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500 könyvvel a Föld körül – ez a neve a 
DEENK új tematikus könyvajánlójának, 
mely a szokásos helyen, a Bölcsészettudo-
mányi és Természettudományi könyvtár 
előterében várja a kalandos kedvű olva-
sókat. Az ajánlóhoz idén egy internetes 
oldal is csatlakozik. 

Ez már a negyedik
A tematikus könyvajánlókat 2015-ben 

találtuk ki. Az akkor indított „Nagy olva-
sási kihívás” egy internetes kezdeménye-
zés nyomán született, melynek során 50 
izgalmas szempont alapján állítottuk össze 
a hetente kiadott könyvajánlót. Az ötlet 
sikeres lett, és úgy döntöttünk, folytatjuk. 
A következő évben a 20. század évtizedeit 
mutattuk be a „100 év könyvtár” nevű 
ajánlóban, tavaly pedig az év hónapjaihoz 
válogattunk olvasnivalót. 

Az idei téma Jules Verne művéből nyert 
ihletet, s egy izgalmasnak ígérkező Föld 
körüli utazásra invitálunk vele mindenkit. 
Az egyetemi tanév minden hónapjá-
ban összeállítunk egy 50 könyvből álló 
gyűjteményt, melyekbe egy-egy földrajzi 
térséghez, országhoz vagy városhoz kö-
tődő munkákat válogatunk. A kikerülő 
könyvek köztük egyaránt van krimi és 
szépirodalom, de a gasztronómia, a törté-

nelem, vagy éppen az építészet oldaláról 
is megismerkedhetünk az adott térséggel. 
Aki pedig kedvet kap arra, hogy el is láto-
gasson a helyszínekre, annak a különböző 
útikönyvek lesznek segítségére.

Az első ilyen gyűjtés skandináviát és 
a Baltikumot mutatja be, amit Latin-
Amerika követ februárban. Az év végéig 
pedig elutazhatunk még többek között 
Indonéziába, Afrikába és Ausztráliába is. 

Kitűztük a térképre

Az idei ajánlónk különlegessége, hogy 
utazásunkat az interneten is lehet követni. 
A Historypin nevű oldal nyújtotta lehe-
tőségeket kihasználva a gyűjteményekbe 
kerülő könyveket egy Google térképre 

Új év, új könyvajánló – páratlan utazás könyvekkel
is kitűzzük. A térképen navigálva, ki-és 
bezoomolva látható, hogy hova, mennyi 
könyvet kapcsoltunk. A pin-ek alatt a 
könyvek borítója, fülszövege és – termé-
szetesen – a katalógusunkhoz vezető link 
is megtalálható. Nem csak virtuálisan 
használjuk azonban a térképet. A polcon, 
ahol a könyveket kiállítjuk, egy hatalmas 
atlasz található, melyre kis zászlókat 
tűzve jelöljük meg utazásunk aktuális 
állomásait.

Végtelen utazás lehetősége
A könyvek révén korlátok nélkül eljut-

hatunk bárhová a Földön. Ajánlónk célja 
a különböző országok, kultúrák, tájak és 
emberek lehető legszínesebb és leggaz-
dagabb bemutatása. reméljük, hogy idei 
ajánlónk valódi élményekkel gazdagítja 
az olvasni vágyókat, hogy Cornelia Funke 
Tintaszív című könyvének egyik szereplő-
jéhez hasonlóan elmondhassák: 

„Igen, számtalanszor [jártam Perzsi-
ában]. Ahogy szentpétervárott, Párizs-
ban, Középföldén, idegen bolygókon és 
shangri-Lán. Pedig ki sem mozdultam 
innen. Minden könyv egy kaland, tele 
gyilkossággal, erőszakkal és szenvedéllyel. 
Mindenkit szeretnek, aki kinyitja őket.”

Petró Leonárd


