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Könyvkavalkád  online térben
A marosvásárhelyi könyvvásár idén sem marad el

H A J N A L  C S I L L A

A járványügyi helyzet mi-
att idén a négy elterve-
zett forgatókönyv közül 

a szervezők kénytelenek voltak 
lemondani az első három válto-
zatról, azaz a hagyományos, il-
letve a korlátozott méretű beltéri 

könyvvásárról, amelynek az 
elmúlt években a Marosvá-
sárhelyi Nemzeti Színház 
adott otthont. De ugyan-
úgy le kellett mondaniuk a 
kültéri szervezésről is, így 
nem maradt más számukra, 

mint az online tér – fejtette 
ki Káli Király István főszervező. 
„Ragaszkodtunk ahhoz, hogy ne 
szakadjon meg a vásár, mert az 
előzetes tapasztalatok azt mutat-
ják, hogy ha egyszer megszakad 
valami, nehéz újraindítani” – 
fűzte hozzá a főszervező.

Erdélyi kiadványok, szerzők

Idén kimondottan az erdélyi ma-
gyar könyvekre, az erdélyi magyar 
irodalomra fektetik a hangsúlyt, 
így a három napnak három külön 
témája lesz. Csütörtökön Száz év 
transzilvanizmus, és ami utána jön 
témában, pénteken Külön utak és 
keresztutak témában, illetve szom-
baton Alkotókedv és műteremtés Er-
délyben, ezen belül a pályakezdők 
és a befutottak kapcsolatáról be-
szélgetnek a meghívottak. A prog-
ramok fórumbeszélgetések formá-
jában lesznek elérhetők online, élő 
közvetítésként csütörtöktől szomba-
tig naponta 14 órától 20 óráig. Első 
nap Markó Béla moderálásával Ba-
lázs Imre József, Borcsa Imola, Fe-
kete Vince és Vida Gábor lesznek a 
meghívottak. Második nap Demény 
Péter moderálásával Dósa Andrei, 
Mihók Tamás, Kocsis Francisco és 
Szonda Szabolcs beszélgetnek. Har-
madik napon az irodalmi barátsá-

gok alkotókedvre gyakorolt hatását 
vizsgálják meg Demény Péter mo-
derálásával Egyed Emese, Gálfalvi 
György, Karácsonyi Zsolt és Lövétei 
Lázár László. Versösszeállítások is 
lesznek a Nemzeti Színház társu-
latának előadásában. A harmadik 
napon pedig a pályakezdők és befu-
tottak kapcsolata témában lesznek 
beszélgetések, amikor Kovács And-
rás Ferencet Sánta Miriám, Vida 
Gábort Seres T. Zsolt, Egyed Emesét 
pedig André Ferenc faggatja majd. 
A könyvvásár Facebook-oldalán 
követhetők a programok, és később 
visszanézhetők lesznek a vásár You-
tube-csatornáján is. 

Online térben tartják a vásárt

A vásár is az online térben fog zaj-
lani a vasarhely.ro/konyvvasar in-
ternetes oldalon, ahol feltüntetik 
azokat az erdélyi magyar kiadvá-
nyokat is, amelyek az előző vásár 
óta megjelentek. A közvetlenül a ki-

adóknál megrendelhető könyveknél 
vásár jellegű kedvezményt is bizto-
sítanak. Szepessy Előd szervező 
hangsúlyozta, minden erdélyi kiadó 
bemutathatja könyveit a vasarhely.
ro oldalon, amelyet összekötnek a 
könyves webáruházzal.

A kortárs gyerekirodalom sem 
marad el

A gyerekprogramokról sem mond-
tak le a szervezők – hangsúlyoz-
ta Makkai Kinga gyermekiroda-
lom-szakértő. A szeptemberben 
meghirdetett Olvasd el, és játssz 
velünk! kétfordulós vetélkedőre 
200 csapat jelentkezett, és bár el-
marad idén a döntő, de a pálya-
munkák alapján kiválasztják a 
nyertes csapatot, amely postán 
megkapja a nyereményt. A gyere-
keknek is szerveztek beszélgetése-
ket a kedvenc kortárs magyar szer-
zőkkel. Makkai Kinga csütörtökön 
Berg Judittal, pénteken Maksai 
Kingával, szombaton Wéber Ani-
kóval, vasárnap Kertész Erzsivel 
beszélget, ezekbe a programokba 
is online lehet bekapcsolódni. 

A könyvkedvelők idén kénytelenek 
lesznek otthon maradni 
a 26. Marosvásárhelyi Nemzetközi 
Könyvvásár idején
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H I R D E T É S

Történelmi érdekességek 
1920-tól napjainkig!

facebook.com/ezer100.ro

Bernády Napok 
másképpen
Már huszonhárom éve, hogy 
október végén a Bernády Ház 
szervezésében az egykori 
városépítő polgármester 
szellemiségét idézik fiatalok 
és idősek Marosvásárhelyen. A 
Bernády Napok rendezvénysoro-
zata minden alkalommal színes 
kulturális pezsgést hozott a 
város életébe: diákvetélkedőket, 
képzőművészeti kiállításokat, 
kerekasztal-beszélgetéseket, 
gálaestet és sok más vonzó 
eseményt rendeztek, amelyek 
idén a járvány miatt elmaradnak. 
A hagyományt meghonosító Dr. 
Bernády György Közművelődési 
Alapítvány mindezek ellenére 
idén is gazdag programmal 
készült, annál is inkább, mivel 
a Bernády Ház negyedszázada 
nyitotta meg kapuit a közönség 
előtt, amit szintén szeretett vol-
na megünnepelni a kuratórium. 
Bár folyamatosan módosították 
a terveket, a járvány kiterje-
dése, a járványügyi helyzet 
súlyosbodása miatt végleg le 
kellett mondani a nyilvános 
rendezvényekről. A Bernády 
Napok idén elmarad, jövőre 
remélhetőleg visszatérhetünk 
a régi kerékvágásba. A mostani 
évfordulót, a Bernády Ház 25. 
esztendejét virtuálisan köszönti 
a kuratórium. Videós össze-
állítás, online visszatekintés 
mutatja be a népszerű kulturális 
központ negyedszázadát. Sok 
arc és esemény felvillan az Izsák 
Ildikó és Barabási Ede készítette 
filmben, sokan megszólalnak 
és méltatják a marosvásárhelyi 
magyarság közkedvelt művelő-
dési hajlékát. A filmet október 
31-én, szombaton 21 órától lehet 
megtekinteni az Erdélyi Magyar 
Televízió adásában. (Antal Erika)

Szélre, csapadékra 
figyelmeztetnek
Az ország egész területére 
érvényes, megerősödő szélre 
és csapadékra vonatkozó 
figyelmeztetést adott ki tegnap 
az Országos Meteorológiai 
Szolgálat (ANM). Az előrejelzé-
sek szerint szombaton 20 óráig 
a hegyekben szinte mindenhol 
megerősödik a szél, 60–80 km/
órás, a Déli-Kárpátokban akár 
90 km/órás széllökésekre is 
számítani lehet. A hegyekben, 
1500 méteres magasság fölött 
havas eső, havazás várható. Az 
ország többi részén is szeles 
idő lesz, és szinte mindenhol 
eső várható.

• RÖVIDEN 

• A 26. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár a kezdetek óta az „Otthon vagy!” 
mottóval nyitotta meg kapuit, amivel azt sugallták a szervezők, hogy az odalátogatók 
otthon érezhetik magukat a rendezvényen. Idén azonban azt üzenik, hogy valóban 
otthon maradnak a könyvkedvelők, és online közvetítés, illetve internetes vásárlás 
segítségével vehetnek részt a vásáron. Idén november 12–15. között rendezik meg a 
rendhagyó és online könyvvásárt, amelynek témáit az erdélyiség ihlette.




