Tu d j o n r ó l a
Az Egyetemi Könyvtár jubileumi évének programjai
CIMELIA – Értékek a budapesti Egyetemi
Könyvtárból. Kiállítás
Nyitva március 2–31., 12-tõl 18 óráig
Reprezentatív válogatás a gyûjtemény legszebb, legértékesebb kézirataiból és nyomtatványaiból. Közel ötven, idõrendbe rendezett
dokumentum mutatja be az egykor egymás
mellett élt különféle kulturális áramlatok egyidejû társadalmi hatásmechanizmusait. A kiállítás egyben az Egyetemi Könyvtár ingyenesen
látogatható jubileumi ajándéka minden, a régi
korok iránt érdeklõdõ kultúrakedvelõnek.
A kiállítás rendezõje Knapp Éva.
Hommage à Josquin
– Hódolat a zenefejedelemnek
2011. március 20., 18 óra
Megszólalnak a 490 éve elhunyt mester remekmûvei, a pályatársak õt búcsúztató gyászzenéi, tiszteletére írt alkotásai.
Capella Silentium énekegyüttes
Közremûködik: Szlama Annamária – gitár
Úton az 500. év felé
Jubileumi könyvtárszakmai rendezvény
2011. április 6., 10-tõl 14 óráig
A szakma képviselõi számára rendezett
esemény célja az Egyetemi Könyvtárban az elmúlt évben elért legjelentõsebb könyvtárszakmai eredményeknek a bemutatása, illetve a jelenleg zajló és a következõ évek során végrehajtandó folyamatok, teendõk ismertetése, melyek szükségesek ahhoz, hogy az intézmény
szolgáltatásai és gyûjteményei eleget tudjanak
tenni a XXI. század könyvtáraival szemben támasztott, rendkívül gyorsan bõvülõ elvárásoknak. Az esemény rendezõje Kálóczi Katalin fõigazgató-helyettes.
XVII. századi olasz kamarazene
Girolamo Frescobaldi, Stefano Landi,
Giulio Caccini, Claudio Monteverdi mûvei
2011. április 11., 19 óra
Közremûködik: MurányiMárta (szoprán),
Fábri Flóra (csembaló), Regõs Júlia (viola da
gamba)
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Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei
XIV–XV. (összevont szám)
A megjelenés várható idõpontja: április közepe, május eleje
A 400 oldalas, 16 oldalnyi színes képmelléklettel bõvített kiadvány az elmúlt három év
tudományos konferenciáinak, illetve kutatásainak anyagából összeállított publikációkat tartalmaz a következõ témakörökben: egyetemtörténet, történettudomány; az Egyetemi Könyvtár
történetérõl; mûvelõdéstörténet, társadalomtörténet; a mohács elõtti magyarországi humanizmus emlékei az ELTE Egyetemi Könyvtárban.
A kötet szerkesztõje Szögi László.
Az ismeretlen Mikes. Kiállítás
Ünnepélyes megnyitó: 2011. május 3., 15 óra
Nyitva: május 4 – október 15., munkanapokon
12-tõl 18 óráig
Az esemény Mikes Kelemen halálának 250.
évfordulóját ünnepelve a budapesti Egyetemi
Könyvtárban õrzött legkorábbi Mikes-fordítás
és az Egerben õrzött Törökországi levelek autográf kéziratai köré rendezõdik. A két helyszínen, ugyanazon koncepció szerint megrendezett kamarakiállítás Mikes mûveltségét és
mûveit kívánja szélesebb körben bemutatni.
A kiállítások rendezõi: Knapp Éva és Tüskés
Gábor
Pázmány-nap
2011. május 13., 10-tõl 18 óráig
Az ELTE központi rendezvényéhez kapcsolódóan az Egyetemi Könyvtár is számos
programmal (vitafórum, felhasználóképzési
programok, kvíz, jó idõ esetén majális a
könyvtár udvarán) várja a hallgatókat és az érdeklõdõket.
Múzeumok Éjszakája
2011. június 18. vagy 25.
Sokadik alkalommal kerül sor a könyvtár
részvételére a népszerû rendezvényen. A tervezett programok között vezetett könyvtártúra, a
restaurátori munka bemutatása, képzõmûvészeti kiállítás, koncert és könyvvásár szerepel.
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Az Egyetemi Könyvtár arcképcsarnoka
2011. június közepe
Állandó kiállítás a kiállítótermi funkciókra
is alkalmas, felújított második emeleti tanácsteremben a könyvtárban egykor mûködött számos nagynevû tudós, író és közéleti személyiség portréiból (elég csak Angyal Dávid, Bibó
István, Bóka László, Cornides Dániel, Garay
János, Kovachich Márton György, Sõtér István, Reguly Antal, Pray György, Toldy Ferenc
nevét említenünk).
A kulturális örökség napja
2011. szeptember 17.
Igen népszerûek a könyvtár épületét és érdekességeit bemutató különféle vezetések,
idén ezek természetesen a 450 éves évfordulóra is koncentrálnak majd.

Kedves Kollégák!
A „Magyar Életrajzi Kalauz” reprezentatív nemzeti digitális névkatasztert 25 éve
kezdtem el építeni. Köszönöm mindenkinek, aki biztatással és építõ kritikával segítette az adatbank megerõsödését. Hitem
szerint a jelenleg 284 058 személy adatait
magában foglaló, folyamatosan bõvített és
aktualizált közszolgálati adattár jelentõsége messze túlnõ azokon a kereteken, amiket negyedszázada ingyenes, munkaidõn
kívüli tevékenységemmel próbálok megalapozni.
A használók felismerhették az integrált
adatfeldolgozás elõnyeit. Minden értékes
javaslatot igyekeztem beépíteni az adattár
koncepciójába. A legnagyobb elismerés
számomra, hogy sokan veszik igénybe
szolgáltatásait.
Biztos vagyok abban, hogy biográfiai
internetes közszolgálati adattáram ügye
sikerre van ítélve. Fejlõdése eddig sem
függött finanszírozási forrásoktól, hiszen
életem része lett. Sokat tanultam belõle,
és ismeretekben gazdagabb lettem általa.
Számomra minden egyes rögzített személy nem rideg adat, hanem valamilyen
szinten személyes ismerõs. Bár winchesterek tárolják, de a szívemben õrzöm valamennyiüket. Volt egy álmom, amelynek
megvalósításáért minden tõlem telhetõt
elkövettem, és ezután is meg fogok tenni.
Talán közérdeklõdésre is számot tartó magánünnepem alkalmából kezemet nyújtom a segítõkész együttmûködõknek.
Õszinte tisztelettel és nagyrabecsüléssel:
Németh Tibor könyvtáros
mabi@cellkabel.hu
Celldömölk, 2011. március 7.
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