90. Ünnepi Könyvhét
Rendhagyó tudománynépszerűsítő programokat is kínál az SZTE
A történelmi társasjátékok bemutatójától kezdve a tárlatvezetésen át a rendhagyó magyar
irodalom óráig új rendezvényekkel is jelentkezik az SZTE a 90. Ünnepi Könyvhéten. A szegedi
könyvünnep 2019. június 11. és 17. közötti kínálatában minden második programban az
SZTE polgára a főszereplő vagy a közreműködő.
„Az SZTE utcára viszi a tudományt” mottó jegyében szerveződik a szegedi egyetem oktatói és
hallgatói műveit bemutató program-sorozat a 90. Ünnepi Könyvhéten is. A szegedi könyvünnep
minden második rendezvényének a sikeréért az SZTE polgárai is dolgoznak. Ezek közül közel
negyven könyves programot az SZTE Nemzetközi és Közkapcsolati Igazgatóság munkatársai
segítettek megszervezni.
2019. június 11. és 17. között a hagyományos, könyvekről szóló beszélgetések mellett minden
egyes napra jut rendhagyó program is. Például: a szegedi könyvhét idején különböző – az SZTE
hírportál eseménynaptárában is közzétett – időpontokban a történészek által vizsgált 7 konfliktust
saját fejlesztésű társasjátékaikkal igyekeznek megértetni az érdeklődőkkel SZTE doktoranduszai. A
vers születéséről már megjelent, illetve még készülő kötete kapcsán az SZTE munkatársa mesél
egykori iskolájában a mai gimnazistáknak. A környezetvédelemről is szó esik az SZTE egyik
hallgatója által írt és általános iskolásoknak bemutatandó mesekönyvében.
A Springer, a közismert hazai kiadók és az SZTE könyves műhelyei gondozzák a szegedi egyetem
kutatóinak és hallgatóinak a műveit. Ugyanakkor e kiadók munkáját szerkesztőként is segítik az
SZTE polgárai. Így aztán a kiadvány születéstörténetét a szerzők és a szerkesztők szemszögéből is
megismerhetik, akik részt vesznek az SZTE NKI könyves programjain. Sőt: a könyvek mellett
folyóiratok, tematikus lapszámok készítésének a műhelytitkai is az olvasók elé kerülnek.
Az ismeretterjesztő sorozat folyamatosan bővült, így aztán a szegedi könyvünnep fő szervezője, a
Somogyi-könyvtár által összeállított programfüzetbe nem fért be minden egyetemi program.
Például: június 11-én 14 órakor az SZTE BTK konferenciateremben Marc Redfield A terror
retorikája: töprengések a 9/11 és a terror elleni háború kapcsán című, Fogarasi György
(tanszékvezető egyetemi docens, SZTE BTK Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék) által
magyarra fordított mű kerül terítékre. Vagy: Juhász Péter: Anonymus: Fikció és realitás. Az Álmoság honfoglalása című munkájáról új időpontban, június 12-én 17 órakor az MTA SZAB székházban
beszélgetnek. Vagy: ugyanitt az Állatszimbólumtár A – Z című kötet szerkesztője, prof. dr. Vígh Éva
(SZTE BTK Romanisztika Intézet, Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék) június 14-én 17 órakor
mutatja be a többszerzős művet.
Az SZTE szerzőként és / vagy szerkesztőként aktív, esetleg moderátorként dolgozó, vagy éppen
zenészként, táncosként közreműködő polgáraival a szegedi könyvhét helyszínei közül például a
Klebelsberg Könyvtár AudMin nevű terében, az SZTE BTK épületében, a Dugonics téri egyetemi
épület előtti színpadon, a JATE klub teraszán, a Fekete Ház kertjében berendezett Malátában, az
MTA SZAB székházban, a Grad Caféban találkozhat, kérdezhet az olvasó. Az Ön iránytűje is az
SZTE hírportál eseménynaptára és a 90. Ünnepi Könyvhét szegedi programfüzete lehet.
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