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A pályázat célja megvalósult 

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Élménykönyvtár innováció, inspiráció, jó gyakorlatok 

könyvtárosoknak című könyvtárszakmai módszertani kiadvány anyagát sikeresen kidolgoztuk és 

megjelentettük.  

A kötet szerzői Luzsi Margó a Bródy Sándor Könyvtár ny. gyermekkönyvtárosa, metamorphoses 

meseterapeuta, a Mustármag mikroműhely alapítója és Komló-Szabó Ágnes könyvtárunk 

HEVESTÉKA csoportjának vezetője. A könyv borítóját és illusztrációit Igor Lazin illusztrátor, 

képzőművész készítette, a fülszöveget dr. Boldizsár Ildikó író, szerkesztő, mesekutató írta. 

A könyvvel a mindennapok gyakorlatában jól használható, inspiráló módszertani kiadványt adtunk a 

könyvtáros kollégák kezébe.  

A könyv különlegessége, hogy a szerzők tapasztalataikat történetekben is megfogalmazzák, ezzel is 

erősítve az információk befogadásának lehetőségét. A „Homo narrans”, a „történetmesélő ember” 

fogalma. Az ember történeteken keresztül kapcsolódik a világhoz, önmagához, társaihoz, a jó 

történetek adta élmények mobilizálják benne leginkább világának megismerésére irányuló 

kíváncsiságát. Az effajta történetekbe „csomagolt” információ intenzívebben érvényesül, jobban 

rögzül a memóriában, s amellett, hogy perszonális 

élményként hat, a saját individuális élmények során 

szerzett tapasztalatokat is előhívja, ezáltal mozgósítja a 

kreatív energiákat. 

Noha a könyv célközönsége elsősorban a könyvtáros 

szakma, mégis érdekessége, hogy szélesebb körben is jól 

használható kiadvány. Mindazoknak inspiráló, ötletadó 

lehet, akik irodalmi szövegek, mesék, játékok segítségével 

szeretnének élményteljes kapcsolódást adni csoportjaik, 

közösségeik számára egymáshoz és a világhoz. 

A könyvben népmesei gyűjtemény, versek, szép- és 

szakirodalmi ajánlók, játékleírások, valamint többszörösen 

kipróbált foglalkozástervek is olvashatók. A megjelenést 

több kortárs szerző – többek között Háy János, Kemény 

István, Simon Márton, Kukorelly Endre, Dániel András – is 

támogatta, verseikkel járulva hozzá kiadványunk szakmai 

tartalmához. 



 

 

 

A könyv 13 fejezetre tagolódik: 

Első fejezet:  Iránytű 

Második fejezet:  Visnusármán tudása 

Második fejezet:  A könyvtáros személyisége mint csodateremtő eszköz  

Negyedik fejezet:  Adjonisten, öreganyám!  

Ötödik fejezet:  Családi kör  

Hatodik fejezet:  Gyerekségek, felnőttségek  

Hetedik fejezet:  Mi van a labdában?  

Nyolcadik fejezet:  Olvasom, hallgatom, mondom  

Kilencedik fejezet:  Lelkifröccs felnőtt-növendékeknek 

Tizedik fejezet:  Hova vár E’mese? 

Tizenegyedik fejezet:  Mesés huncutkodás 

Tizenkettedik fejezet:  Slam-telenek  

Tizenharmadik fejezet:  Útravaló 

 

A megjelentett könyv fizikai jellemzői:  

Méret: 125x205 mm 

Terjedelem: 244 oldal 

Példányszám: 200 db 

Belív: 244 oldal 1+1 szín fekete 

Kötészet: Kartonált, hot-melt ragasztás, füles fedél, matt fólia 

 

Sajtóvisszhang: 

Élménykönyvtár – Szakmai kötettel készül a Bródy (TV Eger) 

http://www.tveger.hu/2022/03/01/elmenykonyvtar-szakmai-kotettel-keszul-a-brody/ 

Gyakorlatorientált kiadvány készült a könyvtárosoknak (Heves Megyei Hírlap) 

http://www.tveger.hu/2022/03/01/elmenykonyvtar-szakmai-kotettel-keszul-a-brody/ 

 

Kötetbemutató: 

A könyv rendhagyó kötetbemutatójára 2022. március 4.-én került sor a Bródy Sándor Megyei és 

Városi Könyvtárban. A beszélgetést dr. Boldizsár Ildikó vezette, majd egy gyakorlati bemutató 

következett, amelyen a résztvevők saját bőrükön tapasztalhatták, hogy – a könyvben leírtak alapján –

hogyan lehet élményteljes együttléteket varázsolni a könyvtárba. 

 

 

http://www.tveger.hu/2022/03/01/elmenykonyvtar-szakmai-kotettel-keszul-a-brody/


 

 

 

A kötetbemutató meghívója: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kötetbemutató fotói: 

 

Az uniós állami támogatásról szóló nyilatkozatról: 

A támogatott szakmai tevékenység nem minősült gazdasági tevékenységnek, támogatott 

tevékenységből megvalósuló dokumentumot elsősorban magyar állampolgárok (könyvtárak és 

magánszemélyek) kapták meg. 

 

A megjelentett könyvtárszakmai a kiadványt könyvtárunk eljuttatta a 19 megyei könyvtárba 

és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárba. Erről az alábbi átvételi elismervények tanúskodnak: 

 











































 

 

A szakmai beszámoló elérhető a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár honlapján: 

https://brody.iif.hu/sites/default/files/elmenykonyvtar_konyv_szakmai_beszamolo.pdf 

 

 

 

Köszönjük a Nemzeti Kulturális Alap által nyújtott támogatást, amelyet a könyv szerkesztői díjaira és 

a nyomdai munkálatok költségeire használtuk fel.  

 

Eger, 2022. 03. 24. 

 
Tőzsér Istvánné 
igazgató 

https://brody.iif.hu/sites/default/files/elmenykonyvtar_konyv_szakmai_beszamolo.pdf

