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Szegeden a Somogyi Könyvtárban a KBK 50 éves évfor-

dulójának kiállítási anyagából válogatás került bemutatásra au-
gusztus 3-tól, melyet szeptember 9-ig lehetett megtekinteni.

OLVASÓI LEVÉL

Észrevételek Csiby Mihály: Volt egy álmom… c. cikkéhez
(KISGRAFIKA 2009/1)

Figyelemre méltó a kisgrafikai múzeum létrehozásának
gondolata. Napjainkban valóban sokféle szakgyűjtemény ke-
letkezik és szinte megszámlálhatatlan a kiállítások mennyisége.

Önálló kisgrafikai múzeumot nehéz volna kezdeményezni,
de talán nem is kellene egyedülállónak lennie. A szándék ha-
marabb megvalósítható volna egy már meglévő, ismert, mű-
ködő osztály alapos bővítésével, mint pl. az Iparművészeti Mú-
zeum vagy a Mezőgazdasági Múzeum gyűjteményeinek kiter-
jesztésével, de még inkább és elsősorban a szerencsi Zempléni
Múzeum jöhetne számításba. Az amúgy is túlközpontosított
Budapest helyett ezt a városi gyűjteményt kellene továbbfej-
leszteni.

A meglévő anyag könnyen bővíthető, alig volna művész és
gyűjtő, aki ne adna szívesen lapokat erre a célra. Az adomá-
nyozási kedv fokozható is: aki egy bizonyos mennyiségű gra-
fikát vagy pénzt adna, annak neve időhatár nélkül a múzeum-
ban közszemlére kerülne.

Továbbá: érdemes keresni a módját, miként lehetne az ex
librist és az alkalmi kisgrafikát egyéb területekkel társítani,
ilyenek:

– Az ex libris megjelenése a könyv ünnepein, könyvnapon,
könyvhéten, könyvbemutatón stb., ezeknek lehetne al-
kalmi könyvjelzőjük.

– Egyes területek szinte kívánják a kisgrafikai képes leve-
lezőlapokat, mert a tárgy nem fényképezhető, azon zavaró
műszaki eszközök vannak, lebontott építményről nem is
lehet képet készíteni.

– Az alkalmi kisgrafika szokatlan helyeken is megjelen-
hetne. Aukciók kísérője az ex antikvitás, különleges kiál-
lítások meghívója, irodalmi, művészeti pályázatok díja,
mégpedig korlátozott példányszámban, becsének foko-
zása végett.

A tényt, miszerint az ex libris és az alkalmi grafika igen szo-
ros kapcsolat a megrendelő és a műtárgy között s ezáltal a név-
megőrzésnek egy különleges lehetősége, kiállításokon, előadá-
sokon és a sajtóban ismertetni kellene.

Pesti László
Várjuk olvasóink további észrevételeit! A Szerkesztőség

Egyesületi híreK

A budapesti csoport munkaterve 2009 őszén (Józsefvárosi
Galéria, József krt. 70., du. 5 órakor):

Szept. 2.: Kass János beszél munkásságáról.
Okt. 7.: Séta a Népligetben, a KBK emlékfához.

Találkozás du. 4 órakor a Planetárium előtt.
Nov. 4.: Építészet és grafika, Antalné Tari Zsuzsa előadása.
Dec. 2.: Mikulás-est.

A szegedi csoport munkaterve 2009 őszén (Somogyi
Könyvtár, Zeneszoba, du. fél 5 órakor):

Szept. 4.: Ex libris kiállítás a KBK 50 éves anyagából.
Okt. 9.: Vendég: Sándor Edit grafikus.
Nov. 13.: Turner angol festő bemutatása – Bakacsi Lajos.
Dec. 11.: Mikulás-est.

XXXIII. NEMZETKÖZI EXLIBRIS KONGRESSZUS
ISZTAMBUL

Törökországban, Isztambulban rendezik meg a soron következő
nemzetközi ex libris kongresszust, 2010. augusztus 25-29. között.

Az előzetes információk szerint a részvételi díj 170 euró
lesz, kísérőknek 150 euró. Az összeget 2010. május 3-ig kérik
befizetni az alábbi bankszámlák valamelyikére:

Istanbul Ekslibris Dernegi
Bank neve: Yapi Kredi Istinye Branch.
Számlaszám: (EUR) 249-80354040
Swift Code: YAPITRIS
IBAN. TR80 0006 7010 0000 0080 3540 40

Vagy:
Istanbul Ekslibris Dernegi
Bank neve: Akbank Maslak Branch.
Számlaszám: (EUR) 0645 0092044
Swift Code: AKBKTRIS
IBAN: TR90 0004 6006 4503 6000 0920 44

A kongresszus tervezett programja:
Augusztus 25 szerda: Regisztráció és csere.
Augusztus 26 csütörtök: 9 órától csere, 9-18 óráig látogatás

a Hagia Sophia múzeumban, a Kék mecsetben és a Topkapi pa-
lotában. Kötetlen látogatás a Nagy Bazárban és vásárlás. 18-
24 óráig körülnézés a Beyoglu Istiklal utcában és vacsora.

Augusztus. 27 péntek: 9 órakor ünnepélyes megnyitó. 10
órától kiállítások megnyitása: 1. Nemzetközi ex libris pályázat;
2. I. Uchida, H. R. Scheffer és a Moszkvai Exlibris múzeum
anyagából kiállítás. 3. Régi könyvek kiállítása. 4. Az előző
kongresszusok fotói.Sa
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www.istanbulekslibris.org

http://www.istanbulekslibris.org

