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 Az Ops Libris – Régi könyvek a Damjanich János Múzeum gyűjteményéből című 
kiállításban a Múzeum egy olyan gyűjteményét ismerhette meg a közönség, ami eddig még 
nem került bemutatásra. a Múzeum szakkönyvtára korlátozottan nyilvános, így a látogatók 
nagy része nem is tudja, hogy egy ilyen gyűjtemény rejtőzik az épületben. 
 A kiállítás két része ( a tudós ember könyvtára és Hild Viktor, valamit a szolnoki ferences 
rendház megmentett könyvei, mintegy 100 kötet) egy olyan könyvtári hangulatot hivatott 
teremteni, ahol a könyv műkinccsé magasztosul. A kiállításban nagyjából 200 kötet volt 
kiállítva, részletesen 34 könyv került bemutatásra. Ehhez egy viszonylag nagyszabású 
installáció (könyvszekrények, mint vitrinek) volt szükséges.  
Nyomon követhető a könyvnyomtatás története, helyet kapott a könyvészet, a helytörténet, az 
egyháztörténet és a restaurálási munkák kulisszáiba is bepillanthat a látogató. Található a 
könyvek között néhány fragmentum, régi pergamenbe kötött mű, mely külön értéket képvisel, 
ezen pergamen töredékek  kutatása csak néhány évtizede kezdődött el. Igyekeztünk több 
könyvkülönlegességet is bemutatni, némely tartalmilag, némely iparművészetileg értékes, és 
valamelyik a képzőművészet számára fontos (fametszetek, iniciálék a könyvkiadás korai 
időszakából) valamint helyet kap a több kézirat is. A kiállításban kiemelt helyet kapott a 
gyűjteményben őrzött ősnyomtatvány 1495-ből. 
Feltárulkoztak a régi könyvek bejezései, exlibriszei, „rongálásai” (szerzetesi rajzocskák, 
kivágások, széljegyzetek, stb.) és a természetes kártevők munkái, amik természetes 
anyagokról lévén szó (papír, bőr, pergamen, fa) sajnos az idők során nyomot hagytak. 
Nyolc tabló vezette a látogatót a kiállításban, amin képekben még több érdekesség volt 
látható, és kinagyított a képeken kibontakoztak a részletek. 
A kiállítást P. Varga Imre Kapisztrán OFM főiskolai tanár, a Magyar Ferences Könyvtár 
és Levéltár megbízott vezetője nyitotta meg. Megnyitóbeszédében értékes helytörténeti 
adatokat és összefüggéseket osztott meg a közönséggel. A beszéd ezáltal már a Múzeum 
történeti adattárát gazdagítja. 
A többi közgyűjtemény is érdeklődött a kiállítás iránt, a szolnoki Hild Viktor Könyvtár és a 
Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár, valamint a szolnoki Levéltár szakemberei is részt vettek a 
külön nekik tartott szaktárlatvezetésen. 
A szolnoki Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium több osztálya is 
megtekintette a kiállítást. Múzeumpedagógiai foglalkozást csak egy csoport kért. 
Múzeumpedagógiai program és családi nap is tartozott a kiállításhoz. 
A foglalkozás első részében a könyvről és annak részeiről ismerhettek meg a diákok 
érdekességeket (pl.: mi az ISBN szám, milyen kötésű könyvek vannak, ezeknek mik a 
jellemzőik). Ezután egy időrendi kirakó segítségével kellett az olvasás történeti fejlődését 
kirakni a gyerekeknek a „Kőtáblától a Tablet-ig.”.  



Ezután két csoportra oszlott a csapat. Az egyik csoportnak érveket kellett felsorakoztatnia 
amellett, hogy miért jó könyvet olvasni, a másiknak pedig amellett, hogy miért jó elektronikus 
könyvet olvasni. A csoportok 10 percet kaptak a feladat megoldására, majd az idő leteltével 
egy-egy ember a csoportból ismertette az érveket. Ezután egyéni munkában tudáspróbát 
oldottak meg a diákok, mely a kiállításhoz kapcsolódott. Aki hibátlanul oldotta meg, az kapott 
egy kisötöst a következő iskolai tanórára. (november 11. 20 fő) 
A kiállítás kapcsán egy családi napot is tartottunk, október 8-án 34 fő vett részt. A témához 
kapcsolódóan könyvjelző, kis könyvet, jegyzetfüzetet készíthettek a résztvevők és tematikus 
tárlatvetetést tartottunk. 
A Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében megrendezett Múzeumi Őszbúcsúztató központjában 
is a könyvkiállítás állt. A látogatók tárlatvezetéseken, foglalkozásokon vehettek részt, és a 
Jubilate egyházi kórus grergorián hangversenye színesítette a programot. 
A kiállítást megtekintetté elemezték és értékelték a Múzeumi Oktatási és Módszertani 
Központ Szolnokra kihelyezett kiállításrendező tanfolyamának hallgatói. 
A kiállításhoz készült egy színes kiállítás vezető, mely még részletesebben fejtette ki a 
kiállítási tablók témáit és képekben is gazdagabb. 
A kiállítást összesen 2032 látogató tekintette meg. 
 
A kiállítás részletes ismertetése és fotódokumentációja a Damjanich János Múzeum 
honlapján, a www.djm.hu oldalon, és a www.hungaricana.hu oldalon érhető el. 
 
 


