A TÁGULÓ GUTENBERG-GALAXIS
2013. március 28 – november 30.
– beszámoló –
A táguló Gutenberg-galaxis című öt termes kiállítás a Haáz Rezső Múzeum 2013-as kiállítási
programjának legnagyobb szabású rendezvénye, mely több más, könyvvel vagy annak
művészetével kapcsolatos kísérő kiállítással egészült ki:
 Művészet a lapok között. Művészkönyvek (2013. május 13 – június 23.)
 Rajzoljunk meséket – meséljünk rajzokat. Moldován Mária mesekönyv illusztrációiból
válogatott kiállítás (2013. június 1 – július 21.)
 Bogyó és babóca bábkönyvének kiállítása. (2013. június 29 – augusztus 14.)
[Gyerekkönyvek életre kelt világa]
 Portrék–metszők–metszetek. (2013. október 9 – december 31.)
Nem kevesebbre vállalkozott a Haáz Rezső Múzeum és Tudományos Könyvtára, mint
felhívni a figyelmet a könyv kultúrtörténeti jelentőségére.
A táguló Gutenberg-galaxis című kiállítás a könyvnyomtatás előtti kornak eredeti
[Nyujtódi/Udvarhelyi kódex] kódexeiből, Gutenberg felfedezése utáni közvetlen, 1500-ig terjedő
korszak ősnyomtatványait [1489; 1492], 1500–1550 közti postincunabulumait, illetve az ezt
követő tömeges könyvtermés XVI–XIX. századi példányait tárta látogatói elé.
A kiállítás a könyv tartalmi becsére és azok külcsínére fektetve a hangsúlyt igyekezett az
emberiség nagy szellemi és technikai megvalósításának bemutatására, különös tekintettel a
magyar és azon belül az erdélyi (latin, magyar, német, román) könyvkultúrára:
 Erdélyi nyomdaműhelyek könyvek általi bemutatása [Kolozsvár, Brassó, Csíksomlyó,
Nagyvárad, Balázsfalva, Nagyenyed, Gyulafehérvár, Keresd, Szeben]
 A nyomtatás nagy pillanatai [kódexek (eredeti, hímes másolatok), ősnyomtatványok,
bibliák]
 Tematikus terem [Atlaszok, lexikonok, régi hagyományos és modern könyvkötések,
unikumok, könyvmetszések]
 Audiovizuális és múzeumpedagógiai terem [filmvetítés, (inter)aktív olvasási lehetőségek;
gyerek és felnőtt foglalkoztatási programok]
A korszerű látványterveken alapuló [Baróti Hunor] kiállítást multimédiás kísérőanyag
egészíti ki szervesen:
 Film-animáció (virtuális kódexmásoló műhely és a másoló munkájának ismertetése;
napjaink modern nyomdájának bemutatása)
 Érintőképernyős
bemutató
címlapokról,
iniciálékról,
ornamentikákról,
nyomdászjelvényekről;
 Világháló a könyv szolgálatában: Kapcsolatteremtési lehetőség a Magyar Elektronikus
Könyvtárral [a Tudományos Könyvtár digitalizációs tevékenységének megtekintése])
 E-book-ok használati lehetősége

 Hangzó anyagok az erdélyi szász Honterus [Brassó] és a szász/magyar Heltai [Kolozsvár]
nyomdaműhelyek történetéről; Felolvasott magyar és latin szövegrészek kódexekből
[magyar nyelvemlékek], illetve ősnyomtatványokból.
A táguló Gutenberg-galaxis című kiállítás konkrét nyomdatechnikai és nyomdatörténeti
[nyomdai dúcok, nyomó formák, szedőszekrény, ólombetűk], könyvkötészeti tárgyak
[színespapír használata a könyvkötészetben] felsorakoztatásával teszi közérthetőbbé a kiállítást.
A Haáz Rezső Múzeum a kiállításhoz kötődően szoróanyaggal és kiállítási kísérőfüzettel állt
a látogatók szolgálatába. A 14. alkalommal újra szervezésre kerülő restaurátorok továbbképző
konferencia tematikájának fő ütőeréül szintén a könyvet, illetve annak restaurálását választottuk.
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