
Az Országos Széchényi Könyvtár tisztelettel 
meghívja Önt és barátait az

Olasz-magyar örökség 
című vetítéssorozat második estjére,

2016. február 11-én, csütörtökön 17 órára 
az OSZK VI. emeleti Dísztermébe.
A vetítést követően beszélgetés  

Béres Klárával, a Béres Alapítvány elnökével 
és Ifj. Dr. Béres Józseffel, 

a Béres Gyógyszergyár elnökével.

2016. első negyedévében az Országos  
Széchényi Könyvtárban is bemutatásra  

kerülnek a 2015-ös Milánói Világkiállítás  
alkalmából készített ismeretterjesztő filmek. 

A vetítésekre a belépés díjtalan, helyfoglalás 
érkezési sorrendben.

A vetítéssorozat további tervezett időpontjai: 
2016. március 10., április 21.
Címünk:  Országos Széchényi Könyvtár

Budapest, I. kerület, Budavári Palota F épület
További információk: Piskorán Nóra sajtóreferens

tel: 22 43 746, e-mail: piskoran.nora@oszk.hu
www.oszk.hu, @nemzetikonyvtar

FEBRUÁRI  VETÍTÉSI  PROGRAM

A Casa Buonarroti igazgatója - Tolnay Károly
író-rendező: Petényi Katalin 
rendező-producer: Kabay Barna
A dokumentumfilm Charles de Tolnay  
– Tolnay Károly művészettörténész,  
a Firenzei Casa Buonarroti Múzeum  
egykori igazgatójának, a világ legjelen-
tősebb Michelangelo kutatójának mun-
kásságát mutatja be. A kamera követi 
életének legfőbb állomásait Itáliában. 
Miközben a tudós korábbi, ismeretlen  

archív felvételeken felfedezéseiről beszél, a néző előtt megelevenednek Michelan-
gelo művei, közöttük olyanok is, melyeket még filmben sohasem publikáltak.

A nemzet építésze - Ybl Miklós
író-rendező: Gyöngyössy Bence 
rendező-producer: Kabay Barna
A dokumentumfilm Ybl Miklós, a XIX. 
század egyik legkiválóbb magyar  
építészének művein keresztül mutat 
rá az olasz művészet termékenyítő ha-
tására és az itáliai–magyar művészeti, 
építészeti értékek összefonódására.  
Miközben megismerjük Ybl munkás-
ságát, felfedezzük a Duna két partjára 
épült magyar főváros egyedülálló 
szépségét.

A padovai szalézi nővérek és a Béres csepp
író-rendező: Petényi Katalin 
rendező-producer: Kabay Barna
A dokumentumfilm id. dr. Béres
József feltaláló, a Béres család és  
a Béres Gyógyszergyár tevékenységét 
mutatja be: küzdelmüket az egészséges 
emberért, az élet- energia növeléséért, 
a daganatos betegségek megelőzésé-
ért. Felidézi id. dr. Béres József kutató 
kihívásokkal, megpróbáltatásokkal teli 

életét, harcát, hogy a legreménytelenebb helyzetekben is reményt tudjon adni 
embertársainak. A család karitatív támogatása Olaszországba is eljutott: a padovai 
szalézi nővérek a Béres cseppel segítik a Haitiban alultáplált gyerekeket.


