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X. AGORA 

Figyelemmel a könyvtárügy nemzetközi tendenciáira a könyvtár 2007-ben 
megalkotott jövőképében (MTA Könyvtára Stratégiai terv 2008-2012) stratégiai 
jelentőségű kitörési pont az intézmény kiegészítő tevékenységeinek kiépülése. 
Agora programunkban minél szélesebb körben igyekszünk megismertetni a nyil-
vánossággal az Akadémiai Könyvtár nemzeti kulturális örökségét, erősítve az 
intézmény kulturális közösségi tér szerepét. 2007-ben 11 kulturális rendezvé-
nyünk volt, amelyeket 1,8 millió Ft külső forrásból, szponzori támogatással sike-
rült megvalósítani. A kiállításokon és kulturális rendezvényeinken kívül gyakran 
fogadunk az egyetemekről, főiskolákról érkező hallgatói és kutatói csoportokat, 
közgyűjtemények és intézményi könyvtárak mentén szerveződő látogatókat. 
 

Kiállítások 

A Keleti Gyűjtemény 2007-ben két kiállítást rendezett és egynek az előkészí-
tő munkáit végezte el. A Kéziratos Kincsek a könyvtár Keleti Gyűjteményében 
című kiállítás az MTA közgyűlésének időpontjában nyílt meg 2007. május 7-én. 
A Selyemút rejtett kincsei: Stein Aurél és az Ezer Buddha barlangtemplomok cí-
mű kiállítás a dunhuangi barlangkönyvtár felfedezésének 100. évfordulója alkal-
mából nyílt meg november 22-én, a „Stein Aurél és Dunhuang” című nemzetközi 
konferenciához kapcsolódóan. A Magyar Tudomány Hónapja keretében megren-
dezett kiállítást egy szponzor támogatása tette lehetővé, s december 17-ig volt 
látható a könyvtár Vasarely-termében. A kínai magyar évad („Szabadság, szere-
lem”) alkalmából 2008 tavaszán a Keleti Gyűjtemény Hongkong legrangosabb 
múzeumában rendez nagyszabású kiállítást Stein Aurél életéről és munkásságáról 
Fascinated by the Orient: Aurel Stein (1862-1943) címmel, amelyben különös 
hangsúlyt kap Stein magyar szellemi háttere, a korabeli Pest, az Akadémia, illet-
ve az Akadémiai Könyvtár, továbbá a magyar keletkutatás bemutatása. Ennek a 
mintegy 180 fotót, térképet és kéziratot tartalmazó kiállításnak az előkészületei 
zajlottak 2007-ben. A kiállítások alkalmával számos könyvtárszakmai és orienta-
lisztikai szervezet tagságát, oktatási intézmények hallgatóit és tanárait, valamint 
egyéb csoportokat fogadtunk. A Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteményének 
Szántai Lajos-féle térképgyűjteményéből rendeztünk kiállítást az MTA körtermé-
ben 2007. január 24 – február 9. között „Margaritae cartographicae / Kartográ-
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fiai gyöngyszemek” címmel. A Kodály-év rendezvénysorozatához csatlakozva 
kézirattári és levéltári anyagokból válogattunk „Az akadémikus Kodály”című 
október 17-én megnyílt kiállításhoz, amely november 19-ig volt látogatható a 
Vasarely-teremben. A Magyar Tudomány Hónapja rendezvénysorozat részeként 
Goethe: Az utolsó egyetemes zseni? címmel nyílt kiállítás a budapesti Goethe 
Intézet, az Országos Idegennyelvű Könyvtár és az Akadémiai Könyvtár közös 
rendezésében. Az Informatikai Könyvtári Szövetség szervezésében a Külügymi-
nisztérium támogatásával a Római Szerződés 50. évfordulójára létrejött „Együtt” 
című vándorkiállítást is fogadtuk könyvtárunk előterében. 
 

Előadások, könyvbemutatók 

A „Gondolatok a könyvtárban” rendezvénysorozatot Jankovics Marcell „Az 
ember tragédiája” c. filmbemutatójával és az azt követő beszélgetéssel nyitottuk 
január 25-én. Április 20-án a berlini Klaus Schwarz Kiadó gondozásában a Keleti 
Gyűjtemény kézirata alapján megjelent török 1001 éjszaka könyvbemutatójára 
került sor, májusban „Szabadpolc” címmel rendeztünk pódiumbeszélgetést Tatár 
Sándor költővel, könyvtárunk munkatársával.  „Szóval győzni”− Gondolatok a 
könyvtárban a szó erejéről, a kommunikáció hatalmáról, a műveltség retorikájá-
ról címmel hallhattunk előadást szeptemberben, majd decemberben Esterházy 
Péter író, Pálffy István televíziós és Pusztainé dr. Podmaniczky Erzsébet, a Mál-
tai Lovagok Szövetségének kancellárja közreműködésével elindítottuk „Ex lib-
ris: Maecenas” című könyv-örökbefogadási akciónkat. 




