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Bevezető gon”olatok 

Mit ad egy korszerū települési könyvtár? 

Friss és érdekes olvasnivalót, korszerū 
informatikai hozzáférést, barátságos, 
kellemes környezetet Ɠ benne olyan 
közösségi szolgáltatásokkal, melyek 
megszólítanak bennünket: irodalmi 
találkozásokkal, helyismereti játékokkal, 
ismeretterjesztő előadásokkal, 
mesefoglalkozásokkal és játékokkal. 

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 
2018. évi programkínálata ennek szervezési 
munkáját segíti. Bízom abban, hogy minden 
szolgáltató hely a település lakosságának 
érdeklődése szerint tud választani, s ezévben 
is sok olyan sikeres könyvtári program 
valósul meg, mely maradandó könyvtári 
élményt jelent mindenki számára. 

Tőzsér Istvánné Géczi Andrea 
igazgató



Babáknak, óvo”ásoknak 
Mon”ókázó, mesélő, muzsikáló
0-3 éves babáknak és mamáiknak

bölcsđdés és kiscsoportos korosztálynak

ÖLBÉLI JÁTÉKOK - CIRÓKA

ÖLBÉLI JÁTÉKOK - BÓCIKÁLÓ

Mondókázós, játékos együttlét, hintáztató, ringató  

mondókákkal, versikékkel. 

Programgazda: Bálintné  Fadgyas Eszter 

Mondókák, dalok, mesék, játékok

Programgazda: Szabó  Eszter 

A gyermekeket a hagyományos magyar mesemondással és a 

magyar népmesék világával megismertető  komplex 

programsorozat. Mesék, játékok, kézművesség. 

Programgazdák: 

Pauer Erika, Pintérné  Pordány Mária, Szabó  Eszter 

Interaktív zenei foglalkozás játékkal, mondókákkal, versekkel, 

zenével, tánccal, kézművességgel. 

Programgazda: Pauer Erika 

Árnyszínház mesékkel, Matilddal, kuflikkal, zene, tánc, móka, 

kacagás! 

Programgazda: Bálintné  Fadgyas Eszter 

„Kiskölyök koromban bagoly szerettem volna lenni, mert a baglyokat 

este senki nem parancsolja ágyba.” Konrad Lorenz 

Baglyos történetek, versek, könyvek megismerése után, 

korosztálytól függően készítünk guriga, termés, vagy varrott 

baglyot. 

Programgazda: Bodó  Boglárka 

óvodásoknak, alsó tagozatosaknak, családoknak

MESEKOSÁR

óvodásoknak, alsó tagozatosaknak, családoknak 

INTERNET szükséges!

óvodásoknak, kisiskolásoknak

gyerekeknek, családoknak

MESEZENEDE

JÁTSSZUNK SZÍNHÁZAT

BAGLYOK MINDENHOL
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Babáknak, óvo”ásoknak 
Mon”ókázó, mesélő, muzsikáló

meseterápiás foglalkozások gyerekeknek, 

felnđtteknek 

ajánlott létszám: 10-15 fđ, de alkalmanként 

lehetđség van kevesebb és több fđvel is megtartani 

a foglalkozást 

MESÉLY 

Mesély program = esély mesékkel a belső  harmónia felé. 

(A névszójáték, a mesélj - esély szavakból.) Egy különleges 

lehetőség és belső  iránytű  harmonikusan kapcsolódni 

  egymáshoz és a világhoz, a Dr. Boldizsár Ildikó  által 

kidolgozott metamorphoses meseterápia segítségével. 

Mi mindenben segíthetnek a mesék? Személyiség és 

képességfejlesztésben, lélekfrissítésben, az önbizalom 

erősítésében és növelésében, belső  görcseink oldásában. 

A Mesély kérhetö  gyermekek (óvodások, kisiskolások), 

kamaszok, aktív korú  felnöttek és idösek számára egyaránt, 

de speciális csoportoknak is. 

A program elsősorban kis csoportokkal tud dolgozni. Az 

ideális létszám 10-15  fő, de akár ennél kevesebb személy. 

Alkalmanként nagyobb létszám is lehetséges. 

Programgazda: Luzsi Margó  
Egészen kicsi és nagyobb létszámú  közönség 

számára egyaránt megfelelő  esemény. Kizárólag 

népmesékre - magyar és más népek meséire - 

épülő  könyvtári program, anyag és eszköz igény 

nélkül. A programot kérni lehet gyermekeknek: 

iskolásoknak, óvodásoknak egyaránt, de 

családok számára is alkalmas, ugyanakkor 

kizárólag felnőttekből álló  közönségnek is. A 

mesék összeállítása alkalmazkodik a program 

jellegéhez. 

Programgazda: Luzsi Margó  

2018-ban újra indul az E’mese vár! Az új évadban az e’mese csapatokat óvodások alkotják, akik vagány, merész és 

izgalmas próbákon haladnak végig a játékban. Közben megmutathatják, milyen jók a bütykölésben, 

barkácsolásban és rajzolásban, de akár rímeket is faraghatnak, vagy történeteket is kigondolhatnak. A játék 

három fordulós, azaz a csapatoknak három próbát kell kiállniuk, amelyek végére mindenki megtalálja a kedvenc 

meséjét. Ehhez háttérként kortárs magyar és világirodalmi meséken keresztül vezet az út. 

„… és most útra fel barátaim! Várnak a kalandok és ne feledjétek: bármi legyen, gazdagít!” 

Korosztály: nagycsoportos óvodások 

Létszám: 3-15  fő  

hagyományos, hiteles (autentikus) 

mesemondás

könyv-, könyvtár- és olvasásnépszerısítđ programsorozat sulikezdđ ovisoknak

MESÉLŐ

EƖMESE VÁR Ɠ FELKEREKEDŐ
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Babáknak, óvo”ásoknak 
Mon”ókázó, mesélő, muzsikáló

óvodás és kisiskolás korú gyermekeknek

BABSZEM JANKÓ GYERMEKSZÍNHÁZ

Színház a gyermekek nyelvén 

„Minden műsorral arra törekszünk, hogy nézőink igényesen 

kialakított és humorral átszőtt történetekben 

gyönyörködhessenek, színpadon, tantermekben, vagy óvodai 

csoportszobákban egyaránt. Régiónkban olyan kulturális 

feladatot látunk el, melyre egyetlen más társulat sem 

vállalkozik.”   

Bábszínházi előadások a legkisebbeknek 

A Galagonya Bábszínház egy utazó  bábszínház, akik nép-, tündér- 

és állatmeséket játszanak. Hagyományos paravános technikával 

dolgoznak, közönségük elsősorban óvodás és kisiskolás 

gyermekek. A bábelőadásaikban szereplő  csodálatos bábokat és 

díszleteket maguk tervezik és készítik el. Sok mesét dolgoztak 

már fel, ám van közöttük olyan is, mely sajátjuk. 

„Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek minél hamarabb megismerjék 

és megszeressék népünk zenéjét, ezért nagyon sok óvodában és 

iskolában muzsikálunk. Kiemelt jelentőségű  feladatunknak tartjuk, 

hogy a hátrányos helyzetű, illetve a fogyatékos gyerekekhez is 

rendszeresen eljussunk, fejlesztésüket elősegíthessük.” 

óvodás és kisiskolás korú gyermekeknek

gyermek és iskolás korosztálynak

GALAGONYA BÁBSZÍNHÁZ

EGERSZALÓKI TEKERGŐ ZENEKAR
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Alsó tagozatos iskolásoknak 
Játékos, zenés iro”almi kavalká”

óvodásoknak, alsó tagozatosoknak, családoknak 

MESEKOSÁR

A gyermekeket a hagyományos magyar mesemondással és 

a magyar népmesék világával megismertető  komplex 

programsorozat. Mesék, játékok, kézművesség. 

Programgazdák: 

Pauer Erika, Pintérné  Pordány Mária, Szabó  Eszter 

Játékos interaktív könyvtári foglalkozás humoros nyelvi 

játékokkal, kitalálós versikékkel 

Programgazda: Zsoldos Marianna 

Az ember a játék segítségével tanul, fejlődik, ismeri meg 

környezetét és a világban zajló  eseményeket. 

Játéktörténeti kalandozásaink során megismerkedünk az 

ókori, a honfoglaláskori és a középkori emberek játékaival. 

Beszélgetünk a népi játékokról, majd összemérjük erőnket 

és tudásunkat egy-egy játékban! Lesz malmozás, 

kockavetés és zúgattyúzás. Mert játszani jó! 

Programgazda: Szécsényi Orsolya 

Rendhagyó  ének-zene műhely könyvtári környezetben, multimédiás eszközökkel, videókkal, képekkel, 

weboldalakkal, interaktív játékokkal. Témák: 1. Humor a zenében   2. Zenés utazás a Föld körül 

Programgazda: Zsoldos Marianna 

Olvasásnépszerűsítő  felfedezőút a kortárs gyermek- és 

ifjúsági irodalomban. Játék és mese mai szerzők írásaival, 

verselés sok humorral, nevetéssel. 

Programgazda: Komló-Szabó  Ágnes 

óvodásoknak, alsó tagozatosaknak

MIAZAMI Ɠ JÁTÉK ÉS IRODALOM

játékfoglalkozás - minden korosztálynak 

általános iskolásoknak - internet szükséges! 

rendhagyó irodalomóra  alsó tagozatosoknak, 

felsđ tagozatosoknak 

CSÓKOLOM, PÓKMAJOM! 

KI JÁTSZIK ILYET? 

MULTIMÉDIÁS ÉNEK-ZENE ÓRA 
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Alsó tagozatos iskolásoknak 
Játékos, zenés iro”almi kavalká”

alsó tagozatosoknak - internet szükséges! 

CSEPÜ, LAPU, GONGYOLA - 
HAGYOMÁNYOK, JELES NAPOK

A foglalkozáson ma is élő, illetve már csak hallomásból ismert 

népi hagyományokat idézünk fel könyvek, zenék, mozgóképek 

(videó  részletek) felhasználásával. A népi hagyományok 

ünnepkörönként kerülnek bemutatásra. 

1. Tavaszi ünnepkör: farsang, húsvét, pünkösd 

2. Őszi ünnepkör: szüret, lakodalom, napokhoz fűződő  szokások 

3. Téli ünnepkör: Szent Miklós naptól Vízkeresztig 

Programgazda: Orsó  Éva 

Mesély program = esély mesékkel a belső  harmónia felé. (A név 

szójáték, a mesélj - esély szavakból.) Egy különleges lehetőség és 

belső  iránytű  harmonikusan kapcsolódni   egymáshoz és a világhoz,

a Dr. Boldizsár Ildikó  által kidolgozott metamorphoses meseterápia 

segítségével. 

Mi mindenben segíthetnek a mesék? Személyiség és képesség- 

fejlesztésben, lélekfrissítésben, az önbizalom erősítésében és 

növelésében, belső  görcseink oldásában. 

A Mesély kérhető  gyermekek (óvodások, kisiskolások), kamaszok, 

aktív korú  felnőttek és idősek számára egyaránt, de speciális 

csoportoknak is. A program elsősorban kis csoportokkal tud 

dolgozni. Az ideális létszám 10-15  fő, de akár ennél kevesebb 

személy. Alkalmanként nagyobb létszám is lehetséges. 

Programgazda:  Luzsi Margó  

Egészen kicsi és nagyobb létszámú  közönség számára egyaránt megfelelő  esemény. Kizárólag népmesékre - 

magyar és más népek meséire - épülő  könyvtári program, anyag és eszköz igény nélkül. A programot kérni lehet 

gyermekeknek: iskolásoknak, óvodásoknak egyaránt, de családok számára is alkalmas, ugyanakkor kizárólag 

felnőttekből álló  közönségnek is. A mesék összeállítása alkalmazkodik a program jellegéhez. 

Programgazda: Luzsi Margó  

meseterápiás foglalkozások gyerekeknek, felnđtteknek 

ajánlott létszám: 10-15 fđ

hagyományos, hiteles (autentikus) mesemondás

MESÉLY

MESÉLŐ
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Alsó tagozatos iskolásoknak 
Játékos, zenés iro”almi kavalká” 

„Sokszor meglepődöm azon, hogy mennyire a fogékonyak 

a gyerekek az abszurdra. Ismerőseimtől hallom, hogy 

vannak családok, ahol a Kicsibácsi olvasása rendszeres 

esti szokássá  vált, és sokszor olyan történetek lesznek 

kedvencek, amelyekről azt gondolnám, hogy túl elvontak, 

és biztosan nem értik a gyerekek. Valahogy mégis 

működik náluk”- 

Dániel András 

„A Kuflikkal levett a lábamról. Vagyis nem engem, hanem 

a gyerekeket. Hát ők már pedig tíz évesek, az egyik 

komoly könyveket is olvas, a másik meg alig olvas, de a 

Kuflikat mindkettő  szereti …” (Olvasói vélemény) 

„Beszélt nekünk az olvasásról, és arról, hogyan 

fejleszthetjük a képzeletünket. Arról is beszélt, hogy a 

képzeletünk fejlesztése hogyan segíti a tanulást. Az 

olvasás megtanít minket tanulni, mert nekünk kell 

elképzelni azt, amit olvasunk. Ha csak tévét nézünk, ott 

nincs szükségünk a képzeletünkre.” - (3. osztályos olvasó) 

alsó tagozatos iskolások részére

3-4. osztályos és felsđ tagozatos iskolások részére

DÁNIEL ANDRÁS - ÍRÓ GRAFIKUS 
ƚLEGYEN MINDENKI KUFLI!ƙ 

KOVÁCS ATTILA (HOLDEN ROSE) 
ƚAZ ÍRÓ, AKI HÁZHOZ JÖN.ƙ 
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Alsó tagozatos iskolásoknak 
Játékos, zenés iro”almi kavalká” 

„…nagy verset írni nehezebb, mint regényt. A versnél 

rengeteget kell sűríteni, csiszolni. Nekem is van olyan 

versem, amit évekig írtam. A re¬¬gény előnye, hogy 

mindenki megérti a történetét, míg egy nehezebb kortárs 

verstől a próza-fogyasztók megrettenek. Én kezdettől 

fogva írok verseket és novellákat is. Számomra mindkét 

műfaj alapvetően játék: a szerző  kiléphet saját énjéből, 

más szerepekbe bújhat, más hangokon szólalhat meg.” -   

Szabó  T. Anna 

Barnabás meséi:   2007-ben kezdtem el az első  

kötetet, összesen 9  jelent meg eddig. A 

kisgyerekek hétköznapjaiba beleillő, egy kicsit a 

fantázia világ által szabadon engedett történéseket 

a Mackó  család formájában mutatja be. 

Ó  azok a csodálatos állatok! 

Könyvsorozat, amire azt szoktam mondani, hogy 

mesésen hangzó  igaz történetek. - Telegdi Ágnes 

„Vig Balázs eddigi összes megjelenő  könyvét olvastam és 

nagyon szerettem. Tetszett A rettegő  fogorvos, a Három 

bajusz gazdát keres, és a Puszirablók is, de Todó  utcahosszal 

verte nálam az előzőeket.” - Könyvparfé    

alsó tagozatos korosztály számára

minden korosztály részére  

alsó tagozatos iskolások részére

SZABÓ T. ANNA - ÍRÓ, KÖLTŐ 
MŪFORDÍTÓ 
ƚAKI TOLLAT FOG A KEZÉBE, EGY 
PILLANATRA SEM LEHET BIZTOS 
ABBAN, HOGY JÓL CSINÁLJAƙ 

TELEGDI ÁGNES - ÍRÓ, 
GYÓGYPEDAGÓGUS, FOTÓMŪVÉSZ 

VIG BALÁZS - ÍRÓ 
PUSZILÓGIA, GAZDÁT KERESŐ BAJSZOK, 
ÉS MÉG TODÓ IS KITÁLAL 
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Alsó tagozatos iskolásoknak 
Játékos, zenés iro”almi kavalká”

óvodás és kisiskolás korú gyermekeknek 

4-5. osztályos tanulók részére 

óvodás és kisiskolás korú gyermekeknek 

BABSZEM JANKÓ GYERMEKSZÍNHÁZ

ARANY JÁNOS: FÜLEMILE 
SZÍNHÁZI ELŐADÁS 

GALAGONYA BÁBSZÍNHÁZ 

Színház a gyermekek nyelvén 

„Minden műsorral arra törekszünk, hogy nézőink igényesen kialakított és humorral átszőtt történetekben 

gyönyörködhessenek, színpadon, tantermekben, vagy óvodai csoportszobákban egyaránt. Régiónkban olyan 

kulturális feladatot látunk el, melyre egyetlen más társulat sem vállalkozik.”   

Az előadások sajátja, hogy alkalmazkodva az adott körülményekhez, a színházból ismert technikai eszközök 

nélkül is, értékes alkotás szülessen. A hangsúly ebben az esetben az előadókra, a színész és néző  

kapcsolatára, az együttjátszás pillanatának megélésére koncentrálódik. 

Programgazda: Baráth Zoltán 

Bábszínházi előadások a 

legkisebbeknek 

A Galagonya Bábszínház 

egy utazó  bábszínház, 

akik nép-, tündér- és 

állatmeséket játszanak. 

Hagyományos 

paravános technikával 

dolgoznak, közönségük 

elsősorban óvodás és 

kisiskolás gyermekek. A 

bábelőadásaikban 

szereplő  csodálatos 

bábokat és díszleteket 

maguk tervezik és 

készítik el. Sok mesét 

dolgoztak már fel, ám 

van közöttük olyan is, 

mely sajátjuk. 
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Alsó tagozatos iskolásoknak 
Játékos, zenés iro”almi kavalká” 

Interaktív zenei foglalkozás játékkal, 

mondókákkal, versekkel, zenével, tánccal, 

kézművességgel. 

Programgazda: Pauer Erika 

Árnyszínház mesékkel, Matilddal, kuflikkal, zene, 

tánc, móka, kacagás! 

Programgazda: Bálintné  Fadgyas Eszter 

Játékos, életszerű  angol foglalkozás sok 

mozgással a Bródy Sándor Könyvtár Idegen 

nyelvi gyűjteményében, anyanyelvi 

közreműködővel. 

A beutazás költségét korlátozott számban 

vállaljuk. 

Programgazda: Fekete Ildikó  

„Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek minél hamarabb megismerjék és megszeressék népünk zenéjét, ezért nagyon 

sok óvodában és iskolában muzsikálunk. Kiemelt jelentőségű  feladatunknak tartjuk, hogy a hátrányos helyzetű, 

illetve a fogyatékos gyerekekhez is rendszeresen eljussunk, fejlesztésüket elősegíthessük.” 

gyermek és iskolás korosztálynak

általános iskolásoknak (3-8. osztály) 

óvodásoknak, alsó tagozatosoknak, 

családoknak - Internet szükséges! 

óvodásoknak, kisiskolásoknak 

FUN AND GAMES 

MESEZENEDE JÁTSSZUNK SZÍNHÁZAT!

EGERSZALÓKI TEKERGŐ ZENEKAR 
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Felső tagozatos iskolásoknak 
Z- generációs kihívások

alsó tagozatosoknak, felsđ tagozatosoknak 

CSÓKOLOM, PÓKMAJOM! Ɠ 
RENDHAGYÓ IRODALOMÓRA  

A foglalkozások középpontjában az anyanyelvi kultúra 

gazdagítása, a szókincs bővítése, valamint a játékos 

ismeretszerzés áll. A program épít a gyerekek 

aktivitására, lehetőséget ad a véleményformálásra, a 

különböző  vélemények ütköztetésére, a saját vélemény 

megvédésére. 

A találkozók központi eleme a humor és a kreativitás. 

Programgazda: Komló-Szabó  Ágnes 

Az interaktív könyvtártörténeti óra a Gárdonyi- 

könyvtárról készült film bemutatásával 

kezdődik, majd torpedó  játék során beszéljük 

meg a hallott információkat. A játék kérdései a 

könyvtárismertetés szövegére épülnek, a 

helyes válaszokat Gárdonyi idézetekkel 

jutalmazzuk. A foglalkozás Gárdonyi 

titkosírásának megfejtésével zárul. 

Programgazda: Vasné  Varga Zita 

Könyv- és könyvtárhasználati foglalkozás Jeff Kinney:

Egy ropi naplója könyvsorozatának felhasználásával. 

Programgazda: Zsoldos Marianna 

rendhagyó foglalkozás Gárdonyi Géza 

könyvtáráról 

felsđ tagozatosaknak 

DR. BLACK WILLIAM 
REJTÉLYES VILÁGA

EGY ROPI NAPLÓJA: 
A NAGY KÖNYVTÁRI KALAND
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Felső tagozatos iskolásoknak 
Z- generációs kihívások

felsđ tagozatosoknak - internet szükséges! 

MOZDULJ RÁ! Ɠ KÖNYVESPOLCTÚRA Ɠ KÖNYVAJÁNLÓK KAMASZ SZEMMEL 

A kortárs regények megszólítják a mai fiatalokat, akik gyakran nem tudnak mit kezdeni a kötelező  

olvasmányokkal – főként azok régies nyelvezete miatt. Fontos, hogy nekik szóló, jól szerkesztett szövegeket 

adjunk a kezükbe. A program során olyan könyvekkel ismerkedünk meg, amelyeket kamaszok ajánlanak 

youtube-os videónaplókban kortársaiknak, a könyvek cselekménye olyan környezetben játsz ódik, amelyeknek 

köze van a mai fiatalok életéhez. 

Programgazda: Komló-Szabó  Ágnes 

EZ egy FILM. Ezt a filmet ŐK forgatják. Az 5  alkalmas foglalkozássorozaton egy, a kamaszok problémáit 

feldolgozó, kortárs regénnyel vagy novellával ismerkedünk meg egy biblioterápiás foglalkozás keretén belül, 

majd átvesszük az iPades filmkészítés alapjait, végül egy trailert készítünk az irodalmi alkotáshoz. Az elkészült 

kisfilmeket a FILM-EZ-ŐK youtube csatornáján publikáljuk. 

A program könyves alappillére: 

A Könyvespolctúra programunk alapgondolatát folytatjuk, mely szerint a kamaszok szívesebben olvasnak egy 

könyvet, ha valamely kortársuk ajánlja azt. 

A program filmes alappillére: A filmeket iPaddel forgatjuk, ezzel is ösztönözve a kamaszokat, hogy a 

későbbiekben a non-stop a kezükben tartott kütyüket (saját mobiljukat, tabletjüket) alkotásra használják. 

A foglalkozások egymásra épülnek, 

ezért csak az első  alkalomnál lehet 

csatlakozni, a további találkozókon 

zárt műhelyként működünk. 

A foglalkozások idejére az 

iPadeket a megyei könyvtár 

biztosítja a gyerekek számára. 

A résztvevők létszáma: 

maximum 6  fő  

Programgazda: 

Komló-Szabó  Ágnes 

A program youtube 

csatornája az eddig 

elkészült kisfilmekkel, 

összefoglalókkal:                                                              https://www.youtube.com/channel/UCYoGuU98d0MTDSibToGFuJQ                         

   

12-15 éves kamaszoknak

FILM-EZ-ŐK
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Felső tagozatos iskolásoknak 
Z- generációs kihívások

Kis illemtan felsđ tagozatosoknak és felnđtteknek 

ILLIK, NEM ILLIK?

A technológiai fejlődésnek köszönhetően sokszor olyan 

helyzetbe kerülünk, melyekkel még nem találkoztunk, pl. 

hogyan írunk SMS-t vagy egy hivatalos személynek e-mailt? 

Az ezekre vonatkozó  illemszabályok velünk együtt 

alakulnak. Nem is olyan egyszerű  eligazodni az 

illemszabályok között, de mi megpróbáljuk! 

Programgazda: Szécsényi Orsolya 

Az ember a játék segítségével tanul, fejlődik, ismeri meg 

környezetét és a világban zajló  eseményeket. 

Játéktörténeti kalandozásaink során megismerkedünk az 

ókori, a honfoglaláskori és a középkori emberek játékaival. 

Beszélgetünk a népi játékokról, majd összemérjük erőnket 

és tudásunkat egy-egy játékban!  Malmozás, kockavetés és 

zúgattyúzás. 

Mert játszani jó! 

Programgazda: Szécsényi Orsolya 

A Prezi magyar fejlesztésű, web-alapú  prezentációs 

szoftver, mely 2009  óta már több tízmillió  felhasználóval 

rendelkezik. A szoftver megoldást nyújt arra, hogy 

innovatívan, kreatívan mutasd be előadásodat, 

történetedet digitálisan mesélheted el.. A Prezi egy olyan 

digitális vászon, melynek segítségével hatásosan 

közvetítheted üzenetedet, a közönség pedig egy 

felejthetetlen előadást kap. 

Programgazda: Csépányi Zoltán 

játékfoglalkozás minden korosztálynak

KI JÁTSZIK ILYET? 

célcsoport: 12-14 év  Létszám: maximum 8 fđ 

SOS! ELŐADÁST TARTOK! 
AVAGY LÉGY KREATÍV PREZIVEL! 
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Felső tagozatos iskolásoknak 
Z- generációs kihívások

felsđ tagozatosoknak, és felnđtteknek 

a résztvevđk létszáma: maximum 8 fđ - számítógépek és internet szükséges! 

VIRTUÁLIS MÚLTLAPOZÓ 

Kíváncsi, milyen események történtek, milyen hírek jelentek meg egy adott napon, akár születésnapján a 

nyomtatott sajtóban? Érdekli hogyan nézett ki Eger egy 1945  után készült képeslapon? Lapozzunk a múlt 

történései között, tegyünk közösen egy virtuális sétát a folyamatosan gazdagodó  gyűjteményekben! Ismerjük 

meg a digitális adatbázisokat, melyek teljes, a nyomdaival megegyező  tartalmat kínálnak! 

Az Arcanum Digitális Tudománytárban több milliónyi oldalon át böngészhet a tudományos és kulturális 

tartalmakban! Az adatbázis a Bródy Sándor Könyvtárban ingyenesen elérhető. 

A Hungaricana Közgyűjteményi portálon fellelhető  rengeteg kultúrkincs, többek között a Heves Megyei Hírlap 

digitalizált lapszámaiba is betekinthet! 

A foglalkozást a szolgáltatóhelyeken vagy a Bródy Sándor Könyvtárban szervezzük.   

A Virtuális múltlapozó  videós ajánlója megtekinthető  itt: https://www.youtube.com/watch?v=aKAylUmTFDI 

Programgazda: Bodor Katalin 
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KERESS, TALÁLJ, TANULJ! 

MULTIMÉDIÁS ÉNEK-ZENE ÓRA

felsđ tagozatosoknak - internet szükséges! 

általános iskolásoknak - internet szükséges! 

Interaktív könyvtárhasználati foglalkozások a papírkönyvtártól az elektronikus könyvtárig. 

Könyvtártörténet dióhéjban. Digitális adatbázisok bemutatása. 

Programgazda: Bodor Katalin 

Rendhagyó  ének-zene műhely könyvtári környezetben, multimédiás eszközökkel, videókkal, képekkel, 

weboldalakkal, interaktív játékokkal. 

Témák: 1. Humor a zenében   2. Zenés utazás a Föld körül 

Programgazda: Zsoldos Marianna 



Felső tagozatos iskolásoknak 
Z- generációs kihívások

meseterápiás foglalkozások gyerekeknek, 

felnđtteknek 

ajánlott létszám: 10-15 fđ, de alkalmanként 

lehetđség van kevesebb és több fđvel is 

megtartani a foglalkozást 

MESÉLY 

Mesély program = esély mesékkel a belső  

harmónia felé. 

(A névszójáték, a mesélj - esély szavakból.) Egy 

különleges lehetőség és belső  iránytű  

harmonikusan kapcsolódni   egymáshoz és a 

világhoz, a Dr. Boldizsár Ildikó  által kidolgozott 

metamorphoses meseterápia segítségével. 

Mi mindenben segíthetnek a mesék? 

Személyiség és 

képességfejlesztésben, lélekfrissítésben, az 

önbizalom erősítésében és növelésében, belső  

görcseink oldásában. 

A Mesély kérhetö  gyermekek (óvodások, 

kisiskolások), kamaszok, aktív korú  felnöttek és 

idösek számára egyaránt, de speciális 

csoportoknak is. 

A program elsősorban kis csoportokkal tud 

dolgozni. Az ideális létszám 10-15  fő, de akár 

ennél kevesebb személy. Alkalmanként nagyobb 

létszám is lehetséges. 

Programgazda:  Luzsi Margó  

Egészen kicsi és nagyobb létszámú  közönség számára egyaránt megfelelő  esemény. Kizárólag népmesékre - 

magyar és más népek meséire - épülő  könyvtári program, anyag és eszköz igény nélkül. A programot kérni lehet 

gyermekeknek: iskolásoknak, óvodásoknak egyaránt, de családok számára is alkalmas, ugyanakkor kizárólag 

felnőttekből álló  közönségnek is. A mesék összeállítása alkalmazkodik a program jellegéhez. 

Programgazda: Luzsi Margó  

hagyományos, hiteles (autentikus) mesemondás

MESÉLŐ
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Felső tagozatos iskolásoknak 
Z- generációs kihívások

könyvek és kézimunka - tiniknek és felnđtteknek 

A KÉZIMUNKA TÖRTÉNETE A 
KEZDETEKTŐL NAPJAINKIG 

Képes előadás a kézimunkák fajtáiról (horgolás, kötés, 

gyöngyfűzés, gyöngyszövés, szalaghímzés, gobelin, 

keresztöltés stb. 

Egy mintadarab elkészítése (hazavihető) 

Azokat várjuk, akik láttak már hímzőtűt, kötőtűt – kezdőtől 

haladóig, felső  korhatár nincs. 

A program folytatásos, több előadás is kérhető, az alábbi 

témákban: szalaghímzés, gyöngyfűzés, hímzés, a makramé  

alapjai. 

Programgazda: Bodó  Boglárka 

1. Erdély 

2. Skócia, a legendák földje   skót történelem – magyar 

vonatkozásokkal, kilt, tartan, Highland Games, egyéb 

érdekességek 

3. Spanyolország 

- Pamplona és a bikák, 

- El Camino, 

- Három Királyok ünnepe Puertollanoban... 

4. Franciaország 

Mont Saint Michelle varázslatos (fél)szigete 

5. Norvégia, a vikingek földje története, mitológia, 

Lillehammer, Munch, Vigelaand művészete... 

6. Olaszország 

Karnevál Velencében, Róma – velünk élő  történelem 

7. Törökország 

Az Ihlara völgye – ahol Szent Pál is járt, kurdok, örmények. 

Ararát 

8. Roma népismeret 

Programgazda: Bodó  Boglárka 

minden korosztály részére

NÉPEK ÉS KULTÚRÁK
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Felső tagozatos iskolásoknak 
Z- generációs kihívások

3-4. osztályos és felsđ tagozatos iskolások 

részére 

minden korosztály részére 

minden korosztály részére 

KOVÁCS ATTILA ( HOLDEN ROSE) 
ƚAZ ÍRÓ, AKI HÁZHOZ JÖN.ƙ 

LACKFI JÁNOS 
ƚÍRÓ, KÖLTŐ, MŪFORDÍTÓ, 
TŪZOLTÓ, KATONA, VADAKAT 
TERELŐ JUHÁSZƙ 

MÉSZÖLY ÁGNES - ÍRÓ 
ƚELKÉPESZTŐ DOLGOKAT A 
SEMMIBŐL.ƙ 

„Holden Rose (Kovács Attila) egy szakállas fickó, aki 

amikor épp nem ír, többnyire zenél és weboldalakat 

készít.”   

„Beszélt nekünk az olvasásról, és arról, hogyan 

fejleszthetjük a képzeletünket. Arról is beszélt, hogy a 

képzeletünk fejlesztése hogyan segíti a tanulást. Az 

olvasás megtanít minket tanulni, mert nekünk kell 

elképzelni azt, amit olvasunk. Ha csak tévét nézünk, 

ott nincs szükségünk a képzeletünkre.” 

(3. osztályos olvasó) 

„Minden vágyam az, hogy nagy célomat sohase 

tévesszem össze a nagy szavakkal, s alázatos, 

szerény tudjak maradni mindvégig, érzékletes és 

szemléletes, mint a fű  és virág, melynek mondanivalója 

csak az, hogy él, s egyéb mondanivalója nincs is.” 

Kosztolányi Dezső  

„Nem kertelek, Mészöly Ágnes piszok jól ír. Legyen szó  

ifjúsági detektívregényről, meseregényről vagy 

társadalmi különbségekkel foglalkozó    könyvről, 

mindig lehet rá  számítani. Érdekes, lebilincselő  

stílusban mesél, gördülékeny mondatai magukkal 

ragadják az olvasót.” 

Hintafa 
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Felső tagozatos iskolásoknak 
Z- generációs kihívások

„Aki tollat fog a kezébe, egy pillanatra sem lehet 

biztos abban, hogy jól csinálja.” 

minden korosztály részére 

célcsoport: 13-14 éves korosztály - létszám: 20-25 fđ 

felnđtteknek, és felsđ tagozatos iskolásoknak 

SZABÓ T. ANNA 
ÍRÓ, KÖLTŐ MŪFORDÍTÓ 

GÖRBE GÖRÖG 

KERTELJÜNK

„…nagy verset írni nehezebb, mint regényt. A versnél 

rengeteget kell sűríteni, csiszolni. Nekem is van olyan 

versem, amit évekig írtam. A regény előnye, hogy 

mindenki megérti a történetét, míg egy nehezebb 

kortárs verstől a prózafogyasztók megrettenek. Én 

kezdettől fogva írok verseket és novellákat is. 

Számomra mindkét műfaj alapvetően játék: a szerző  

kiléphet saját énjéből, más szerepekbe bújhat, más 

hangokon szólalhat meg.” 

Szabó  T. Anna 

A rendhagyó  előadás célja, hogy a megszokottól teljesen eltérő  módon, 

az abszurd humort felhasználva, a teljesség igénye nélkül megismertesse 

a gyerekekkel az ókori görög történelem, kultúra és tudomány 

legfontosabb állomásait, a színház eszközeivel. Szándékunk nem a 

hiteles információk átadása, hanem a meglévő  ismeretek szokatlan 

nézőpontból való  vizsgálata, és kedvcsinálás az újabb ismeretek 

elsajátításához…egyszóval figyelemfelkeltés és szórakoztatás! 

Programgazda: Baráth Zoltán 

Előadások, bemutatók, kóstolók az alábbi témákban: 

- Természetközeli kertelés: madár-    és rovarbarát kert, 

gyomnövények, mint a kertész barátai, permakultúra, 

vetőmagfogás, régi fajták, vetőmagbiztonság, 

cserekörök szervezése 

- Zsebkertek létrehozása 

- Házunk tája: háztartás mérgek nélkül   

- Tartósítás, táplálkozás, bőrápolás az egészség 

jegyében 

Programgazda: Máthé  Orsi biológus, 

BanyaTanya Alapítvány 
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Felső tagozatos iskolásoknak 
Z- generációs kihívások 

Az előadás során fény derül az Óperenciás-tenger pontos helyére és a név eredetére is. Az egri túravezető  sok 

éve járja Európát a természeti szépségek és a kultúra iránt éhségtől hajtva. Vadvízi evezés, sziklafalak és 

gleccserek mászása közben szívesen fedez fel városokat - egy napjába belefér egy délelőtti evezés a Verdon- 

kanyonban, egy délutáni kiállítás és egy esti jazz koncert Nizzában. 

Programgazda: Kiss Balázs túravezető  

Versek, zenék, megzenésített versek, megverselt zenék a 

magyar irodalomból és zeneirodalomból. 

A   tegnapból és a jelenből,ritmusokkal dallamokkal, prózával és 

szavakkal játszva. 

felnđtteknek és felsđ tagozatos iskolásoknak, utóbbiaknak rendhagyó földrajzóra keretében 

- projektor és kivetítđ vászon szükséges 

felsđ tagozatos iskolásoknak és felnđtt korosztálynak

KALANDOK AZ ÓPERENCIÁS-TENGEREN IS TÚL 

VERS-ZENE, SZÓVAL-DALLAL 
MAGYARHANGGAL 
SZÍVÓS GYŐZŐ SZÍNMŪVÉSZ 
KÖZREMŪKÖDÉSÉVEL 

20

EGERSZALÓKI TEKERGŐ ZENEKAR 
gyermek és iskolás korosztálynak

„Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek minél hamarabb megismerjék és megszeressék népünk zenéjét, ezért 

nagyon sok óvodában és iskolában muzsikálunk. Kiemelt jelentőségű  feladatunknak tartjuk, hogy a hátrányos 

helyzetű, illetve a fogyatékos gyerekekhez is rendszeresen eljussunk, fejlesztésüket elősegíthessük.” 



Felső tagozatos iskolásoknak 
Z- generációs kihívások 

Játékos, életszerű  angol foglalkozás sok 

mozgással a Bródy Sándor Könyvtár Idegen 

nyelvi gyűjteményében, anyanyelvi 

közreműködővel. 

A beutazás költségét korlátozott számban 

vállaljuk. 

Programgazda: Fekete Ildikó  

Az egri Bródy Sándor Könyvtár bemutatása 

könyvtárlátogatás keretében.  A beutazás 

költségét korlátozott számban vállaljuk. 

A foglalkozáson beszélgetünk Molnár 

Ferencről, a mű  keletkezéséről, majd pedig 

egy társasjáték keretén belül összecsapnak 

a Pál utcai fiúk és a Vörösingesek. 

Programgazda: Szécsényi Orsolya 

általános iskolásoknak (3-8. osztály) felsđ tagozatosoknak 

felsđ tagozatosoknak 

FUN AND GAMES KÖNYVTÁRTÚRA 

"ÉLJEN A GRUND!" - A PÁL UTCAI 
FIÚK CÍMŪ REGÉNY ÉLMÉNYALAPÚ 
FELDOLGOZÁSA, BESZÉLGETÉSSEL, 
TÁRSASJÁTÉKKAL. 

UTAZZUNK EGERBE!
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Bármi legyen, gaz”agít! 
felnőtt korosztály részére

kis illemtan felsđ tagozatosoknak és felnđtteknek 

ILLIK, NEM ILLIK?

A technológiai fejlődésnek köszönhetően sokszor olyan 

helyzetbe kerülünk, melyekkel még nem találkoztunk, pl. 

hogyan írunk SMS-t vagy egy hivatalos személynek e-mailt? 

Az ezekre vonatkozó  illemszabályok velünk együtt 

alakulnak. Nem is olyan egyszerű  eligazodni az 

illemszabályok között, de mi megpróbáljuk! 

Programgazda: Szécsényi Orsolya 

Az ember a játék segítségével tanul, fejlődik, ismeri meg 

környezetét és a világban zajló  eseményeket. 

Játéktörténeti kalandozásaink során megismerkedünk az 

ókori, a honfoglaláskori és a középkori emberek játékaival. 

Beszélgetünk a népi játékokról, majd összemérjük erőnket 

és tudásunkat egy-egy játékban!  Malmozás, kockavetés és 

zúgattyúzás. 

Mert játszani jó! 

Programgazda: Szécsényi Orsolya 

Kíváncsi, milyen események történtek, milyen hírek jelentek meg egy adott napon, akár születésnapján a 

nyomtatott sajtóban? Érdekli hogyan nézett ki Eger egy 1945  után készült képeslapon? Lapozzunk a múlt 

történései között, tegyünk közösen egy virtuális sétát a folyamatosan gazdagodó  gyűjteményekben! Ismerjük 

meg a digitális adatbázisokat, melyek teljes, a nyomdaival megegyező  tartalmat kínálnak! 

Az Arcanum Digitális Tudománytárban több milliónyi oldalon át böngészhet a tudományos és kulturális 

tartalmakban! Az adatbázis a Bródy Sándor Könyvtárban ingyenesen elérhető. 

A Hungaricana Közgyűjteményi portálon fellelhető  rengeteg kultúrkincs, többek között a Könyv- és Dokumentum- 

tárban a Heves Megyei Hírlap digitalizált lapszámaiba is betekinthet! 

A foglalkozást a szolgáltatóhelyeken vagy a Bródy Sándor Könyvtárban szervezzük. A szolgáltatóhelyeken a 

foglalkozás idejére mobil technikai eszközöket biztosítunk. 

A Virtuális múltlapozó  videós ajánlója megtekinthető  itt: https://www.youtube.com/watch?v=aKAylUmTFDI 

Programgazda: Bodor Katalin 

játékfoglalkozás minden korosztálynak

KI JÁTSZIK ILYET? 

felsđ tagozatosoknak, és felnđtteknek - a résztvevđk létszáma: maximum 8 fđ. 

a rendezvény megtartásához számítógépek és Internet szükséges! 

VIRTUÁLIS MÚLTLAPOZÓ 
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Bármi legyen, gaz”agít! 
felnőtt korosztály részére 

Számítástechnikai és internet-használati klub foglakozások felnőttek 

számára – igény szerinti szinten, helyben vagy Egerben. 3-4  óra/nap. 

Minimum 3  napon keresztül. 

A beutazás költségét önkormányzati vagy bérelt autóbusz esetén

korlátozott számban vállaljuk. 

Programgazda: Bodor Katalin 

Az információs társadalmi technológiák   alkalmazása   a munka, a 

szabadidő  és a kommunikáció  területén. A digitális világunk hatalmas 

lehetőséget rejteget számunkra, amit még nem is nagyon tudunk 

elképzelni. Új kulcsszavakat kell megtanulnunk: e-demokrácia,   e- 

közigazgatás, digitális esélyegyenlőség, digitális átállás, digitális

etikett,   digitális egészség és közérzet stb.   Értsük meg, használjuk, és 

alkalmazzuk ezeket, illetve értsük meg a mögöttük rejlő  folyamatokat. 

Programgazda: dr. Szemerszkiné  Dürgő  Csilla

Mit árul el rólunk az írásképünk? A grafológia egy több területet felölelő  tudomány, amit segédeszközként 

használnak különböző  lelki gyógymódokban, lélektani vizsgálatokban, valamint az orvostudományban. A lélekben 

lezajló  folyamatok kihatnak a testre, és a lélek működésének zavarai megbetegíthetik a testet, hisz azon 

keresztül kommunikál. Nem vagyunk egyformák, ahogy természetesen a kézírásunk sem. Derítsünk fényt a 

titkaira! 

Programgazda: Pádár-Deák Krisztina 

Előadások, bemutatók, kóstolók az alábbi témákban: 

- Természetközeli kertelés: madár-    és rovarbarát kert, gyomnövények, mint a kertész barátai, permakultúra, 

vetőmagfogás, régi fajták, vetőmagbiztonság, cserekörök szervezése 

- Zsebkertek létrehozása 

- Házunk tája: háztartás mérgek nélkül 

- Tartósítás, táplálkozás, bőrápolás az egészség jegyében 

Programgazda: Máthé  Orsi biológus, 

digitális információszerzést segítđ foglalkozássorozat 

felnđtteknek - számítógépek és internet szükséges! 

digitális kompetencia fejlesztése felnđtteknek - számítógépek 

és internet szükséges! 

személyiségelemzés és önismeret az íráskép alapján felnđtt korosztálynak

felnđtteknek, és felsđ tagozatos iskolásoknak

NET-CHAT

DIGITÁLIS ÁLLAMPOLGÁR-KÉPZŐ

GRAFOMÁNIA   

KERTELJÜNK
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Bármi legyen, gaz”agít! 
felnőtt korosztály részére

• képes előadás a kézimunkák fajtáiról (horgolás, 

kötés, gyöngyfűzés, gyöngyszövés, szalaghímzés, 

gobelin, keresztöltés stb. 

• egy mintadarab elkészítése (hazavihető) 

• azokat várjuk, akik láttak már hímzőtűt, kötőtűt – 

kezdőtől haladóig, felső  korhatár nincs. 

• A program folytatásos, több előadás is kérhető, az 

alábbi témákban: szalaghímzés, gyöngyfűzés, 

hímzés, a makramé  alapjai 

Programgazda: Bodó  Boglárka 

A 4  alkalmas kezdő  kézikötés foglalkozássorozaton a 

legalapvetőbb technikák megtanulásával, egyéni 

választás alapján sál, szatyor vagy gyermekjáték 

készíthető. A kötés mellett és közben szórakoznak és 

lelkileg is töltődnek a mesehallgatások során… 

A kötőtűket és a fonalat a résztvevők hozzák magukkal. 

Ideális létszám: 5-8  fő. 

Programgazda: Pauer Erika 

Beszélgessünk az egészségről, az 

egészséges életmódról egy csésze 

gyógynövényből készített tea mellett. 

Fürkésszük a gyógynövények áldásos 

hatásait. Hívjuk segítségül a könyveket is, 

hogy felfedezhessük a könyvekbe zárt 

egészséget! 

Programgazda: Kulcsárné  Király Mária 

Könyvek és kézimunka 
tiniknek és felnđtteknek 

kezdđ kézikötés mesehallgatással 

felnđtt korosztálynak 

felnđtteknek - internet szükséges! 

A KÉZIMUNKA TÖRTÉNETE A 
KEZDETEKTŐL NAPJAINKIG 

 KÖTŐ-KÖR 

KÖNYVEKBE ZÁRT EGÉSZSÉG 
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Bármi legyen, gaz”agít! 
felnőtt korosztály részére 

„Minden vágyam az, hogy nagy célomat..sohase tévesszem össze a nagy szavakkal, s alázatos, szerény tudjak 

maradni mindvégig, érzékletes és szemléletes, mint a fű  és virág, melynek mondanivalója csak az, hogy él, s 

egyéb mondanivalója nincs is.” Kosztolányi Dezső

„Nem kertelek, Mészöly Ágnes piszok jól ír. Legyen szó  ifjúsági detektívregényről, meseregényről vagy társadalmi 

különbségekkel foglalkozó    könyvről, mindig lehet rá  számítani. Érdekes, lebilincselő  stílusban mesél, gördülékeny 

mondatai magukkal ragadják az olvasót.” Hintafa 

„…nagy verset írni nehezebb, mint regényt. A versnél rengeteget kell sűríteni, csiszolni. Nekem is van olyan 

versem, amit évekig írtam. A regény előnye, hogy mindenki megérti a történetét, míg egy nehezebb kortárs 

verstől a prózafogyasztók megrettenek. Én kezdettől fogva írok verseket és novellákat is. Számomra mindkét 

műfaj alapvetően játék: a szerző  kiléphet saját énjéből, más szerepekbe bújhat, más hangokon szólalhat meg.” 

Szabó  T. Anna 

minden korosztály részére 

minden korosztály részére

minden korosztály részére

LACKFI JÁNOS 
ƚ ÍRÓ, KÖLTŐ, MŪFORDÍTÓ, TŪZOLTÓ, KATONA, VADAKAT TERELŐ JUHÁSZƙ 

MÉSZÖLY ÁGNES - ÍRÓ 
ƚELKÉPESZTŐ DOLGOKAT A SEMMIBŐL.ƙ 

SZABÓ T. ANNA - ÍRÓ, KÖLTŐ MŪFORDÍTÓ 
ƚAKI TOLLAT FOG A KEZÉBE, EGY PILLANATRA SEM LEHET BIZTOS ABBAN, 
HOGY JÓL CSINÁLJAƙ 
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Bármi legyen, gaz”agít! 
felnőtt korosztály részére 

Az előadás során fény derül az Óperenciás-tenger pontos helyére és a név eredetére is. Az egri túravezető  sok 

éve járja Európát a természeti szépségek és a kultúra iránt éhségtől hajtva. Vadvízi evezés, sziklafalak és 

gleccserek mászása közben szívesen fedez fel városokat - egy napjába belefér egy délelőtti evezés a Verdon- 

kanyonban, egy délutáni kiállítás és egy esti jazz koncert Nizzában. 

Programgazda: Kiss Balázs túravezető  

1. Erdély 

2. Skócia, a legendák földje   skót történelem – magyar 

vonatkozásokkal,kilt, tartan, Highland Games, egyéb         

érdekességek 

3. Spanyolország 

     - Pamplona és a bikák, 

     - El Camino, 

     - Három Királyok ünnepe Puertollanoban... 

4. Franciaország - Mont Saint Michelle varázslatos (fél)szigete 

5. Norvégia, a vikingek földje története, 

mitológia,Lillehammer,Munch, Vigelaand művészete... 

6. Olaszország 

Karnevál Velencében, Róma – velünk élő  történelem 

7. Törökország 

Az Ihlara völgye – ahol Szent Pál is járt, kurdok, örmények. 

Ararát 

8. Roma népismeret 

Programgazda: Bodó  Boglárka 

Életmód- és diétás tanácsadás, 

könyvajánlás az 1-es és 2-es típusú  

cukorbetegségekről, tájékoztatás 

szövődményeikről és megelőzésükről. 

Alternatív gyógymódok a vércukorszint 

csökkentésére. 

Igény esetén ételkóstolóval és 

vércukorszint méréssel egybekötve. 

Programgazda: Keller Józsefné  Lucy 

felnđtteknek és felsđ tagozatos iskolásoknak, utóbbiaknak rendhagyó földrajzóra keretében 

- projektor és kivetítđ vászon szükséges 

minden korosztály részére

felnđtteknek

KALANDOK AZ ÓPERENCIÁS-TENGEREN IS TÚL 

NÉPEK ÉS KULTÚRÁK  

DIABÉTESZESEN IS 
EGÉSZSÉGESEN! 
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Bármi legyen, gaz”agít! 
felnőtt korosztály részére

meseterápiás foglalkozások gyerekeknek, felnđtteknek 

ajánlott létszám: 10-15 fđ, de alkalmanként lehetđség van kevesebb és több fđvel is megtartani a 

foglalkozást 

MESÉLY 

Mesély program = esély mesékkel a belső  harmónia felé. 

(A névszójáték, a mesélj - esély szavakból.) Egy különleges lehetőség és belső  iránytű  harmonikusan kapcsolódni 

  egymáshoz és a világhoz, a Dr. Boldizsár Ildikó  által kidolgozott metamorphoses meseterápia segítségével. 

Mi mindenben segíthetnek a mesék? Személyiség és képességfejlesztésben, lélekfrissítésben, az önbizalom 

erősítésében és növelésében, belső  görcseink oldásában. 

A Mesély kérhető   gyermekek (óvodások, kisiskolások), kamaszok, aktív korú  felnőttek és idősek számára egyaránt, 

de speciális csoportoknak is. 

A program elsősorban kis csoportokkal tud dolgozni. Az ideális létszám 10-15  fő, de akár ennél kevesebb személy. 

Alkalmanként nagyobb létszám is lehetséges. 

Programgazda: Luzsi Margó  

Egészen kicsi és nagyobb létszámú  közönség számára egyaránt megfelelő  esemény. Kizárólag népmesékre - 

magyar és más népek meséire - épülő  könyvtári program, anyag és eszköz igény nélkül. A programot kérni lehet 

gyermekeknek: iskolásoknak, óvodásoknak egyaránt, de családok számára is alkalmas, ugyanakkor kizárólag 

felnőttekből álló  közönségnek is. A mesék összeállítása alkalmazkodik a program jellegéhez. 

Programgazda: Luzsi Margó  

hagyományos, hiteles (autentikus) mesemondás

MESÉLŐ
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Ván”orló kiállítások
I”őszaki kiállításokat ajánlunk, 

az installációt a kiállítások i”ejére biztosítjuk, 
a tablók o”a- és visszaszállításáról gon”osko”unk

Mesemondó, mesehallgatók, csillogó  szemek, tátott szájak, figyelem. Csoda és varázslat az arcokon, és 

szemekben. A felvételek a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Gyermekkönyvtárában készültek a 

Gyermekkönyvtár rendezvényein, csoportfoglalkozásain. 

A Bródy Sándor Könyvtár Helyismereti gyűjteményének képeslapjaiból készült kiállítás híres egri épületeket és 

hozzájuk kapcsolódó  történeteket mutat be. 

Arcok. Mi tudjuk, hogy kik ők. A mindennapjaink hősei. Költők, képzőművészek, zenészek, tanárok, egy felnémeti 

utas a buszról, egy gyönyörű  lány népviseletben. Különbözőek, mégis összeköti őket egy azonos kulturális 

színtér. Egy város: Eger - egy megye: Heves. 

A kiállításon látható  képek Molnár István Géza, Eger Megyei Jogú  Város Nívódíjával kitüntetett egri fotóművész 

alkotásai az egri Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Helyismereti Gyűjteményéből. 

A kiállításon bemutatjuk azokat az írásos emlékeket, amelyekkel személyesen megjeleníthetők ’56  eseményei, 

szereplői, helyszínei. 

a Bródy Sándor Könyvtár Gyermekkönyvtárának fotókiállítása 

emlékkiállítás az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére 

MESELÁTÓ SZEMEK  

EGRI ANZIX Ɠ TÖRTÉNETEM EGERBEN  

ARCOK- MINDENNAPI HŐSÖK ÜZENETEI  

ƚFRISS SZELEK, FÉNYES SZELEK FÚJNAKƞƙ 

28



KönyvtárMozis településeknek 
Mert mi nemcsak nézünk mint a moziban  

óvodások részére 

óvodások részére 

óvodások részére 

óvodások, 1-2. osztályosok részére 

óvodások, alsó tagozatos iskolások részére 

A HAZUDÓS EGÉR

AZ ÉJSZAKA CSODÁI

A KEVÉLY KISKAKAS 

A HETVENKEDŐ SÜN

NÉGYSZÖGLETŪ KEREK ERDŐ - VACSKAMATI VIRÁGA

Bevezető  játék, ének, mondókák és gyerekjátékok. Festés zenére. Kézműves játszóház 

Programgazda: Pauer Erika 

Bevezető  játék, ének, mondókák és gyerekjátékok. Festés zenére. Kézműves játszóház 

Programgazda: Pauer Erika 

Ismerkedős játék, kakasos mondóka. Mesefilm megtekintése. Kakasos játék, ének. 

Kézműveskedés: kakas készítés 

Programgazda: Pintérné  Pordány Mária 

Ismerkedős, ráhangoló  játék . A mesefilm megtekintése. 

Kézművesség: Süni készítés 

Programgazda: Pintérné  Pordány Mária 

Gyertek, ismerkedjünk meg Mikkamakkával, és barátaival!   Sok játék, kézműves foglalkozás Lázár Ervin 

mesehőseivel. 

Programgazda: Szabó  Eszter 

Ismerkedős játék, találós kérdések. Mesefilm megtekintése 

Kézműveskedés: Fecske készítés 

Körjáték

Programgazda: Pintérné  Pordány Mária 

3-4. osztályosok részére

A FECSKE MEG A SZALMASZÁL
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KönyvtárMozis településeknek 
Mert mi nemcsak nézünk mint a moziban  

5-6. osztályosok részére 

 felsđ tagozatos iskolások részére 

felsđ tagozatos iskolások részére 

óvodások, alsó tagozatos iskolások részére 

REGE A CSODASZARVASRÓL

NAPLÓ GYERMEKEIMNEK

MESÉK MÁTYÁS KIRÁLYRÓL VAGY MÁTYÁS, AZ IGAZSÁGOS

AZ ÁRPÁDOK EMLÉKEZETE

Ismerkedős játék. Ráhangolódás a filmre: ismerkedés az magyarok őstörténetével, annak kutatásával, kutatóival 

Film megtekintése. Kézműveskedés: fa készítés (előre kelkészített, kinyomtatott fákból választás, és saját 

képükre formálás 

Programgazda: Pintérné  Pordány Mária 

A film társadalom-politikai és a személyes-kamaszkoron átívelő  felnőtté  válás szempontjából való  elemzése a 

résztvevők életkorának megfelelő  hangsúllyal. 

Programfelelős: Tajtiné  Lesó  Marianna Györgyi 

szociálpedagógus, inkluzív nevelés tanára 

Rendhagyó  történelem – Mátyás az igazságos, Mátyás a valóságos. A történelmi Mátyás király.   

Kézműves foglalkozás – készítsünk kódexet rajzlapokból és kartonpapírból. A borító  díszíthető  rajzzal, beköthető  

szép papírral, szezonszerű  levelekkel, stb. 

Iniciálé  készítés saját monogramjukra. 

Felsősöknek vagy családi programnak. 

Programfelelős: Bodó  Boglárka 

Kézműves foglalkozás – készítsünk címert, pajzsot, pénzérmét! Fémdomborítással készítünk magyar motívumok 

alapján képet, tompa hegyű  rajeszköz (tompa ceruza, kifogyott tollbetét, hurkapálcika, kötőtű  bármi tompa hegyű  

ilyesmi, ami otthon található; puha felület pl. több réteg újságpapír). 

Programfelelős: Bodó  Boglárka 
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KönyvtárMozis településeknek

31

Mert mi nemcsak nézünk mint a moziban  

A MAGOK OLTALMÁRAƞ - ERDÉLYI ERŐDTEMPLOMOK

GYÖNGYÖKKEL GYÖKEREZTÉL - MOLDVAI ARCHAIKUS NÉPI IMÁDSÁGOK 
 

felnđtt korosztály részére 

felnđtt korosztály részére 

Erdély erődtemplomos falvai néven került fel a Világörökség listájára hét dél-erdélyi falu, a 13–16. századbeli 

jellegzetes építkezési módszerével. Az erődtemplomok kialakulása, felépítése, funkciója, szerepe a falvak 

életében. Beszélgetés formájában személyes tapasztalatok megosztása, Erdély történelméről, kultúrájáról, 

szokásairól információk, előadás – igény szerint. 

Filmek, könyvek és kézimunka - kreatív foglalkozás felnőtteknek.   

Programfelelős: Bodó  Boglárka 

A film idős, moldvai magyar ajkú  férfiakat és nőket szólaltat meg Tánczos Vilmos kolozsvári néprajzkutató  

segítségével. A XIII. századi eredetű, kizárólag élőszóban terjedő  szakrális népköltészet egy-egy imája hangzik 

el. Ez a tudás az életformaváltás miatt már nem hagyományozódik tovább. A program során részleteket vetítünk 

a filmből, beszélgetünk és közben szép tárgyakat készítünk. A program tervezett hossza 90  perc 

Programfelelős: Bodó  Boglárka 

EMBEREK A HAVASON 
felnđtt korosztály részére 

A program során részleteket vetítünk a filmből, beszélgetünk és közben szép tárgyakat is készíthetünk. A 

program tervezett hossza 90  perc. 

Programfelelős: Bodó  Boglárka 

A CSÍKSOMLYÓI BÚCSÚ EGYKOR ÉS MA  
felnđtt korosztály részére 

A film részlete alapján beszélgetés a búcsújárásról, zarándoklatról, népi imádságokról, Erdély történelméről, 

kultúrájáról. Elsősorban idősebbeknek. 

Programfelelős: Bodó  Boglárka 

EZ VOLT A DIVAT... .. . EZ LETT A DIVAT 
felnđtt korosztály részére 

Divat és politika összefüggéseit mutatja be a film könnyed, szórakoztató  formában 1945-től a kilencvenes 

évekig, elsősorban magyarországi példákon. 

Filmek, könyvek és kézimunka   - kreatív foglalkozás felnőtteknek. Díszítés egykor és most. Vintage, retro  és 

modern elemek a ruházkodásban. Régi és új divatlapok, varrós könyvek, e-könyvek. Egy választott technika 

kipróbálása, pl. szalaghímzés, gyöngy méhecske   (sapkára, táskára), gyöngygallér 

Programfelelős: Bodó  Boglárka 



KönyvtárMozis településeknek

32

Mert mi nemcsak nézünk mint a moziban  

HÁROM ANIMÁCIÓS RÖVIDFILM 

HALÁLOS TAVASZ 

felnđtt korosztály részére 

felnđtt korosztály részére 

A program tervezett hossza 90  perc. 

A rajzoló  

felnőtteknek, dialóg nélkül 

A labirintus mitológiája: aki „innen” rajzolja, önarcmást készít, aki bejárja, saját sorsában téved el, aki már 

„odaátról” tekint rá  vissza, az a megfordult időre, a pulzáló  öröklétre lát. 

Bíborcsiga 

felnőtteknek, dialóg nélkül 

"Ha eljutsz majd az alkonyati színek városába, ne lepődj ott meg semmi dolgokon. Mintha szereplő  lennél egy 

filmben, úgy járjad majd az üres utcák sorát, és érezd, egykor voltál már e helyt. Álmodban tán, vagy másik 

életedben, amikor asszony voltál még te is. Színes leplekben járó  dáma, pompás kalapban, tündöklő  bánatokkal." 

(Orosz István) 

Mandala

felnőtteknek, dialóg nélkül 

A mandala a buddhizmus szertartásrendjében a meditáció  eszköze. Az európai szemnek olyan látvány, amely 

színeivel, ritmusával, geometrikus harmóniájával hat. Ez a film kísérlet a meditáció  lelki élményének és a kelet 

vizuális kultúrájának megidézésére. 

Foglalkozás: 

Készítsünk mandalát! A zarándoklat (El Camino, Csíksomlyó  stb. saját élmények alapján is) a labirintus 

jelentősége, a szimbólumok szerepe. Mandalák készítése minta alapján (van gyűjteményem). Hímzett és rajzolt 

mandalák. Hagyományos és modern mandalák. Keleti filozófia és Jung mandalái. Előadás, beszélgetés a film 

kapcsán, kézműves foglalkozás felnőtteknek – mandalakészítés, színezés. 

Programfelelős: Bodó  Boglárka 

Filmesztétika. Beszélgetés a film különleges képi világáról. Karády Katalin és Jávor Pál mint színészikon. Regény 

és film – Zilahy Lajosnak ez volt az első  bestsellere, s ő  volt a regényíró  és a forgatókönyvíró  is. Zilahy Lajos saját, 

1922-ben megjelent (és rögtön betiltott) regényéből írta forgatókönyvet, amely a két nő  között őrlődő  férfi 

őszintén ábrázolt történetével milliók szívébe férkőzött be. Karádynak ez volt az első  filmje, s egy csapásra 

ünnepelt sztár lett. A cenzúra a filmet is betiltotta kemény társadalomkritikája miatt. A film bemutatója 1939. 

szeptember 21-én volt. Karády, mint énekesnő. 

Karády Katalin, a divatikon. Filmek, könyvek és kézimunka I. - kreatív foglalkozás felnőtteknek. Díszítés egykor és 

most. Vintage, retró  és modern elemek a ruházkodásban. Régi (van otthon, hozok) és új divatlapok, varrós 

könyvek. Egy választott technika kipróbálása, pl. szalaghímzés, gyöngy méhecske   (sapkára, táskára), 

gyöngygallér stb. A film miatt felnőtteknek. 

Programfelelős: Bodó  Boglárka 

Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár tulajdona 

Minden jog fenntartva

Kiadja a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

Eger, 2018 

Felelős kiadó:  Tőzsér Istvánné Géczi Andrea


