A Tan Kapuja Buddhista Főiskola
Szakkönyvtára

3. hírlevele
2020. 02. 01.
Felhívás
Ismered Hamvas Bélát? Olvastad valamelyik könyvét?
Könyvtárunk szervezésében 2 hónapon keresztül felolvasások, beszélgetések,
valós és virtuális kiállítások, előadások formájában arra bíztatunk minden
kedves jelenlegi és volt hallgatót, hogy olvasson Hamvast, kölcsönözzön a
könyvtár Hamvas-gyűjteményéből, fedezze fel ennek a hihetetlenül érdekes,
zseniális embernek az igen sokoldalú írói munkásságát... és mesélje el az
élményeit, véleményét, gondolatait a többieknek!
Most bárki résztvevőjévé válhat a Hamvas-olvasók közösségének,
ajánlásaival felkeltheti barátai érdeklődését, megtapasztalhatja az olvasás
közösségi élményét. Jelképes ajándékokon kívül ezt az élményt kínáljuk
mindenkinek.

Hogyan oszthatók meg az olvasmányélmények?
Írhatsz esszét, könyvajánlót, fülszöveget vagy kritikát.
Tervezhetsz könyvborítót, könyvjelzőt, facebook-oldalt, plakátot.

Komponálhatsz zenét vagy táncot, készíthetsz könyves szelfit, szerkeszthetsz
keresztrejtvényt.
Írhatsz forgatókönyvet, rövid jeleneteket, melyeket a barátaiddal előadsz.
Rendezői segítséget adunk hozzá!
Üzenhetsz a leendő I. évfolyamos VB-s hallgatóknak!
Felolvashatsz a könyvtárban vagy otthon. Ha élvezed a szöveget, adásba kerül
a BuddhaFM-en!
Ötleteiddel segíthetsz a motiválásban és a propagálásban:-)
Minden alkotást közreadunk!

A könyvtár Hamvas-gyűjteményéről
Közel 100 mű, az életmű-sorozat több példánya megtalálható a
nagyolvasó-teremben.
Számos róla szóló könyv, cikk, tanulmány ugyanitt kapott helyet.
Az írásai nyomán készült hangoskönyvek meghallgathatók a könyvtárban
vagy kikölcsönözhetők.
A Hamvas-különgyűjtemény könyvborítói hamarosan megtekinthetők a
honlapunk virtuális olvasótermében, és a könyvtári térben, az üvegfalon.
A katalógusban minden Hamvas-mű visszakereshető.

Milyen olvasnivalókat ajánl Szathmári Botond?
Hamvas Béla: Arlequin. Vigília 1986. 1. sz. [pp. 41-51.]
Hamvas Béla: Silentium. Titkos jegyzőkönyv. Unicornis. 2000. Bp. Medio K.
Hamvas Béla: A láthatatlan történet. 1988. Bp. Akadémiai K.
Hamvas Béla: Patmosz I-II. 1992. Szombathely: Életünk K.
Hamvas Béla: Scientia sacra. I-II. 1988. Bp. Magvető K.
Hamvas Béla: A babérliget-könyv. Hexakümion. 1993. Bp. Medio K.
Hamvas Béla: Tabula smaragdina. Mágia szutra. 1994. Bp. Medio K.
Hamvas Béla: Arkhai. 1994. Bp. Medio K.
Hamvas Béla: A száz könyv. 2000. Bp. Medio K.

Mit ajánl Weiner Sennyey Tibor?

„(...) Ha azonban valaki a lényeget szeretné tudni Hamvas Béláról, akkor azt
javasolnám neki, hogy kezdje az Arkhai című esszékötettel, utána tetszés szerint
olvasson tőle esszéket, talán folytassa A magyar Hüperionnal és Az öt génius�szal. Úgy, hogy tartsa észben, Hamvas legnagyobb erénye egyben legnagyobb
hibája is: mégpedig az, hogy nagyon jó író. Nagyszerűen elhitet bárkivel bármit,
és annak ellenkezőjét is. Ne elégedjen meg azzal az olvasó, amit Hamvas ír, ne
gondolja, hogy megtalálta a „tutifrankót” és végképp ne higgye azt, hogy mást
már nem kellene olvasnia. Utána kell nézni, hogy kikre hivatkozik az Anthologia
Humanában, hogy miket és miért emelt be az Ősök nagy csarnokába, hogy mi az
A száz könyv, amit felsorol. Aztán el kell jutni a Karneválig és a Scientia sacráig,
amelyekkel semmi más dolgunk nincs, mint hogy egészen egyszerűen elolvassuk
őket. Ha kell: újra és újra. (...)”
/WST: Hamvas Béla ezerarcú és egyszerű élete és műve, 2019. 11. o./

Mit ajánlanak a könyvtárosok?
Terebess-válogatás: https://terebess.hu/keletkultinfo/hamvasbela.html
Századfordító Magyarok: Hamvas Béla (M2 adás)
https://www.youtube.com/watch?v=dKN9NUW8Ank

Programok
2020. február 25. Bor (vagy tea) mellett beszélgetés
Farkas Attila Mártonnal és Kalmár Csabával a MERSZ-ben
Hamvas Béla 1897. március 23-án született.

2020. március 26-án délután előadásokkal,
és a hallgatók könyvajánlásainak
bemutatásával emlékezünk rá

Szathmári Botond, Weiner Sennyey Tibor és Varga Gábor
előadását követően apró ajándékokkal jutalmazzuk a legötletesebb
hallgatói munkákat.
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