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Konferenciánk kitűzött célja volt, hogy minél szélesebb körben megismertessük,
illetve felkeltsük a könyvtáros szakma érdeklődését a szöveg nélküli képeskönyvek
iránt.
Rendezvényünkre 68-an regisztráltak, programunkon 62 fő vett részt.
A visszajelzésekből ítélve elmondhatjuk, sikerült bemutatnunk, hogy ez a Magyarországon még kevésbé ismert könyvtípus milyen remekül használható a könyvtári
foglalkozásokon, s a részvevők meggyőződhettek arról az állításunkról is, hogy a
képkönyv fontos szerepet tölthet be az olvasásfejlesztés területén.
Meghívott előadóink voltak Dr. Lovász Andrea irodalomtörténész, gyermekirodalom-kutató, Dr. Révész Emese művészettörténész és Máray Mariann illusztrátor.
Ők mindhárman jeles szakemberek, s évek óta foglalkoznak a képkönyv elméleti
kérdéseivel, elkészítésükkel, sokrétű alkalmazási lehetőségeikkel. Rengeteg új információt közlő, tartalmas és érdekes megállapításokkal teli előadásokat osztottak
meg a hallgatósággal, melyeket a konferencia záró beszélgetésében gondoltunk tovább, közösen összegezve a nap folyamán elhangzottakat.
A bemutató foglalkozásokon a konferencia résztvevői betekintést nyerhettek a
képkönyvek gyakorlati alkalmazásainak változatos lehetőségeibe, így kapva komplex képet annak módszertani felhasználásáról. A foglalkozásokat Szabó Eszter, Tilkiné Varga Katalin, a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár munkatársai, valamint Vasné Varga Zita, az egri Neumann János Gimnázium iskolai könyvtárosa tartották.
Programunkhoz kapcsolódott egy képkönyv kiállítás is, melyen megtekinthető volt
a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár gyűjteményében megtalálható több
mint száz szöveg nélküli képeskönyv, s ehhez kapcsolódóan a képkönyveket bemutató installációk, tablók.
Az elégedettségi kérdőívünkre 35 válasz érkezett, melyből kiderült, hogy konferenciánkra legtöbben (17 fő; 48,6%) a megyei könyvtárakból érkeztek és a részvevők
80%-a (28 fő) első alkalommal vett részt képkönyvekkel kapcsolatos rendezvényen. A kitöltők közül 27 fő (77,1%) érezte úgy a délutáni bemutató foglalkozások
alapján, hogy kapott inspirációkat, ötleteket hasonló silent book foglalkozások tartásához.
Tisztelettel köszönjük támogatásukat!
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Fotók:
Szakmai előadások:

Bemutató foglalkozások:
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Kiállítás:

Beszélgetés, tapasztalatcsere:
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Sajtómegjelenések:
1. Különleges könyvek tárlata / Gidai Zsanett. -In: Heves Megyei Hírlap, ISSN
0865-9109. - 32. évf. 221. sz. (2021. szept.23.), p. 2.
2. Nem hangoskönyv, nem is csendes : Az első magyarországi silent bookkonferencia / Harmath Artemisz (2021. okt. 05.)
https://igyic.hu/tanari/nem-hangoskonyv-nem-is-csendes.html
3. Silent book konferencia és kiállítás / Pilisy Csenge. –In: Kossuth Rádió, Jó
reggelt Magyarország! 06:33:34-tól
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-09-30_06-3000&enddate=2021-09-30_06-42-00&ch=mr1&fbclid=IwAR0P8FrxAnhnwDc6rdRUjG3uUcq3YGw_OCNcP00LSnoqR97PTmpcMH4-FIs
4. Silent book konferenciát tartottak a könyvtárban : Az Eger TV riportja
https://www.youtube.com/watch?v=Cm4SpzSuuJw&ab_channel=EgerTV

Eredmények:
Silent book kiállításunkat meghívta Biatorbágyra a Kisgombos Könyvkiadó 2021.
október 20 és 30. között https://www.facebook.com/events/3014612568827316/;
valamint a debreceni Pagony könyvesbolt 2021. november 30 és december 13. között. https://www.facebook.com/events/276136087757439?ref=newsfeed
Szintén meghívást kaptunk a budapesti Deák 17 Gyermek- és Ifjúsági Galériába,
ahol különleges könyvgyűjteményünket kortárs magyar alkotók silent book képeivel kísérve állítják majd ki a 2023-as kiállítási évadban.

Elégedettségi kérdőív:
https://docs.google.com/forms/d/1DyNkfb7JcDYwqrRfy6Hn6t3TwsW_Q2DnQq9nPjvB0ck/edit
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Egyéni vélemények:
 Jó volt, hogy silent book-kal tartott foglalkozást is láthattunk.
 Kreativitást, fantáziát igényel, fejleszt, hasznos, jó eszközt ismerhettünk
meg.
 Nagyon sok hasznos információt kaptunk a silent bookokról.
 Fantasztikusan informatív esemény, szuper összefoglalók az időkereten belül, érdeklődést felkeltő, innovatív, profi szervezés.
 Hasznos, érdekes, ötletadó.
 Nagyon sok új lehetőséget látok bennük.
 Imádtam az egészet, csak kár, hogy ilyen hamar vége lett! :)
 Remek vendéglátók és nagyon hasznos konferencián vettem részt.
 Csodásan szuper volt! Színvonalas program, nagyon kedves vendéglátás, betekintés egy aktív és szép könyvtár életébe; gratulálok az egészhez, és nagyon örülök, hogy ott lehettem.
 Jó hangulatú, közvetlen konferencia volt, színvonalas előadások, gazdag kiállítás, csak kapkodtam a fejem :) Köszönet és hála érte!

Honlap: https://brody.iif.hu/silentbook

A Nemzeti Kulturális Alap által nyújtott támogatást a konferencia, kiállítás és
workshop költségeinek fedezésére használtuk fel: előadói tiszteletdíjakra és azok
járulékaira, a tiszteletdíjak számlás kifizetésére, programhoz kapcsolódó kiadványok nyomda-költségére, csoportos étkezésre, reklám- és propagandaköltségre
(meghívók és plakátok).
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