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11. Múzeumok Éjszakája Berettyóújfaluban
Európa több országában, így a programot kitaláló Franciaországban, de
pl. Romániában is a múzeumi világnap (május 18.) körüli hétvégén tartják
a Múzeumok Éjszakáját. Magyarországon a Szent Iván éjhez kötötték az
eseményt. Az év legrövidebb éjszakáját választotta a szakma e különleges
program megvalósítására. 2003-ban még csak 5 fővárosi múzeum nyitott
ki éjszaka, a következő évben már közel 30. 2005-től csatlakoztak először
a vidéki múzeumok a programhoz, akkor még csak 16 intézmény, de ezek
között már ott volt a Bihari Múzeum is. Berettyóújfaluban idén éppen 11
éve, hogy az érdeklődők bekapcsolódhattak egy érdekes tematikus
élményprogramba, ahol egy éjjelt nappallá tévő kulturális fesztiválon
tanulhattak, szerezhettek játékos formában ismereteket. 2005-ben még
„csak” egy éjszakai tárlatvezetést tartottunk, azóta a program kibővült, s
minden évben más-más témával vártuk az érdeklődőket.
A Bihari Múzeum és Sinka István Városi Könyvtár, valamint civil szervezetei: a Bihari Múzeumért Alapítvány és a Bihari Múzeum Baráti Köre a
városi könyvtár alapításának 65. évfordulója alkalmából idén Az utazás
a Gutenberg-galaxisban – Minden, amit a könyvről tudni érdemes című
Múzeumok Éjszakája programját szervezte meg. Időszaki és rendhagyó
kiállításokkal is invitáltuk a látogatókat. Rendhagyó tárlatvezetést tartottunk az Érdekességek a Tevan család és Könyvkiadó történetéből című
kiállításunkban, melyhez kapcsolódóan a látogatók ügyességi és kézműves feladatokat is megoldhattak. Az időszaki kiállítóterem előtti folyosón
a Berettyóújfalu nyomdaipari emlékei a második világháborúig címmel
dokumentumokat láthattak a helyi nyomdák anyagaiból. Az előadóteremben mutattuk be az éjszaka műtárgyát: Károli Gáspár 1660-ban Nagyváradon kiadott Bibliáját. A felnőtt-könyvtárban Ex libris kiállítást
tekinthettek meg az érdeklődők.
A nagyteremben „A városi könyvtár élet annó” címmel folyamatosan
vetítettünk régi felvételeket az intézmény, a Berettyó TV és Kari Sándor
archívumából. Sokan fedezhették fel önmagukat, családtagjaikat, ismerőseiket a fotókon vagy a filmrészleteken. Az emlékkönyvek fiatalkorunk
kedves mementói. Az emeleti irodalmi kiállításban „Így írtunk mi” című
programunkon bepillanthattak régi emlékkönyvekbe. Köszönjük
mindazoknak, akik kölcsönadták erre az estére, és nyilvánosság elé tárták
személyes emlékeiket. A könyvtár számítógépterme kézműves műhellyé
alakult, ahol kipróbálhatták a lúdtollal írást, készíthettek iniciálét a Bihari
Múzeum és Sinka István Városi Könyvtár, valamint a püspökladányi Karacs
Ferenc Múzeum munkatársaival. A gyermekkönyvtárban könyvkötészeti
bemutatót tartottunk. A legbátrabbak és legkitartóbbak ki is próbálhatták ezt a mesterséget. A kicsiknek mesekuckót rendeztünk be a gyermek-

könyvtárban, ahol óránként diafilmvetítéssel vártuk a nosztalgiázó
szülőket, a kíváncsi gyerekeket.
Könyvtári 1x1 című kvízjátékunkon a látogatók keresték a válaszokat az
egész épületben, de a felnőttkönyvtárban is minden segítséget megtaláltak
a megoldáshoz. Kerestük Berettyóújfalu legkedvesebb könyvét is. Közel 30
könyvet jelöltek a látogatók, ezek közül az Egri csillagok kapta a legtöbb
jelölést. Az olvasóteremben erre az estére Irodalmi Kávéházat rendeztünk
be, ahol a régi újságok, könyvek lapozgatása közben nosztalgiázhattak,
örökbe is fogadhattak könyvtári könyveket az olvasók. 100 Ft-os kóstolójegyért - melynek vásárlásával a Bihari Múzeumért Alapítványt támogatták
a látogatók - fogyaszthattak egy kis süteményt, kávét vagy teát.

Az udvaron az egészségügyi sátorban a Berettyóújfalui Praxisközösség
alapellátás fejlesztési modellprogramja keretében kiadványokkal,
szórólapokkal, állapotfelméréssel és egyéni életmód-tanácsadással várták
a látogatókat. Az ÉDES Egyesület sátrában pedig megmérettethették
vércukor- és koleszterinszintjüket. Emellett sötétedésig tartottak a színpadi
produkciók: mesejátékkal, musical részletekkel, komolyzenével és megzenésített versekkel szórakoztatták a fellépők a több mint 350 látogatót.
Köszönjük a támogatást a Szerencsejáték Service Nonprofit Kft-nek, a
Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiumának, Berettyóújfalu
Önkormányzatának, a Kontroll-Sec Kft-nek és a berettyóújfalui vállalkozóknak: Cerka Papír-Írószer Nyomtatvány Kreatív bolt, Csorba Györgyné,
Emi Tapéta bolt, Enikő Ajándék Lakásfelszerelés, Flamingó
Papír-Írószer-Ajándékbolt, Jázmin virágkötészet, LÉ-Da ajándékbolt,
Millenniumi Könyvesbolt, Winkler Papírker.
Médiatámogatóink: Berettyó Tv, Berettyóhír, Berettyó Rádió, Bihari Hírlap
Kállai Irén intézményvezető

A régi világ miniatűr életképei

A legjobbakat köszöntötték
Június 8-án a tanév legjobbjait köszöntötték. A néhány év után most újra
megtartott ünnepségen azokat az általános és középiskolás diákokat
jutalmazzák, akik térségi, megyei, illetve országos tanulmányi- vagy
sportversenyen kiemelkedő eredményt értek el.
Idén több mint 120 gyermek kimagasló eredményét jutalmazták, a
személyes gratulációt Muraközi István polgármester és Kapornai Judit a
KLIK Berettyóújfalui Tankerületének igazgatója adta át.
A „legek” Szalai Tamás különleges labdakoncertjét és a Négypatkó
Együttes műsorát is megtekinthették.
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A régi világ pillanatképei elevenednek meg azokon a szinte életre
kelő miniatűr tárgyakon, melyeket Annus Ferencné Tóth Erzsébet
készített. Június 23-án rendhagyó kiállítás nyílt az alkotásokból a
Bihari Múzeum előadó termében.
A rokonok és a szülőföld közelében találtak otthonra a több mint egy
éve elhunyt Annus Ferencné miniatűr életképei, melyeket nyugdíjas
éveiben 8 éven keresztül készített és most a Bihari Múzeum gyűjteményébe kerültek.
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2005 óta immár 11 éve, hogy Berettyóújfaluban is minden
év

megrendezik

a

Múzeumok

Éjszakája

elnevezésű

programot. 2015. június 20-án a Bihari Múzeumban az
„Utazás

a

Gutenberg

galaxisban”

című

programokon

vehettek részt az érdeklődök. KÉPGALÉRIA

A rendezvény Bónácz János városunk alpolgármesterének megnyitójával vette kezdetét, mely az alábbiakban olvasható.
„Kedves Éjszakázók, Hölgyeim és Uraim!
Szerencsés év az idei, hiszen Szent Iván napjához, éjéhez közeledve már 13. alkalommal tartanak nyitva az ország múzeumai egy
júniusi szombat estén. Megnéztem a hivatalos, országos ajánlót, amely a következőképpen fogalmaz: „A Múzeumok Éjszakája azt a célt
tűzte maga elé ezelőtt tizenhárom esztendővel, hogy a „kiművelt emberfők” száma olyan programok közkedveltté tételével is
sokasodjék, amelyek tanítva szórakoztatnak és szórakoztatva tanítanak. A művelődés lehetőségét nem lehet hivatalos iskolai
programokra és egyetemi tanórákra korlátozni.”
Erről pedig rögtön eszembe jutott egy másik mondat: „a múzeumban őrzött tudás széleskörű megosztásával, az oktatásban,
nevelésben játszott szerepével a városban, és a gyűjtőkörébe tartozó teljes területen elnyerte az év múzeuma 2014 díjat és elismerést
a Bihari Múzeum. Az a múzeum, ami az előző évben volt éppen 40 éves, és amely az elmúlt években hihetetlen változásokon ment
keresztül. Ennek pedig az egyik kilométerköve az önkormányzati fenntartásba kerülés volt. Addig is nagyon fontos szereplője volt a
múzeum a város kulturális tevékenységének, sőt közéletének, nem is beszélve a számos, e falak között született civil szervezetről. A
hivatalos kötelék azonban nem újfajta kötöttséget, hanem számos új lehetőséget hozott nekünk, berettyóújfaluiaknak, a többi bihari
közösségnek, és reméljük, az intézménynek is.

MURAKÖZI ISTVÁN
HONLAPJA

2013-ban a két közgyűjtemény társbérletéből házasság lett, és most együtt ünnepel a múzeum és könyvtár. Az a Sinka István Városi
Könyvtár, amely pedig éppen ebben az évben 65 éves. Néhány nappal vagyunk túl az ünnepi könyvhét berettyóújfalui programjain,
ahol a könyvtár ismét olyan vendégeket tudott megszólítani és meghívni, akik kétszer is megtöltötték aznap az előadótermet.
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Korosztálytól, érdeklődéstől függetlenül.
Berettyóújfaluban idén már 11. éjszakázhatunk a múzeummal. A Barangolás a Guttenberg-galaxisban című program pedig nem is
szólhat másról, mint a nyomtatásról, a könyvekről.
Amit Woody Allen mondott a klasszikus kötetekről, az pedig igaz mindarra a folyamatos, ma mondhatjuk, hogy éjjel-nappal végzett
munkára, amit a könyvtár és a múzeum munkatársai végeznek:
„A klasszikusok jellemzője, hogy ezerszer olvassa őket az ember, és mindig talál bennük valami újat.”
Mindenkinek kívánom, hogy ma este is találjon magának újat, és ne tudjon meg mindent ma, hogy aztán később, akár nappal legyen
miért visszatérnie.”

Ezt követően Kállai Irén, a Bihari Múzeum és Sinka István Városi Könyvtár igazgatónője elevenítette fel az elmúlt esztendőkben
megrendezett múzeumok éjszakája Berettyóújfalui programjait. Mint elmondta:
2005-ben még „csak” egy éjszakai tárlatvezetést tartottunk, 2006-ban honfoglaló őseink korát idéztük meg. 2007-ben Berettyóújfalu
1930-as évekbeli életét, 2008-ban a XX. századot elevenítettük fel, zenében, táncban, ruhákkal, kiállításokkal.
2009-ben 1979-re emlékeztünk településünk várossá nyilvánításának 30. évfordulója alkalmából. 2010-ben „arcunkat a fény felé
fordítottuk” a lehető legkülönfélébb műfajokban kerestük a fényes élményeket. 2011-ben a SPORT volt a központi téma, 2012-ben a
MÉZ körül pergett minden program, 2013-ban pedig Szűcs Sándor és a vízi világ köré szerveződtek az események. A múlt évben,
2014-ben a katonaélet volt a téma.

A Bihari Múzeumban szervezett eseményeken család minden generációja megtalálhatta a kedvére valót. Zenés színpadi produkciók
mellett, az éjszaka műtárgyát, - Károli Gáspár 1660-ban - Nagyváradon kiadott Bibliáját is megtekinthették a múzeumba érkezők.
Emellett kvíz játék, kézműves műhely, mesekuckó, könyvkötészeti bemutató, Irodalmi Kávéház, egészségügyi sátor is várta a
múzeumok éjszakájára látogatókat. Az est folyamán lehetőség volt, könyvtári könyvek örökbefogadására, az időszaki Tevan kiállítás
révén a Tevan család és Könyvkiadó történetébe is betekintést nyerhettek az érdeklődök. nagyteremben „A városi könyvtár élet annó”
címmel folyamatosan vetítettek a régi felvételeket az intézmény és a Berettyó TV archívumából. Az este folyamán még a kvíz sorsolás
izgalmait is átélhették a jelenlévők. Valóban elmondhatjuk, hogy, ez az éjszakai más, mint a többi.
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