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Eltántoríthatatlan törzsolvasók
A koronavírus-járvány idején is ragaszkodnak a könyvtárhoz
• A világjárvány el-
lenére sem csökkent 
az olvasók száma a 
székelyföldi könyvtá-
rakban. Bár a korlá-
tozások változásokat 
hoztak, Marosvásár-
helyen és Csíkszere-
dában is ragaszkod-
nak törzsolvasóik a 
könyvtárakhoz.

A N T A L  E R I K A

Április 23. a könyv és a szerzői 
jogdíjak napja, ugyanakkor a 
könyvtárosok országos napja 

is Romániában, amelynek tiszteleté-
re minden évben számos eseményt, 
író-olvasó találkozót, könyvbemu-

tatót, vetélkedőt szoktak szer-
vezni a könyvtárak. A világ-
járvány óta azonban ezen is 
változtatni kellett. Mint Kele-
men Katalin, a csíkszeredai 
Kájoni János Megyei Könyv-
tár munkatársa a Székely-
honnak elmondta, korábban 

éveken át e nap köré szervez-
ték a könyvtári hetet, idén azonban 
április 23-án mindössze egy esemé-
nyük lesz: 16 órai kezdettel Adrian 
Lesenciuc író találkozik a csíkszere-
dai olvasókkal. A megyei könyvtár 
Hargita Megye Tanácsának alintéz-
ményeként működik.

Online katalógusból 
választhatnak könyvet

Marosvásárhelyen is a megyei ön-
kormányzat alárendeltségében 
működik a megyei könyvtár, amely 
online eseményeket tart a héten, 
melyek az intézmény közösségi ol-
dalán, illetve zoom-alkalmazásban 
követhetők. Lapunk érdeklődésére 
Anca Precup-Mătieș, a könyvtár 
közkapcsolatokért felelős munka-

társa elmondta, gyermekrendez-
vények, költői felolvasások, mese-
délutánok, bemutatók sorjáznak 
egymás után, de a szokásostól elté-
rő módon nem a megszokott formá-
ban, hanem új kommunikációs esz-
közök segítségével készülnek, ami 
az események megszervezése mel-
lett újszerű kihívást jelent a könyv-
tárosoknak. „Ezektől nem lesznek 
kevésbé érdekesek a rendezvénye-
ink, épp ellenkezőleg, új kihívások 
elé állítanak bennünket” – nézte 
a dolgok pozitív oldalát a maros-

vásárhelyi könyvtáros. A könyvtár 
Csíkszeredában és Marosvásárhe-
lyen is nyitva tart, fogadja olvasóit, 
a kölcsönzők és az olvasótermek is 
használhatók a járványügyi sza-
bályok betartásával. „Igyekszünk 
mindent megtenni, úgy szolgálni ki 
az olvasóinkat, hogy a pandémiás 
időszakban se szenvedjenek hiányt 
az olvasnivalóban” – magyaráz-
ta Kelemen Katalin, aki felhívta 
a fi gyelmet az intézmény online 
katalógusára is, ahonnan kinéz-
hetők a legfrissebb szerzemények 

is, esetleg elő is lehet jegyeztetni 
azokat a könyveket, amelyek éppen 
nincsenek bent a polcokon. Hason-
lóképpen a Maros megyei könyvtár 
látogatói is listát készíthetnek, és 
annak alapján kérhetik a könyv-
tárostól az olvasnivalót. „Lehet 
online vagy akár telefonon is szól-
ni, hogy mit szeretnének, de aki 
személyesen hozza a listáját, azt is 
kiszolgáljuk” – magyarázta Anca 
Precup-Mătieș.

A Maros megyei könyvtár a Kul-
túrpalota bal szárnyában műkö-
dik, illetve három fi ókegységben 
is ellátja olvasóit, ezek a nagyobb 
lakónegyedekben találhatók: a 
Kárpátok sétányán, a Kövesdom-
bon, a Kornisa lakónegyedben 
és a Tudor lakótelepen. Jelenleg, 
ahogy a könyvtár munkatársa ér-
deklődésünkre elmondta, a Tudor 
lakótelepi zárva tart, keresnek egy 
új helyiséget, amelyet mihelyt be-
rendeznek, azonnal meg is nyitnak 
a közönség előtt. Csíkszeredában 
modern épületben várja olvasóit a 
könyvtár (Stadion utca 1/b), amely 
interneten a konyvtar.hargitame-
gye.ro címen érhető el.

Kész listával érkeznek az 
olvasók, a könyvtárosok pedig 
előkészítik az olvasnivalókat 

▴  FOTÓ: HAÁZ VINCE

Világnap

Az UNESCO kezdeményezésére 
1996 óta Cervantes és Shakes-
peare halálának napján, április 
23-án tartják a könyv és a szerzői 
jogdíjak világnapját. A világnap 
ötlete Katalóniából származik, 
ahol április 23-án hagyomány 
egy szál rózsát ajándékozni 
minden eladott könyv után.

K O V Á C S  E S Z T E R

2009-ben Evo Morales bolíviai elnök 
kezdeményezésére az ENSZ április 
22-ét a Földanya Nemzetközi Napjává 
nyilvánította: bevett szokás ilyenkor, 

hogy városok, közösségek 
vagy szervezetek szimboli-
kusan egy órára „lekapcsol-
ják” a villanyokat. A széke-
lyudvarhelyi Tomcsa Sándor 
Színház most egy különle-
ges előadással csatlakozik 
a környezettudatosságra 
nevelő kezdeményezéshez. 

A darabot már láthatta az udvar-
helyi közönség, Hatházi András szín-
művész, rendező és drámaíró Kovács 
János meghal című kortárs művéről 

van szó. Az előadást azonban ezúttal 
minden elektronikai cikk lekapcsolá-
sával játssza a társulat: április 21-én, 
szerdán este 7 órától olyan élményben 
lehet részük az előadásra jegyet vál-

tóknak, amilyenben még vélhetően 
nem volt, ha nem láttak áram nélkül 
játszott, sötétben zajló, a megszokottól 
eltérően más érzékekre ható előadást.

Koromsötétben

Látni tehát semmit nem lehet majd, 
erősítette meg lapunknak Dunkler Ré-
ka, a színház sajtóreferense. A produk-
ció során semmilyen olyan eszközt 

vagy berendezést nem használnak, 
amely árammal működik, ellenben 
zene lesz, hiszen a zenei aláfestést 
maga a társulat biztosítja.  Egyébként 
a negyedik Drámázat drámaíró pályá-
zat második díjasa volt Hatházi And-
rás darabja, az ősbemutatót 2019-ben 
tartották. A produkció rendezője Za-
kariás Zalán, aki korábban kifejtette: 
„emberszagú” szöveggel dolgozott, 
hiszen az emberi élet velejárója a ha-

lál is, és a színháznak – amely „sűríti 
az életet” – óhatatlanul ilyen komor 
témákkal is kell foglalkoznia. Az előa-
dás hetven perces, a díszletet Zakariás 
Zalán, a jelmezeket pedig György Esz-
ter tervezte, de ezúttal a nagyérdemű 
mindebből semmit nem fog látni.

Különleges módon készülnek a Föld napjára: színdarab a sötétben
• Igazán rendhagyó programmal készült a Föld napjára a 
székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház: lekapcsolnak 
minden berendezést, és elektromos áram felhasználása 
nélkül adják elő a Kovács János meghal című darabot.

Színházi programok a héten

Csütörtökön délután a székelyudvarhelyi városközpontban újabb 
kirakat előadások lesznek láthatók. Szintén csütörtökön 10 órától 
az Udvarhely Bábműhely első vásári bábjátékát, a Rengeteg Ábel és 
Kürtős Kata kalandjai című előadást játsszák. Továbbá az Esti próba 
című előadás is látható lesz a héten két alkalommal: a Kiss Csaba 
kortárs drámaíró szövegéből Tóth Árpád által színpadra állított ka-
maradrámát pénteken és szombaton este 7 órától játssza a társulat. 
Az előadásokat a színház csökkentett nézőtérrel tudja játszani, ezért 
kizárólag előzetes helyfoglalással tudnak jegyet biztosítani. Jegyek 
személyesen válthatók a jegypénztárban hétköznapokon 11–14 és 
15–17 órák között.

Jelenet a Kovács János meghal című 
darabból. Ilyen, amikor látható
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