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Szakmai beszámoló a NEA-KK-13-SZ-0141 pályázati 
azonosítószámú „VARÁZSLÓK PÁLCÁJA – 3. évad” Lábass 
Endre beszélgetései tudós és művész barátaival az ELTE 
Egyetemi Könyvtárban című pályázatban foglalt célok 
végrehajtásáról 
 

Szakmai vonatkozások 

A rendezvény előtörténete: 

Az Egyetemi Könyvtárban 2011. május 24 – június 28 között „Varázslók pálcája” - Lábass Endre (a Könyvtár fantomja) 

tudós és művész barátait kérdezi címmel került sor egy 6 alkalomból álló beszélgetéssorozatra, melyet Lábass Endre, 

az Egyetemi Könyvtárral évtizedek óta szoros kapcsolatban álló festőművész-író folytatott művész és tudós 

barátaival. A programsorozat a TÁMOP 3.2.4/09/1-KMR-2010-0021 „Az ELTE könyvtár rendszerének komplex 

fejlesztése a könyvtárhasználat megkönnyítése érdekében” projekt olvasásnépszerűsítésre vonatkozó 

programpontjának keretében valósult meg. A célközönség a könyvtár olvasóin túl az irodalom és művészetek iránt 

érdeklődő szélesebb közönség volt. Ennek a 2011-es beszélgetéssorozatnak hat meghívott vendége Györe Balázs 

író, Dr. Szörényi László irodalomtörténész, Bíró Dániel egyiptológus, műfordító, Perczel Anna építész, Beer Iván, 

vallástörténész és Hadik András művészettörténész voltak. 

A sikeres beszélgetéssorozat folytatódott intézményünkben a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával, és 2012. 

október 15 – 2013. március 1. között megvalósítottuk a 2. évadot is. Akkor meghívott vendégeink voltak: Várnagy 

Tibor, képzőművész, Villányi László, József Attila-díjas költő, Ertsey Attila, építész, Kathy-Horváth Lajos, 

hegedűművész, zeneszerző, Pünkösti Árpád, író, újságíró, szociológus, Fogarassy Miklós, író, könyvtáros és 

műkritikus, Nagy József, táncművész és koreográfus, Tolnai Ottó, Kossuth-díjas vajdasági költő, író, műkritikus és 

műfordító. 

A pályázat szakmai célja 

Tekintettel a sikerére, azonnal felmerült a szervezőkben a sorozat folytatásának terve. A jelen pályázati forrás a 

sorozat „harmadik évadjának” keretében újabb tíz beszélgetésre nyújtott lehetőséget. Mivel az eseménysorozat 

szervezése már a bírálati szakaszban megkezdődött, mód volt az előzőnél gondosabb, körültekintőbb előkészítésre, 

és határon túli magyar vendégek meghívására is. A cél az volt, hogy a művészetek széles területéről érkező 

vendégekkel folytatott beszélgetések minél tágasabb műveltségi horizontot nyissanak meg az érdeklődő résztvevők 

előtt. 

A beszélgetések házigazdája 
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A 2011-ben József Attila díjjal kitüntetett Lábass Endre 1982-ben végzett a Magyar Képzőművészeti Főiskola festő 

szakán, mesterei Kokas Ignác, Dienes Gábor voltak. Álmokat, szellemeket megjelenítő festményeivel számos egyéni, 

illetve csoportos kiállításon szerepelt, művei több közgyűjteményben is helyet kaptak. Irodalmi műveit és számos 

kiállításon szereplő fotóit áthatja a főváros tárgyi és humán értékei iránti érzékeny kötődés, amit 1994-ben 

Budapestért-díjjal ismert el a főváros. Hosszú ideje jelennek meg brit irodalomtörténeti publikációi, ezen kívül 

számos különleges kulturális esemény (Házszínház, Brit olvasónaplók a Füst-antikváriumban) szervezője. 

A megvalósítás részletei, körülményei 

A beszélgetéssorozat jellege a kérdező és a meghívottak egyenrangú, baráti kapcsolata révén egyedi, bensőséges, 

elmosva a „kérdező-kérdezett” viszony szokásos határait. A megvalósult beszélgetések azon túl, hogy 

megismertettek az adott vendég munkásságával, művészi vagy tudományos hitvallásával, önmagukban is egyfajta 

kulturális, művészeti élménnyel ajándékozták meg a hallgatóságot. A meghívottak nem egyszer rögtönzött 

előadásokat is produkáltak műveikből. A másfél órás beszélgetéseket követően gyakran alakult ki kötetlen 

párbeszéd a vendégek és a nézők között. 

A személyes hangvételű beszélgetéseknek a könyvtár felújított, 2012-ben még díszteremként, 2013-tól viszont már 

ismét olvasótermi funkciójú Nagyolvasója nyújtott egyszerre impozáns és intim közeget.  

A megvalósult program részletes leírása, eredményessége  

Az egyes beszélgetések meghívott vendégei: 

• 2013.10.11., Sugár János, szobrász 

• 2013.10.25. Bátki János (John Batki) író, vizuális művész, műfordító 

• 2013.11.08., Perényi Tamás, építész 

• 2013.11.22. Jász Attila, költő 

• 2013.12.06., Mándy Ivánné Dr. Simon Judit, fül-orr-gégész főorvos, Mándy Iván felesége  

• 2014.01.17. Lábas Zoltán, díszlettervező, képzőművész  

• 2014.01.31. Jánossy Lajos, újságíró, kritikus 

• 2014.02.14. Kósa Judit, Kokas Ignác festőművész felesége 

• 2014.02.28. Halas István, fotóművész 

• 2014.03.14. Döberei Dénes, táncműszész, koreográfus 

A program eredményessége, szakmai hatásai 

Az egyes rendezvényeket általában 30-40 fő látogatta. Az első évad kapcsán már kialakult 10-15 fős 

törzsközönségből mindig szép számmal voltak jelenlévők az egyes alkalmakon, ugyanakkor folyamatosan nőtt az új, 

majd visszatérővé váló résztvevők létszáma. Természetesen minden alkalommal érkeztek kimondottan az adott 

vendég művészeti, vagy tudományos tevékenysége iránt érdeklődő látogatók is. Fontos eredmény, hogy a könyvtár 

jó néhány olvasója hagyta félbe tevékenységét és maradt ott a beszélgetéseken, illetve hogy számos olyan látogató 

volt, akik a beszélgetések kapcsán figyeltek fel a könyvtárra és annak értékeire. Így az Egyetemi Könyvtár új 

olvasókat szerzett, melyek egy része a közelmúlt óta megcélzott új célközönségből, azaz középiskolai diákokból, 

illetve nyugdíjasokból verbuválódott.  

Érzékelhetően eredményes volt a beszélgetéssorozat – az első évadhoz kapcsolódó, de azt továbbfejlesztő – 

egységes arculatú és stílusú kommunikációja, melyhez a hírleveleken, plakátokon túl az egyetem könyvtári 

hálózatának időközben megújult portálja is jóval alkalmasabb felületet biztosított a korábbinál. Az ELTE portálja 

úgyszintén folyamatosan szerepeltette az egyes alkalmakat a nyitóoldalán lévő eseménymenüben. A 

beszélgetésekről rendszeresen tájékoztattak a programajánlók is, több beszélgetésről jelent meg utólagos 

beszámoló a sajtóban (mellékletben). 



Fontos eredmény, hogy a Nagyolvasóban időközben megnyílt – NKA pályázati támogatással megvalósított – 

Csillagászattörténeti tudásvagyon az Egyetemi Könyvtárban című kiállítás is megtekinthető volt a beszélgetések 

előtt és után, így annak látogatottságát is fokozni tudtuk. A rangos kiállítás egyúttal az egész rendezvényhelyszín 

fényét is emelte.  

Az Egyetemi Könyvtár rendezvényeinek lebonyolításához korszerű hangosításhangosítás beszerzése 

Az Egyetemi Könyvtár nagy gondot fordít arra, hogy a könyvtári szolgáltatásokon túl az érdeklődő közönség számára 

elérhetővé tegyen kiállításokat (kiállítás-megnyitókat), könyvbemutatókat, konferenciákat, koncerteket. Ezen 

rendezvénykehez kapcsolódó megfelelő hangosítás elengedhetetlen. 

Pályázatunkkal sikerült intézményünknek olyan komplett technikát megvásárolni, ami színvonalas 

hangminőségével, mobilitásával rendezvényeinkhez tökéletesen használható. 

A pályázat benyújtásakor összeállított hangosítással kapcsolatos technikai rendszer ára 698.100 Ft-ba került volna. 

A csökkenetett támogatást (495.302 Ft) figyelembe véve egy módosított és értelemszerűen egyszerűbb rendszert 

tudtunk beszerezni. Ennek összköltsége 345.800 Ft volt. A fennmaradó különbözetből (149.502 Ft) és a 

beszélgetéssorozatnál megítélt támogatásból (354.698 Ft) azonban megvalósíthattuk a Varázslók pálcája 3. 

évadjának eredetileg tervezett, tíz alkalomból álló műsorát. 

A beszerzett hangosítás részletes technikai adatai és ára: 

• 2db dB Cromo 10+ aktív hangfal 

• 2db Tempo hangfal állvány  

• 2db 25m-es jel kábel 

• 1db Invotone MX12 keverő  

• 1db Sennheiser XSW35 URH mikrofon  

• 1db 2m-es kábel keverő-mikrofon közé  

Összesen: 345.800 Ft 

 

Elektronikus anyagok: 

• http://konyvtar.elte.hu/hu/node/2878 

• http://konyvtar.elte.hu/hu/node/2890 

• http://konyvtar.elte.hu/hu/node/2906 

• http://konyvtar.elte.hu/hu/node/2931 

• http://konyvtar.elte.hu/hu/node/2951 

• http://konyvtar.elte.hu/hu/node/2975 

• http://konyvtar.elte.hu/hu/node/2983 

• http://konyvtar.elte.hu/hu/node/2996 

• http://konyvtar.elte.hu/hu/node/3012 

• http://konyvtar.elte.hu/hu/node/3023 
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