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Jubileumi vándorkiállítás
a BDG Könyvtárával

Nem sokszor ünnepelhet egy iskola olyan szép
kerek évfordulót, mint az alapításának százötve-
nedik éve – így gondoltuk ezt a budapesti Ber-
zsenyi Dániel Gimnázium (BDG) Könyvtárában
is tavaly október 4-én, a 149. születésnapunkon.
Szerettük volna az ünnepi évet emlékezetessé
tenni, s mi mással érhettük volna el ezt, mint
hogy tanulóink kreativitását, mûvészi tehetségét,
irodalom iránti érzékenységét szélesebb körben
is megmutatjuk a világnak?

Az iskola több kiadvánnyal, rendezvények-
kel készült a jubileumi évre – ezekhez járult
hozzá a könyvtár az irodalmi és könyvilluszt-
rációkat bemutató jubileumi vándorkiállítással,
amely tavaly októberben az iskola aulájából
indult, s egy év múlva, pontosan a születésna-
punkon: 2008. október 4-én érkezik majd
vissza ugyanide.

Az elõkészületekben társunk volt Tóth Juli-

anna kolléganõnk, aki szobrászként* egyúttal a
gimnázium vizuális nevelõ tanára, s évek óta
vezet a diákjaink számára egy képzõmûvészeti
alkotókört, ahol a tanulók többféle technikával
kísérletezhetnek, kipróbálhatják magukat és fej-
leszthetik tehetségüket.

Nagy eredménynek tartom, hogy az alkotói
sikerélmények mellett idõnként eredményes fel-
vételi vizsgák is megesnek ezeknek a diákoknak
a körében mûvészeti irányokban (képzõmûvésze-
ti, iparmûvészeti, tervezõ grafikusi irányban in-
dulnak el pályaívek) – holott eredetileg az isko-

lánk nem mûvészeti oktatással foglalkozó intéz-
mény, nem ez az alapprofilja.

Az alkotókör másik látványos eredménye a
rendszeres kiállítások mellett a Phoenix címû
kiadvány, amely kétévente jelenik meg Tóth
Julianna szerkesztésében, felvonultatva az adott
két év legimpozánsabb alkotásait. Az idei, jubi-
leumi kiadvány már a harmadik része ennek a
sorozatnak.

A korábbi években már több közös projektje,
közös pályázati felhívása volt az iskolai könyv-
tárnak és az alkotókör vezetõjének: így a nép-
mese napjára szeptember 26-án, az október végi
iskolai könyvtári világnapok keretében, valamint
2005-ben, A nagy könyv évében hirdettünk meg
irodalmi vonatkozású, olvasással kapcsolatos
tematikus alkotói pályázatokat. De például egy
ilyen pályázat eredménye az iskolai könyvtárunk
által használt logó is – idén végez a megalkotó-
ja, Olajos Viola.

A pályázati felhívásokban nem szoktunk tech-
nikai megkötésekkel élni, mert ezzel sem szeret-
nénk korlátozni a gyerekek alkotói fantáziáját.
Viszont általában két korcsoportnak hirdetjük
meg a pályázatokat, hogy a kicsik is sikereket
érhessenek el.

Az említett felhívásokra készült diákmunkák-
ból rendszeresen szerveztünk közös kiállításo-
kat, volt tehát mibõl válogatnunk: az elmúlt tíz
év legszebb irodalmi ihletésû alkotásaival indul-
tunk vándorútra.

Elsõ színhelyünk tavaly októberben az Apá-
czai Kiadó budapesti konferenciaközpontjának a
kiállítóterme volt, ahol a 2007. évi iskolai könyv-
tári világnapon nyitottunk kiállítást. Az év végi
ünnepek után 2008 januárjában az OFI – Orszá-
gos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum nagyon
szép, impozáns elõcsarnoka szolgáltatott hangu-
latos hátteret az irodalmi illusztrációinknak a
Könyves Kálmán körúton. Március elején az
Országos Idegennyelvû Könyvtár (OIK) kiállí-
tótermébe költözhettünk át, ahol a könyvtáros
kollégák kis rögtönzött könyvkiállítással is ki-
egészítették a látványt. Az ábrázolt mûvek kü-
lönféle nyelvû kiadásait gyûjtötték ki nekünk az
OIK állományából. Áprilisban, május elejéig a

* A Tóth Julianna–Rátonyi József mûvészházaspárnak több
könyvtári  kapcsolódási pontja is van: Rátonyi József az
alkotója annak a közismert Széchényi-szobornak, amely
az OSZK fõbejáratának lépcsõfordulójában áll, valamint
Tóth Julianna mûve az a négy bronzérembõl álló KTE-
emlékérem sorozat, amellyel 2006 óta jutalmazza a
Könyvtárostanárok Egyesülete az arra érdemesnek ítélt
könyvtárostanár kollégákat évente négy kategóriában.
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FSZEK Központi Könyvtár Zenei Gyûjteményé-
nek vendégszeretetét élvezhettük az Ötpacsirta
utcában, ahol a szintén nagyon szép épület kí-
nálta az adottságait, és külön a mi számunkra
alakítottak ki egy kis kiállítótermet – amelyet a
következõkben nyilván mások is használhatnak
majd, de a mi diákjaink avathatták fel a munká-
ikkal, és erre nagyon büszkék voltak.

Mindezek a lehetõségek: a gyönyörû épületek
elegáns terei, a nyilvánosság elõtti megmutatko-
zás, a vendégkönyvünkbe írt pozitív visszajelzések
óriási sikerélményt nyújtottak a részt vevõ gyere-
keknek, és várhatóan a jövõben még lelkesebben

vesznek részt a hasonló
pályázatokon – nagyobb
lesz a motiváció!

A különféle helyszíne-
inken készült fotók on-
line elérhetõk a BDG
könyvtári webes albuma-
iban a http://picasaweb.
google.hu/bdgkvt címen.
Így az eddigi kiállítások
is megmaradnak virtuá-
lis formában.

A vándorkiállítás az
érettségi vizsgák és a nyári szünet idejére meg-
pihen, de ezt követõen augusztus végén folytat-
juk – várhatóan egy XIII. kerületi helyszínnel,
hiszen az idei kerületi tanévnyitót az évforduló-
ra tekintettel az iskolánkban tartja az önkormány-
zat: így most szeretnénk a „hazai” közönség elõtt
is bemutatkozni.

Az utolsó külsõ helyszín az október eleji ha-
zaérkezést megelõzõen még a gyerekek elõtt is
titok: de már egyeztetéseket folytattunk az ügy-
ben, hogy az anyaintézménybe a nemzet könyv-
tárának épületébõl érkezhessünk haza. Remél-
jük, hogy sikerül a Könyvtári Intézet külsõ tere-
iben elhelyeznünk szeptemberben a kiállításun-
kat, ahogyan terveztük.

A könyvillusztrációs vándorkiállítás címét/
szlogenjét, illetve ennek magyarázatát a végére
hagytam: SZÓ – KÉP – HANG. Az egyértelmû,
hogy az irodalmi mûvek ihletõje a szó, ez ered-
ményezte a fantáziavilágot megjelenítõ képeket
– de eddig nem beszéltem még a hangról. Isko-
lánkban sok tanuló jár zeneiskolai képzésre,
változatos hangszerismerettel rendelkeznek so-
kan, vannak díjnyertes népdalénekeseink is.
Hegyi Mónika ének-zene szakos tanárnõ vezeté-
sével újabban még musicalszínpadunk is van.

Úgy gondoltuk, hogy a zenei produkcióknak
is teret adunk a kiállítások megnyitó ünnepsége-
in. Így az Apáczai Kiadó kiállítótermében Bor-

bély Letícia népdalaiban és kristálytiszta hangjá-
ban, az OPKM-ben és az OIK-ban Horovitz

Gábor virtuóz hegedûjátékában gyönyörködhet-
tünk. Az utóbbi helyszínen a résztvevõk körét a
hely szellemében az éppen nálunk vendégeske-
dõ francia diákcsapat is gyarapította. Ennek
megfelelõen az OIK bemutatását és iskolánk
történetét, valamint Verlaine Õszi chansonját a
diákoktól franciául és magyarul is hallhattuk.
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Áprilisban úgy éreztük, hogy a
Zenei Gyûjteményben már igazán
ki kell tennünk magunkért, hiszen
ott máskor is tartanak hangverse-
nyeket nagyon nívós elõadókkal.
Ezért a megnyitón diákokból és ta-
nárokból álló alkalmi vonóstriónk
adott elõ egy darabot.

Rendezvénysorozatunk nem lett
volna ilyen sikeres, ha nem állnak
a gondolat mellé tevékeny segít-
séggel az érintett intézményekben
dolgozó kollégáink is. Ezért sze-
retném ezen a fórumon is megkö-
szönni iskolánk és fõként a diákja-
ink nevében Szatur Mária (Apá-
czai Kiadó), Zaharia Etelka (OFI
– OPKM), Nagy Imréné (OIK) és
Kiss Katalin (FSZEK Zenei Gyûj-
temény) lelkes közremûködését,
valamint minden felsorolt intéz-
mény vezetõjének a támogató hoz-
záállását.

Azt gondolom, számtalan elõ-
nye és sok haszna volt (talán még
lesz is) ennek a rendezvénysoro-
zatnak, és ezek közül az egyik nem
elhanyagolható tényezõ az, hogy
ezek a gyerekek, akik most itt be-
mutatkozhattak és pozitív élmé-
nyekkel térhettek haza, a jövõben
többek között az említett könyvtá-
rakat ismerõ és látogató könyvtár-
használókká is válnak.

Bondor Erika–Pletserné

Duffek Ágnes

Könyvtárunk és szolgáltatásaink elérhe-

tõségei:

BDG Könyvtárának honlapja: http://
www.berzsenyi.hu/kvt/index.html

BDG KVT Blog: http://berzsenyi.klog.hu/

Könyvtárunk on-line katalógusa: http://
berzsenyi.hu/konyvtar/sziren_sw.htm

BDG KVT on-line fotógaléria: http://
picasaweb.google.hu/bdgkvt

BDG KVT eseménynaptár: http://
berzsenyi.klog.hu/?page_id=194

iWiW: a BDG KVT becenévre kell ráke-
resni

Elektronikus levelezés: bondor.erika@
gmail.com


