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szani” a gyerekek, ugyanilyen jókedvû hangu-
latban vártuk mi, könyvtárosok is õket.
Élménygazdag délutánt tudhatunk magunk mö-
gött! A visszajelzések is jók, szeretnék, ha len-
nének még ilyen események. Többen jelezték,
hogy jó lenne, ha Tolkien könyvébõl, a Gyû-
rûk Urából is szerveznék egy hasonló, nagy-
szabású délutánt. Gondolkodunk a terv meg-
valósításán!

Addig azonban várjuk blogunkra az élmény-
beszámolókat, itt lehet olvasni bõvebben az ered-
ményekrõl is. Minden vállalkozó szellemû Harry
Potter rajongó vagy éppen nem rajongó letesz-
telheti tudását a kérdéseken, vagy felhasználhat-
ja õket a saját könyvtárában megrendezett vetél-
kedõn. Sok sikert, jó szórakozást!

Két lelkes Harry Potter fan:
Nagy Nikolett, Purda Annamária

informatikus könyvtárosok

Jegyzetek

1 Petraskóné Bakodi Erika a Tiszaföldvár
Ószõlõi Fiókkönyvtár és Általános Iskolai
Könyvtár lelkes könyvtárosa két diákját hozta el
Jászberénybe, amirõl beszámoló itt olvasható:
http://oszolo.blogter.hu/?post_id=245592

2 Marauders’ Map Instructions from Britta
Blvd. – http://www.britta.com/hogwarts/Year6/
prep/map/MapWithInstructions.pdf

VilágKépzõ
„kettõpontnulla”

Beszámoló
a második évad elõadásairól

A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár (FSZEK) Lõ-
rinci Nagykönyvtárában indult szabadegyetemi jel-
legû programsorozatról a 2007/5-ös számban ad-
tunk hírt a lap hasábjain. Akkor bõvebben esett szó
arról, hogy érdemes-e közmûvelõdési könyvtárak-
ban ilyen programokat szervezni; a forrásteremtés,
a  PR és a tanulságok is terítékre kerültek.

Mint minden hasonló jellegû kezdeményezés
esetén, így itt is a folytatás, a második-harmadik
évad sikere/kudarca jelzi az ötlet életképességét.
A második évad végével errõl szeretnék mérle-
get vonni.

Elõadóink – szakterületük neves képviselõi,
illetve ismert, hiteles személyiségek – a tudo-
mány, a kultúra és a mûvészetek új eredményeit,
érdekességeket igyekeznek közérthetõ formában
megosztani a hallgatókkal, immár 2006 novem-
bere óta. A 2007/2008-as idényben kicsit tágí-
tottuk a kört, szélesebb merítéssel válogattunk a
lehetséges témák közül.

A VilágKépzõ sorozat sikerét jelzi, hogy tá-
mogatónk, az Interpress Magazin részben ennek
hatására, mintájára indította el az IPM KLUB –
a Gondolkodó Emberek Társasága címû kezde-
ményezését.

Persze túlzásokba nem szeretnék esni, a
VilágKépzõ elsõsorban a helyi lakosoknak szóló
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ismeretterjesztõ sorozat, mely a számtalan fõvá-
rosi és kerületi program között igyekszik megta-
lálni a maga közönségét. Helyi szinten azonban
egyfajta brand, márka, melynek értékét szeren-
csére sikerült megõrizni.

A finanszírozásról: a nyolc elõadás költség-
vetése mintegy 300 ezer forint volt (hasonlóan a
2006/2007-es terminushoz), ezt a legszigorúbb
költségtakarékossággal és a felkért elõadók több-
ségének méltányosságával sikerült elérni.

Egyes elõadások a média figyelmét is felkel-
tették, így járt nálunk az RTL, a Blikk és az
eztnezd.hu újságírója (számomra némelyesen
meglepõ módon).

A programok szervezése annyiban talán
könnyebb volt, mint az elõzõ évben, hogy a
korábbi elõadók névsora az újonnan megkere-
settek elõtt „referenciaként” szolgált.

A 2007/2008-as elõadások

A nyitóelõadáson, 2007 októberében, az Erdély-
ben született, de 1992 óta Magyarországon élõ
Erõss Zsolt, hazánk vezetõ expedíciós hegy-
mászója; az Everest meghódítója, expedíciós
kalandjairól mesélt. Rendkívül izgalmas beszá-
molóját humorral fûszerezte, fényképekkel és
filmfelvételekkel színesítette. A világ nyolc-
ezer méternél magasabb hegycsúcsait igyekez-
nek sorra meghódítani (nemrég sikerrel tértek
haza a Makaluról) barátaival. A Sri Chinmoy
kezdeményezte World Harmony Run képvise-
lõi könyvtárunkban kérték fel egy fotóra a Har-
mónia Fáklyával, amit mosolyogva vállalt el
(és szerencsére a könyvtárban sem keletkezett
tûzkár…).

Novemberben Jankovics Marcell, az
ismert filmrendezõ, mûvelõdéstörté-
nész volt vendégünk, aki megjelenés
elõtt álló kötetének anyaga kapcsán
tartott elõadást. A könyv végül az idei,
79. ünnepi könyvhétre jelent meg 3 +

1 – A négy évszak szimbolikája címen.
Jankovics Marcellt elkísérte Mirtse

Zsuzsa is, aki a Vadon Magazin szer-
kesztõjeként segítséget ajánlott a prog-
ramszervezéshez.

Decemberben Ungváry Krisztián

történész, az ügynökmúlt ismert kuta-
tója, Állambiztonság címmel tartott elõ-
adást. Ungváry Krisztián érdeklõdési
és kutatási területe a XX. század poli-

tikai és hadtörténete, azon belül az állambizton-
ság. Õ volt az elsõ történész, aki a hosszú ideig
titkos iratokba, tág kutatási területet megadva,
betekinthetett. Az ezt szabályozó elõírások, va-
lamint az a tény, hogy az iratok jelentõs része
nem a levéltárban, hanem az utódszerveknél van,
nem teszik lehetõvé a közelmúlt történéseinek
teljes feltárását. „A médiában megjelenõ ügy-
nöklista egyeseknek lebukás, míg másoknak
felmagasztulás. Hiszen nem az a kérdés, hogy
kik mûködtek együtt a rendszerrel, hanem hogy
mit jelentett az együttmûködés” – mondta Ungváry
Krisztián. Szerencsére a sorozat „legpolitikusabb”
elõadásán is sikerült kulturált formában beszélget-
ni egymással.

Januárban Persányi Miklós, a Fõvárosi Állat-
és Növénykert fõigazgatója, volt környezetvé-
delmi miniszter vendégeskedett nálunk. Az elõ-
adás értékét emelte, hogy kifejezetten erre az
alkalomra készült. A közel két óra alatt számta-
lan érdekességet tudhattak meg a látogatók.
A szakmáját, hivatását „állatkertésznek”, „köz-
kedvenc pásztornak” is tituláló állatkerti fõigazga-
tó nagyon sok érdekességet és elgondolkodtató tényt
osztott meg az aktív közönséggel. Az ókor állat-
kertjeitõl egészen a XXI. századi, fajmegõrzést és
szórakoztatást ötvözõ állatkertekig ismerhették meg
a látogatók ezt a sajátos világot. Végül a budapesti
állatkert mûködésének, mûködtetésének kulissza-
titkaiba avatta be az érdeklõdõket.

Februárban – pár nappal a féléves „szabadsá-
ga” elõtt – a híradós Pálffy István járt a könyv-
tárban. Pálffy István 2007 legkedveltebb
hírmûsorvezetõje volt. A híradós ezúttal azon-
ban nem a televíziózásról, hanem a közelmúlt-
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ban megjelent könyvérõl, a Mit érdemes meg-

venni? – A 100 legjobb magyar bor 2008 ka-
lauzról tartott elõadást. Mint elmondta, nem
tudományos szöveget kívánt írni, hanem az át-
lagfogyasztónak közérthetõ, könnyed és szel-
lemes ajánlót. Ezzel együtt a komolyabb szak-
mai kérdéseknek is készséggel állt elébe. A
vendégek között többen aktív „borturisták”
voltak, akik megerõsítették Pálffy István egyes
értékeléseit.

Márciusban egy fiatal kutató, Kubinyi Eni-

kõ biológus-etológus és Molnár Attila termé-
szetfilmes Hogyan szereztük legjobb barátun-

kat – a kutyák evolúciója címmel tartott elõ-
adást. Csányi Vilmos tanítványa talán a legér-
dekesebb beszámolót tartotta. Nemcsak a far-
kasokat, kutyákat, de az õket gondozó embert
is jobban megismerhettük.

A legnagyobb érdeklõdést Csernus Imre pszi-
chiáter elõadása váltotta ki. Az õ személyisége
megosztja a laikusokat és a szakembereket egy-
aránt, vannak feltétlen hívei és vannak, akik vi-
tatják módszereit. De az biztos, hogy példátlan
népszerûségnek örvend, és legutóbbi könyve, A
nõ hatalmas példányszámban fogyott el. A
VilágKépzõ sorozatának vendégeként – 2008
áprilisában – egy korábbi kötetének témáját ele-
venítettük fel: Ki nevel a végén? Több mint
kétszázan hallgatták, emiatt a könyvtár tereit is
át kellett alakítani.

Az elõadássorozat második évadának utolsó
vendége Vágó István, a kvízmûsorokból ismert
televíziós személyiség volt. Az idén a leghitele-
sebb televíziós személyiségnek választott mûsor-
vezetõ évek óta harcol az emberi hiszékenységet
kihasználó „csodatévõk” ellen. A Szkeptikus
Társaság elnökeként májusban áltudományos csa-
lásokról tartott elõadást.

Összegzésül

Elmondható, hogy sokkal olajozottabban, a koráb-
bi tapasztalatok felhasználásával sikerült a prog-
ramsorozatot lebonyolítani. A cél, hogy ne csak
gyerekeknek és rétegcsoportoknak (mûvészeti tár-
saságok, alkotóközösségek stb.) szervezzen a
könyvtár sikeres programokat, hanem a legnehe-
zebben megszólítható felnõtteknek is, beteljesülni
látszik. Jól mûködtek a korábban kialakított
költséghatékony kommunikációs csatornák (leve-
lezõlista, médiakapcsolatok stb.), és általában nyi-
tottsággal, segítõkészséggel találkoztunk. A
katalistos híradásoknak köszönhetõen könyvtáros
kollégák is ellátogattak hozzánk alkalmanként;
emellett tapasztalat- és információcserére is mód
nyílt az országban hasonló munkát végzõ könyvtá-
rosokkal. Immár a harmadik évadra készülünk, és
valamelyest természetesen ismét frissíteni szeret-
nénk a koncepción, ennek tapasztalatairól remélhe-
tõen 2009-ben is hírt tudunk adni.

Farkas Ferenc


