhuza-
mosan vizuális élményt is adnak (kivetítõ, VJ),
sõt zenei és egyéb hangeffektusok is színesítik a
látható-hallható irodalmat (DJ).

Nem egyszerû felolvasóestet szerveztünk
ezért, hanem – talán meglepõ módon – olyat,
ami felhasznál zenét és képeket a költõi mon-

danivaló tolmácsolásához, felerõsítve az embe-
ri szó erejét.

A nagy sikerû multimédiás felolvasóestet má-
jus 25-én valósítottuk meg. Parti Nagy Lajos
Hõsöm tere  címû regényébõl olvasott fel a ter-
met zsúfolásig megtöltõ vendégek – nagy több-
ségben fiatalok – ovációja közepette.

Parti Nagy Lajos sikere nem meglepõ, hiszen
õ a magyar irodalom egyik legnagyobb szómûvé-
sze, ezzel a megalapozottan kitüntetõ címmel a
most zajló Wiesbadeni Irodalmi Napokon Ester-

házy Péter – éppen a Hõsöm tere német nyelvû
bemutatóján – nevezte a szerzõt.

Hogy mi a Hõsöm tere multimédiába csoma-
golva? Fantasztikus szatíra, groteszk thriller: ga-
lamb-mátrix a közgáz könyvtárban. Jobbra nézel:
kolibripitbull, balra fülelsz: Tubica Cézár. Köz-
ben szól a jazz és az elektronika, mikor milyen
volt a talpalávalót húzó dj kedve. Aki nem járt a
Nemulaschon vagy nem olvasott még Parti Na-
gyot – például ezt a 2000-ben megjelent regényét
–, most megnézhette (maga, magát). Együtt néztük,
hallgattuk, hogy közben mi mi mi mi mi mi mi
mozog abban a bizonyos zöldleveles bokorban.

A felolvasóestet a könyvtár konzultációs öve-
zetében rendeztük meg, ahol már áprilisban külön
olvasósarkot hoztunk létre, itt helyeztük el A nagy
könyv szavazólapjait és szavazóládáját is. A
promóciós anyagok mellett a (könyvtárunkban
meglévõ) TOP 100/TOP 12 könyvei is helyet
kaptak. A szépirodalmi olvasóhely beilleszkedett
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a szakolvasók közé, és egyre többen töltik a ta-
nulás, kutatás közötti pihenõidõt a regények la-
pozgatásával. Nem véletlen, hogy Molnár Emõ-

ke, egyetemünk húszéves hallgatója nyerte a TOP
12 szavazás során a Magyar Nagylexikon Kiadó
által felajánlott 19 kötetes Nagylexikon-sorozatot.

A rendhagyó irodalmi bulira a könyvtári és az
egyetemi honlapon, A nagy könyv weboldalán, a
Litera irodalmi portálon hívtuk fel a figyelmet, és
a levelezõlistákon keresztül hívtuk meg az érdek-
lõdõket: a Budapesti Corvinus Egyetem minden
hallgatóját és oktatóját, a könyvtárak munkatársa-
it, a József Attila Kör, valamint a Szépírók társa-
sága tagjait.

Készítettünk a programsorozat színvonalához
illõ meghívókat, szóróanyagokat, saját plakátok-
kal is népszerûsítettük a rendezvényt (az egyetem
területén, a környéken, elsõsorban a Ráday utcá-
ban, valamint az Írók Boltjában). A programról a
Litera helyszíni beszámolót közölt, az esemény-
rõl dvd-felvételt és fotókat is készíttettünk.

Bízunk benne, hogy az õszre tervezett progra-
munk sikere hasonló lesz. Ezt a 12 nyertes re-
gény és a közgáz sikerlisták köré szeretnénk szer-
vezni, de ennek részletei természetesen ma még
nem publikusak. Most nyár van, a szabadságok
ideje, és reméljük, hogy minden vakációzó visz
magával egy jó könyvet is az útra. Ha néhányu-
kat erre a közgázon szerzett élmény inspirálta,
akkor érte el igazán munkánk a célját.

A rendezvény a Nemzeti Kulturális Alapprog-
ram és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztéri-
uma támogatásával valósult meg. Elõadták: Parti
Nagy Lajos, hangaláfestõk: Sanyi (zenék) és Atesz
(hangtechnika), vizuális kíséret: Lee Unflyable és
Iris Lemonade (video).

Bevezetés
a szépirodalomba…

Kortárs irodalmi vetélkedõ
középiskolásoknak

Könyvtárunkban már hagyománya van annak,
hogy kortárs irodalmi vetélkedõt szervezünk kö-
zépiskolai tanulók számára. Immár negyedik al-
kalommal mérték össze tudásukat 2005. május
31-én a középiskolák tanulói, az ünnepi könyv-
hét keretében.

Mi motivált bennünket abban, hogy ilyen jellegû
vetélkedõt szervezzünk? Ennek sok és összetett oka
van; a teljesség igénye nélkül álljon itt néhány:
• A szépirodalom olvasásának háttérbe szoru-
lása.
• A kortárs irodalomtól való idegenkedés.
• Szûkebb hazánkban, Békés megyében kitûnõ
írók, költõk jelentetik meg jobbnál jobb kötetei-
ket (Kántor Zsolt, Grecsó Krisztián, Závada Pál,
Kiss Ottó, Kiss László), tehát vannak, akikre fel
kell hívni figyelmet.
•  Megyénk kiváló irodalmi folyóirattal büszkél-
kedhet (Bárka).
• A könyvtárnak éppúgy feladata a szépiroda-
lom közvetítése, mint a praktikus információk
eljuttatása.

A tapasztalatunk az, hogy a diákok nagyobbik
része nem olvas szépirodalmi mûveket, vagy ha
igen, akkor inkább csak kötelezõ olvasmányokat
(tisztelet a kivételnek). Azt gondoltuk, hogy ezen
változtatni kell, rá kell irányítani a figyelmet a
friss irodalmi alkotásokra, meg kell keresni azo-
kat a pontokat, amelyek segítségével kellõen
motiválhatók a gyerekek. Két ilyen motivációs
pontot gondoltunk: egyrészt a szûkebb hazánk,
megyénk irodalmi életével kell megismerkedni-
ük, másrészt a vetélkedés jó forma arra, hogy az
elolvasott mûvek belsõ értékké váljanak, további
izgalmat fejtsenek ki.

Így felvettük a kapcsolatot a Bárka címû iro-
dalmi, mûvészeti és társadalomtudományi folyó-
irat fõszerkesztõjével, Elek Tiborral, aki megörült
a felvetõdött ötletnek és vállalta, hogy õ és a lap
munkatársai zsûrizni fognak. Ezáltal olyan érde-
kes helyzet állt elõ, hogy az olvasás élménye
mellett a diákok találkozhattak a mûvek szerzõi-
vel, ami szintén nagy élményt jelentett, jelent a
számunkra.


