Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár
HEVESTÉKA

PROGRAMKÍNÁLAT 2020
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BEVEZETŐ GONDOLATOK
Mit ad egy korszerű települési könyvtár?
Friss és érdekes olvasnivalót, korszerű informatikai
hozzáférést, barátságos, kellemes környezetet –
benne olyan közösségi szolgáltatásokkal, melyek
megszólítanak bennünket: irodalmi találkozásokkal, helyismereti játékokkal, ismeretterjesztő előadásokkal, mesefoglalkozásokkal és játékokkal.
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 2020.
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
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PROGRAMKÍNÁLATUNK RÖVIDEN
SZÍNES KULTURÁLIS
KALANDOZÁSOK – felnőtteknek

MONDÓKÁZÓK – babáknak
- Ciróka
- Bócikáló
- Mondókázó
- Ciripecske

- Könyvek és kézimunka
- Népek és kultúrák
- eKÉPpen – Képszerkesztés pár kattintással!
- GrafoSzimbolika – A betűformák mint
jelképek
- Könyvekbe zárt egészség
- Csupa praktika – Avagy mentsük, ami
menthető!
- FelOlvaShow – Üljünk körbe, én olvasok!
- Amigurumi, az ami? – Horgolt játékfigurák
Japánból
- Otthon a világhálón
- Net-chat – digitális információszerkesztést
segítő foglalkozássorozat
- Virtuális múltlapozó

A MESÉK BIRODALMÁBAN –
óvodásoknak, kisiskolásoknak
- Mesetár
- Mesezenede
- Hétmérföldes kalandozások
- Mese habbal
- Állati jó mesék
- Itt egy nyom, ott egy nyom
- Puszimesék
- MizuVizu?
- Most csak én segíthetek!

KIEMELT PROGRAMJAINK

JÁTÉKOS, ZENÉS IRODALMI
KAVALKÁD – alsó tagozatos iskolásoknak

- Babszem Jankó Gyermekszínház
- Galagonya Bábszínház
- Egerszalóki Tekergő Zenekar
- Paramisi Társulat
- Vig Balázs
- Holden Rose
- Dániel András
- Harcos Bálint
- Telegdi Ágnes
- Mészöly Ágnes
- Incze Zsuzsa
- Szemléletformáló előadások Bernáth
Dénessel
- Trux Béla
- TücsökSzabi Móka
- Mesély
- Mesélő
- Kalandok az Óperenciás-tengeren is túl
- Diabéteszesen is egészségesen!
- Kerteljünk!
- Járjuk az erdőt!

- Csókolom, Pókmajom! – Rendhagyó
irodalomóra
- Humor a zenében
- Csepü, lapu, gongyola
- BOOKR Kids
- Készítsd el saját történeted!
- Védd magad! – önvédelem a neten
- Kertkaland
- Ki játszik ilyet? Játékfoglalkozás

Z-GENERÁCIÓS KIHÍVÁSOK –

felső tagozatos iskolásoknak
- Világító szavak – Az irodalom, mint
közösségi hely
- A titkok könyvtára – Játékos könyvtárhasználati foglalkozás
- Illik, nem illik? – Kis illemtan
- Egy ropi naplója – A nagy könyvtári kaland
- Fun & Games
- Könyvespolctúra – Könyvajánló kamasz
szemmel
- Játszd újra, Géza!
- SOS! Előadást tartok! Légy kreatív Prezivel!
- Könyvtártúra
- Éljen a grund!

A KIEMELT PROGRAMOK KÖZÜL EGY
PROGRAM VÁLASZTHATÓ!
A részletes programleírások a következő
oldalakon olvashatók.
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Programoktípusok piktogramjai
Olvasáskultúra fejlesztés

Digitális írástudás

Könyvtárhasználat, információkeresés

Szövegértés fejlesztés
		
Ismeretterjesztés
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Mondókázók
Ölbéli játékok babáknak és mamáiknak

CIRÓKA

CIRIPECSKE

0-3 ÉVES BABÁKNAK ÉS MAMÁIKNAK

0-3 ÉVES BABÁKNAK ÉS MAMÁIKNAK

Mondókázó, énekes, játékos foglalkozás
hangszer (ukulele, furulya, kalimba, afrikai
dob) kísérettel.
Programgazda: Bálintné Fadgyas Eszter

Ölbéli játék, mondókázás, varázslással, dalocskákkal, népi hangutánzással, hintázással,
simogatással, hangszerek használatával (csörgők, furulya, kalimba, ukulele, gitár, dob). Ciripelésünk altatóval, megnyugvással, lecsendesüléssel zárul.
Programgazda: Tilkiné Varga Katalin

MONDÓKÁZÓ
0-3 ÉVES BABÁKNAK ÉS MAMÁIKNAK
Mondókázás, éneklés hangszeres kísérettel.
Gyorsan elrepülő félóra babákkal, mamákkal,
mondókákkal, dalokkal.
Programgazda: Porkoláb Judit

BÓCIKÁLÓ
0-3 ÉVES BABÁKNAK ÉS MAMÁIKNAK
Közös, élményteljes mondókázás, éneklés.
Az anyukák és gyerekek az együtt töltött
30 percben sok új mondókával, dallal
ismerkednek meg.
Programgazda: Szabó Eszter
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A mesék birodalmában
Mesés foglalkozások óvodásoknak és kisiskolásoknak

MESETÁR
ÓVODÁS, KISISKOLÁS KOROSZTÁLY RÉSZÉRE
Vajon mit rejt a Mesetár? Találkozhattok kuflikkal, akikkel nyomozhattok, esetleg kuflizenekart is
alapíthattok. Az árnyszínházzal egy másik világba röppenhettek, de hagyományos népmeséink
is ott lapulnak a mesetárban. A mesemondáson túl kipróbálhattok memória és mozgásos
játékokat, drámajátékokat, papírszínházat vagy épp a kenyér születésének rejtelmeibe
nyerhettek betekintést. Ha nem hiszitek, járjatok utána!
Programgazda: Bálintné Fadgyas Eszter

MESEZENEDE
ÓVODÁS, KISISKOLÁS KOROSZTÁLY RÉSZÉRE
A mese önmagában is elvarázsol. Zenével, zenehallgatással, improvizatív játékkal, közös
alkotással pedig közösen szőjük meg varázsszőnyegünket, ahol még egy jót is szundíthattok.
Az itt használatos varázsszavak: népmese, közös ének, kreativitás, együttműködés, barátság.
„Aki jobban tudja, mesélje el újra!”
Programgazda: Pauer Erika

HÉTMÉRFÖLDES KALANDOZÁSOK
ÓVODÁS, KISISKOLÁS KOROSZTÁLY RÉSZÉRE
Az Óperencián túlra csakis Hétmérföldes csizmával
juthattok el. S hogy addig milyen kalandokban
lehet részetek? A népmesék bizony nem szűkölködnek nem várt fordulatokban, és bizony
sárkányok felbukkanása is várható. A kalandokat
memóriajátékok, mondókák, drámajátékok és
természetesen a közös alkotás teszi színessé. „Aki
hosszabb mesét tud, most a sárkány után fut.
Többet akarsz hallani? Utána kell szaladni!”
Programgazda: Pintérné Pordány Mária

MESE HABBAL
ÓVODÁS, KISISKOLÁS KOROSZTÁLY RÉSZÉRE
A mese önmagában is igen finom tud lenni. Habbal még inkább. Meghabosítjuk magyar és más
népek meséivel, dráma és mozgásos játékokkal, memória és alkotójátékokkal. Beszélgetés,
nevetés, közös mesélés kifulladásig. „Kakas hátán lovagoltam, hetet-havat összehordtam.”
Programgazda: Szabó Eszter
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ÁLLATI JÓ MESÉK
ÓVODÁS, KISISKOLÁS KOROSZTÁLY RÉSZÉRE
Kerek erdő közepében bizony nem ritkaság találkozni egy bagollyal. Egy Graffalló névre
hallgató szörnnyel viszont annál inkább. Mind a kettővel megismerkedhettek mesélés, verselés
és közös alkotás közben. Szörnyen izgalmas, ugye?
Programgazda: Bodó Boglárka

ITT EGY NYOM, OTT EGY NYOM!
ÓVODÁS KOROSZTÁLY RÉSZÉRE

Ismerjük meg Nellit, a hős nyomozókutyát
és gazdáját, Petit! Mit lehet csinálni egy
könyvtárban, és vajon hová tűntek a
könyvek? A mese végére mindez kiderül.
Végül Nelli nyomdokaiba lépünk és mi is
nyomozni indulunk.
Programgazda: Csépányi Zoltán

PUSZIMESÉK
ÓVODÁS KOROSZTÁLY RÉSZÉRE
Megismerkedünk a pusziversennyel és eldöntjük, ki kapja meg a puszikirály vagy puszikirálylány címet. Memóriakártyával felelevenítjuk a mesében szereplő állatokat, majd megismerkedünk különböző (éjszakai, erdei, afrikai és tengeri) állatokkal és meghallgatjuk (akár gyakoroljuk
is) az állatok hangját. Lehetőség van saját állatos könyvjelző készítésére is.
Programgazda: Kulcsár Kitti

MIZUVIZU?
4-99 ÉVES KORIG
Silent mesekönyvek közös feldolgozása.
Hány éves is vagy? Még nem tudsz olvasni, vagy már évtizedek óta falod a könyveket?
A silent mesekönyvek varázsa, hogy „szövegtelenek”, vagyis a képek alapján mondjuk el
KÖZÖSEN a történeteket barátságról, csodákról, félelmekről, veszteségekről, klímaválságról.
A jól megrajzolt képek mögött a mese mindig más lesz, de a történet ugyanaz marad.
Programgazdák: Tilkiné Varga Katalin, Pauer Erika, Szabó Eszter

MOST CSAK ÉN SEGÍTHETEK!
3-10 ÉVES KORIG
Játékos foglalkozás a segélyhívó használatáról és a segítő szolgálatokról gyerekeknek. Mit
tehet egy gyermek, ha egyedül kell szembenéznie valamilyen vészhelyzettel? A foglalkozáson
játékos formában adunk segítséget a kicsiknek ahhoz, hogy egyedül tudjanak helytállni
ezekben a szituációkban. Ismertetjük a különböző mentőegységek munkáját és segítséget
adunk a veszélyhelyzetek felismeréséhez és a segélyhívó szám hívásához.
Programgazda: Verle Ágnes
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Játékos, zenés irodalmi kavalkád
Alsó tagozatos iskolásoknak

CSÓKOLOM, PÓKMAJOM! RENDHAGYÓ IRODALOMÓRA
ALSÓ ÉS FELSŐ TAGOZATOSOK RÉSZÉRE
Olvasásnépszerűsítő felfedezőtúra kortárs gyermek-és ifjúsági irodalomban. Játék és mese
mai szerzők írásaival, verselés sok humorral, nevetéssel.
Programgazda: Komló-Szabó Ágnes

HUMOR A ZENÉBEN
ALSÓ ÉS
RÉSZÉRE

FELSŐ

TAGOZATOSOK

Rendhagyó ének-zene műhely könyvtári
környezetben, multimédiás eszközökkel,
zenei albumborító vagy plakáttervezéssel. A foglalkozás megtartásához
internet szükséges.
Programgazda: Zsoldos Marianna

CSEPÜ, LAPU, GONGYOLA –
HAGYOMÁNYŐRZŐ FOGLALKOZÁS
ALSÓ TAGOZATOSOK RÉSZÉRE
Régi magyar hagyományok, népszokások felelevenítése, megismertetése ünnepkörönként
(őszi, téli, tavaszi) a gyerekek számára, képekkel, videókkal, zenével. A foglalkozáson
megbeszéljük, milyen szokásokat ismernek, hallottak-e érdekes hagyományokról, szokásokról
saját lakóhelyükön, vannak-e ma is élő hagyományok településükön: néptánc csoport,
népdalkórus stb. Megnézzük, hogy a témába vágó könyvek a könyvtárban hol találhatóak
a polcon. A Hungaricana adatbázis zenei térképének segítségével meghallgathatjuk,
hogy településükön vagy annak közelében mit énekeltek régen. Eközben megtanulják az
adatbázisban való keresést.
Programgazda: Orsó Éva

BOOKR KIDS
ALSÓ ÉS FELSŐ TAGOZATOSOK RÉSZÉRE
Élményalapú szövegértés és digitális kompetenciafejlesztés interaktív könyvekkel.
A foglalkozás megtartásához internet szükséges.
Programgazda: Zsoldos Marianna
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KÉSZÍTSD EL SAJÁT TÖRTÉNETED!
3 - 4. OSZTÁLYOSOK RÉSZÉRE
A foglalkozás során iPadeken dolgozunk és megismerkedünk a Scratch-csel. A programozás
alapjait felhasználva alkotjuk meg a saját történetünket. Kis csoportokban (2-3 fő) dolgoznak a
gyerekek, ezzel elősegítve a közös projektek megoldását.
Programgazda: Nagyné Petrenkó Lea

„VÉDD MAGAD!” – ÖNVÉDELEM A NETEN
5 - 6. OSZTÁLYOSOK RÉSZÉRE
A foglalkozás célja, hogy az általános iskola 5-6. osztályos tanulói megismerkedjenek olyan
módszerekkel, amelyek segítenek abban, hogy az internet világában kevesebb kockázattal
és minél nagyobb biztonsággal tudjanak eligazodni, akár tanulási, akár szabadidős vagy
kommunikációs célokra használják azt. A projekt célja a kritikai gondolkodás fejlesztése, az
etikai szabályok átadása az internetes kommunikáció területén.
Programgazda: Szemerszkiné Dürgő Csilla

KERTKALAND
3 - 4. OSZTÁLYOSOK RÉSZÉRE
Mikor terem a szilva? Honnan származik a krumpli? Ehhez hasonló kérdésekre kapunk választ a
játékokkal és versekkel teli foglalkozáson. Megismerkedünk a kert ehető növényeivel is.
Programgazda: Szécsényi Orsolya

KI JÁTSZIK ILYET? – JÁTÉKFOGLALKOZÁS
ALSÓ- ÉS FELSŐ TAGOZATOSOK, FELNŐTTEK RÉSZÉRE
Az ember a játék segítségével tanul, fejlődik, ismeri meg környezetét. 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 és kockavetés. Mert játszani jó!
Programgazda: Szécsényi Orsolya
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Z-generációs kihívások
A felmérések szerint a 12+ korosztályt a legnehezebb az olvasók táborába bevonzani,
mert annyira lefoglalja őket saját problémáik megoldása.
Z-generációs programjainkkal ezt a korosztályt próbáljuk megszólítani,
élményt nyújtani a könyvtár falain belül, de túllépve saját határainkat

VILÁGÍTÓ SZAVAK –
AZ IRODALOM, MINT
KÖZÖSSÉGI ÉLMÉNY
FELSŐ TAGOZATOS KOROSZTÁLYNAK,
FIATAL FELNŐTTEKNEK
Biblioterápiás foglalkozás felső tagozatosoknak,
fiatal felnőtteknek. Fókuszban a kortárs irodalom:
regények, novellák, versek. A szövegeket és a
témákat interaktív, játékos módon közelítjük meg,
és az élet nagy kérdéseire keressük a választ az
irodalom segítségével. Nem fogjuk megfejteni
„mire gondolt a költő”, csak arra vagyunk
kíváncsiak, hogy nekünk akkor, abban a pillanatban
mit mond a szöveg. A program irányított olvasással, kreatív szövegalkotással segíti a résztvevők
önismeretének fejlesztését.
Ajánlott létszám 10-15 fő, de előzetes egyeztetés után lehetőség van több fővel is megtartani
a foglalkozást.
Programgazda: Komló-Szabó Ágnes

A TITKOK KÖNYVTÁRA –
JÁTÉKOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI FOGLALKOZÁS
FELSŐ TAGOZATOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK RÉSZÉRE
Játékos ismeretterjesztő előadás keretében tudhatjuk meg, hogy mi a könyvtár? Mire jó?
Hogyan használhatjuk eredményesen? Milyen izgalmas lehetőségeket rejt számunkra?
Keresgéljünk, kutassunk, fedezzük fel együtt a titkok könyvtárát!
Technikai felszerelést a fogadó könyvtártól nem igényel.
Programgazda: Pádár-Deák Krisztina

ILLIK, NEM ILLIK? – KIS ILLEMTAN
FELSŐ TAGOZATOSOK ÉS FELNŐTTEK RÉSZÉRE
Az illemtan szabályaitól először húzzuk a szánkat, de aztán rájövünk, hogy ezeket mégiscsak
ismerjük! A köszönés, a bemutatkozás és tegeződés-magázódás szabályai áttekintése után
megismerkedünk a testbeszéddel. A foglalkozást a telefonálás és a chatelés szabályainak
megbeszélésével zárjuk.
Programgazda: Szécsényi Orsolya
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EGY ROPI NAPLÓJA –
A NAGY KÖNYVTÁRI KALAND
FELSŐ TAGOZATOSOK RÉSZÉRE
Könyv- és könyvtárhasználati foglalkozás Jeff Kinney: Egy
ropi naplója könyvsorozatának felhasználásával.
Programgazda: Zsoldos Marianna

FUN & GAMES
3 - 8. OSZTÁLYOSOK RÉSZÉRE
Játékos, életszerű angol foglalkozás sok mozgással a Bródy Sándor Könyvtár Idegen nyelvi
gyűjteményében, anyanyelvi közreműködővel.
A beutazás költségét korlátozott számban vállaljuk.
Programgazda: Fekete Ildikó

KÖNYVESPOLCTÚRA – KÖNYVAJÁNLÓ KAMASZ SZEMMEL
FELSŐ TAGOZATOS ISKOLÁSOK ÉS FIATAL FELNŐTTEK RÉSZÉRE
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 programon az IKT világától indulunk ki,
applikációkat beszélünk ki, booktuberek videóinak médiaelemeit elemezzük, megnézzük
az instagram könyves hashtagjeit, megkeressük, hogy a ma élő írók, költők hogyan és mire
használják a közösségi médiát. Végül kibeszélünk néhány könyvet, amelyek cselekménye a mai
fiatalok életéhez, problémáihoz szorosan kapcsolódik.
Programgazda: Komló-Szabó Ágnes

JÁTSZD ÚJRA, GÉZA! – AZ EGRI CSILLAGOK CÍMŰ
REGÉNY ÉLMÉNYALAPÚ FELDOLGOZÁSA
6 - 7. OSZTÁLYOSOK RÉSZÉRE
Tudtad, hogy Gárdonyi igazi
párbajhős volt, és a vízibicikli
feltalálójaként akart Amerikában
karriert befutni? Beszélgetés
a titokzatos Gárdonyiról, aki
igazi polihisztorként valószínűleg nem idegenkedne az Ipad,
mobiltelefon, laptop használatától. A társasjáték keretében
bevetésre kerülnek az okoseszközök is, a hagyományos táblajátékon kívül.
Eszközigény: laptop, projektor,
vetítővászon
Programgazda: Szabó Eszter
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SOS! ELŐADÁST TARTOK! AVAGY
LÉGY KREATÍV PREZIVEL!
12-14 ÉVES DIÁKOKNAK
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.
Létszám: maximum 8 fő
Programgazda: Csépányi Zoltán

KÖNYVTÁRTÚRA
FELSŐ TAGOZATOSOK RÉSZÉRE
Az egri Bródy Sándor Könyvtár bemutatása könyvtárlátogatás keretében.
A beutazás költségét korlátozott számban vállaljuk.
Programgazda: Bodor Katalin

ÉLJEN A GRUND! –
A PÁL UTCAI FIÚK CÍMŰ REGÉNY
ÉLMÉNYALAPÚ FELDOLGOZÁSA
BESZÉLGETÉSSEL,
TÁRSASJÁTÉKKAL
5 - 6. OSZTÁLY RÉSZÉRE
A foglalkozáson beszélgetünk Molnár
Ferencről, a Pál utcai fiúk című mű
keletkezéséről, majd pedig egy társasjáték
keretén belül összecsapnak a Pál utcai fiúk
és a Vörösingesek. A csapatok – internet
megléte esetén – nemcsak a regényhez
fűződő kérdésekkel, hanem az Ipad-eken
található játékok segítségével is összemérik tudásukat a győzelemért. A foglalkozást
célszerű a II. negyedévben kérni, mert a
diákok minden év májusában tanulják az
iskolában a regényt.
A foglalkozás megtartásához internet
szükséges.
Programgazda: Szécsényi Orsolya
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Színes kulturális kalandozások
Programok fiatal felnőtteknek, idősebbeknek

KÖNYVEK ÉS KÉZIMUNKA
FELNŐTT KOROSZTÁLY RÉSZÉRE
A kézimunkázás története a kezdetektől napjainkig, könyv- és folyóirat ajánlókkal, internetes
tartalmak ajánlása, szakirodalom értelmezése. Kezdő és haladó kategóriában is! A program
második felében választható technikával ismerkedünk, pl. szalaghímzés, szalagrózsa,
gyöngyfűzés, virágmotívmok stb.
Programgazda: Bodó Boglárka

NÉPEK ÉS KULTÚRÁK
FIATAL FELNŐTTEK ÉS
IDŐSEBBEK RÉSZÉRE
Egy-egy ország népének, kultúrájának bemutatása, érdekességekkel,
magyar vonatkozásokkal, személyes
élmények alapján. A témák folyamatosan bővülnek. Választható témák:
Budai vár; Erdély; Lengyelország;
Norvégia, Skócia; Spanyolország,
Olaszország, Roma népismeret stb.)
Programgazda: Bodó Boglárka

EKÉPPEN – KÉPSZERKESZTÉS PÁR KATTINTÁSSAL!
KAMASZ ÉS FELNŐTT KOROSZTÁLYNAK
Kreatív, ingyenes, egyszerű grafikai lehetőségek a CANVA program segítségével. Szerkesszünk
plakátot, infografikát, képeslapot, fotómontázst vagy akár egyedi pólófeliratot! Megannyi
csodás lehetőség, élj vele!
Technikai szükséglet: iPad, tablet – az eszközöket korlátozott számban tudjuk biztosítani.
Programgazda: Pádár-Deák Krisztina

GRAFOSZIMBOLIKA – A BETŰFORMÁK MINT JELKÉPEK
FELNŐTTEKNEK
A grafológia egyik legérdekesebb és legjátékosabb része a betűszimbolika. A betűformák
külön-külön is értelmezhetőek – kiegészítve, színesítve, finomítva az egyén grafológiai
jellemzését. A papír a külvilág, ahol te az írásoddal jeleníted meg magad! Ha kíváncsi vagy rá,
hogy miért kanyarítod a vonalakat pont úgy, ahogy... akkor ez az előadás neked szól!
Technikai szükséglet: projektor, laptop, vetítővászon.
Programgazda: Pádár-Deák Krisztina
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KÖNYVEKBE ZÁRT EGÉSSZÉG
FELNŐTTEKNEK
Beszélgessünk egészségről, betegségről, egészséges életmódról.
Megfázott? Összeszedett valami vírust? Erősíteni
szeretné immunrendszerét? Nincs nyitva a közelben gyógyszertár? Nagymamáink ki se mozdultak otthonról, mégis orvosolni tudták a bajokat.
Kutassunk együtt a könyvekben és a kamránk
polcain, hogy mi is találjunk megoldást! Hívjuk segítségül a könyveket is e témában, fedezzük
fel a könyvekbe zárt egészséget! Tegyük mindezt egy csésze gyógynövényből készített tea
mellett, a gyógynövények áldásos hatásait felidézve.
Programgazda: Kulcsárné Király Mária

CSUPA PRAKTIKA – AVAGY MENTSÜK, AMI MENTHETŐ!
FELNŐTTEKNEK
Főzés közben valamit elrontottunk? A takarítás nem sikerül tökéletesen? Nem boldogulunk
a háztartásban? Semmit ne hagyjunk veszni, találjunk olcsó, gyors megoldást… közösen!
Kutassunk a témában könyvekben és a weben - tanuljunk egymástól!
Programgazda: Kulcsárné Király Mária

FELOLVASHOW – ÜLJÜNK KÖRBE, ÉN OLVASOK!
NYUGDÍJASOKNAK
Ha van a településen olyan csoport, melynek tagjai az olvasás öröméről egészségügyi okokból
le kell hogy mondjanak, de szívesen hallgatnák meg kedvenc könyvüket, akkor most van rá
lehetőség. A kért téma ismeretében ajánlunk igényes, szórakoztató regényeket, novellákat,
mesélhetünk történelmi és/vagy irodalmi személyek izgalmas életéről – a helyi közönség
igényeinek megfelelően.
Technikai felszerelést nem igényel, a program ideje az olvasmánytól függően naponként egy
óra (maximum öt napon keresztül).
Programgazda: Pádár-Deák Krisztina

AMIGURUMI, AZ MI? – HORGOLT JÁTÉKFIGURÁK JAPÁNBÓL
FELNŐTTEKNEK
A foglalkozás során a résztvevők megtanulják
a horgolt állatok/figurák készítésének alaptechnikáit. Megbeszéljük, hogy milyen fonalat,
horgolótűt használjunk, illetve hogyan olvassuk
a mintákat. A kezdő lépéseket gyakoroljuk,
majd az érdeklődők könyvajánló keretében
további támpontokat kapnak az önálló munkához. A foglalkozás végére, bár még kész termék
nem lesz, de egy nagyszerű technikával gazdagodhatnak az alkotók.
Programgazda: Nagyné Petrenkó Lea
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OTTHON A VILÁGHÁLÓN
FELNŐTTEKNEK
Egyre több időt töltünk online, mint offline, így nem elég, hogy a „való élet” veszélyei miatt
izgulunk, most még a netes támadásokra is fel kell készülnünk. Mozogjunk otthonosan a
világhálón, használjuk tudatosan és biztonságosan az internetet! Az érdeklődők megtudhatják,
hogyan jött létre a világháló, mit jelent a digitális lábnyom fogalma, milyen kockázatot rejt a
netezés és hogyan védekezhetünk ezen veszélyek ellen.
Programdazga: Szemerszkiné Dürgő Csilla

NET-CHAT –
DIGITÁLIS INFORMÁCIÓSZERZÉST SEGÍTŐ FOGLALKOZÁSSOROZAT
FELNŐTTEKNEK
Számítástechnikai és internethasználati klubfoglakozások 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

VIRTUÁLIS MÚLTLAPOZÓ
IGÉNY SZERINTI KOROSZTÁLYNAK
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 Dokumentumtárban 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
Résztvevők létszáma maximum 8 fő! Számítógép és internet szükséges!
Programgazda: Bodor Katalin
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KIEMELT PROGRAMOK
Találkozások írókkal, csepűrágókkal, muzsikusokkal, alkotókkal,
különleges témákkal és érdekes emberekkel...

KIEMELT PROGRAMJAINK KÖZÜL TELEPÜLÉSENKÉNT EGY VÁLASZTHATÓ!
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.”

GALAGONYA BÁBSZÍNHÁZ –
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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EGERSZALÓKI TEKERGŐ ZENEKAR –
A ZENE LEGYEN MINDENKIÉ!
„Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek minél
hamarabb megismerjék és megszeressék
népünk zenéjét, ezért nagyon sok óvodában,
iskolában muzsikálunk. Kiemelt jelentőségű
feladatunknak tartjuk, hogy a hátrányos
helyzetű, illetve a fogyatékos gyerekekhez
is rendszeresen eljussunk, fejlesztésüket
elősegíthessük.”

PARAMISI TÁRSULAT
A Paramisi Társulat 2013 őszén azzal a céllal jött létre, hogy a magyar és cigány népmesék minél
több gyermekközönséghez eljussanak. Műsoraikban kizárólag a magyar és cigány népmese,
néphagyomány, jeles napok, naptári ünnepek, szokások feldolgozásával foglalkoznak.
Választható előadásaik:
1. Kis Miklóska – varsányi cigány népmese – interaktív, élő zenés mese bábokkal
MINDEN KOROSZTÁLYNAK
2. A kiskakas gyémánt félkrajcárja – táncmese – interaktív, élő zenés előadás
ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS GYERMEKEKNEK
3. Én elmentem a vásárba... – vásári komédia – interaktív, élő zenés előadás
KISISKOLÁS GYERMEKEKNEK
4. Csillagot láttunk – karácsonyváró műsor – interaktív, a téli ünnepkört bemutató zenés műsor
GYERMEKNEK ÉS FELNŐTT KÖZÖNSÉGNEK EGYARÁNT
5. A három muzsikus – cigány népmese – interaktív, élő zenés mese bábokkal
ISKOLÁS KOROSZTÁLYNAK
6. Az égigérő fa – magyar népmese –
interaktív, élő zenés táncmese
ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS GYERMEKEKNEK
7. Madarak voltunk... –
cigány hagyományismereti előadás
FELSŐ TAGOZATOS,
KÖZÉPISKOLÁS KOROSZTÁLYNAK ÉS
FELNŐTTEKNEK
Az autentikus cigány népzenével, a magyarországi, az erdélyi és a felvidéki tánchagyománnyal, szokásokkal ismerkedhetnek meg
a gyerekek. Énektanulással egybekötött foglalkozás.
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VIG BALÁZS, ÍRÓ – PUSZILÓGIA, GAZDÁT KERESŐ BAJUSZOK ÉS MÉG
TODÓ IS KITÁLAL
ALSÓ TAGOZATOSOK RÉSZÉRE

„Vig Balázs eddigi összes megjelenő könyvtét olvastam és szerettem. Tetszett a Rettegő
fogorvos, a Három bajusz gazdát keres és a Puszirablók is, de Todó utcahosszal verte nálam
az előzőeket.” – Könyvparfé

HOLDEN ROSE, ÍRÓ – „AZ ÍRÓ AKI HÁZHOZ JÖN”
3 - 4. OSZTÁLYOSOKNAK, FELSŐ TAGOZATOSOKNAK

„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 mindazt, amit olvasunk. Ha csak tévét nézünk, ott nincs szükségünk
a képzeletünkre.” – egy 3. osztályos olvasó

DÁNIEL ANDRÁS, ÍRÓ, GRAFIKUS – „LEGYEN MINDENKI KUFLI”
ALSÓ TAGOZATOSOKNAK

„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 még alig olvas, de a Kuflikat mindkettő
szereti.” – Olvasói vélemény

HARCOS BÁLINT, ÍRÓ, KÖLTŐ

ÓVODÁSOKNAK, ALSÓ TAGOZATOSOKNAK
„Véleményem szerint az igazán jó mese ellenállhatatlanul beszippantja a gyerekeket, mint a
forgószél. Az ilyen mesének saját törvényei vannak, amelyek között a gyerekek biztonságban
érzik magukat, és amelyeket az író nem szeghet meg: a jó mese fittyet hány, felforgat, elragad!
Fontosabb köteteim: Szofi-sorozat, A boszorkány-cica, A Tigris és a Motyó, A csupaszín
oroszlán, Petya és Tulipán, Harcos Bálint Összes (versek).”
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TELEGDI ÁGNES, ÍRÓ, FOTÓMŰVÉSZ, GYÓGYPEDAGÓGUS
ALSÓ TAGOZATOSOKNAK

„Barabás meséi: 2007-ben kezdtem el az első kötetet, összesen 9 jelent meg eddig. A kisgyerekek hétköznapjaiba beleillő, egy kicsit a fantáziavilág 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.”

MÉSZÖLY ÁGNES, ÍRÓ – „ELKÉPESZTŐ DOLGOKAT A SEMMIBŐL”
FELSŐ TAGOZATOSOKNAK

„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

INCZE ZSUZSA – RENDEZŐ, SZERKESZTŐ, CSELLENGŐK HÍDJA
FELSŐ TAGOZATOSOKNAK, FELNŐTTEKNEK

„Talán soha nem volt még oly nagy szükség a veszélyek
megismertetésére, a megelőzésre, mint napjainkban, hiszen az
eltűntek száma egyre nő, egyre több az ÁLDOZAT, az elszökött,
külföldre elcsalt, vagy éppen prostitúcióra kényszerített gyermek
és felnőtt! Ezen találkozások alkalmával a riport-filmek mentén
rendre eljutunk a felismerésig; milyen fontos is a kommunikáció,
az otthoni nagy beszélgetések.
Igyekszem tudatosítani gyerekekben és felnőttekben egyaránt,
hogy a szeretet mindig, minden élethelyzetben bizonyságra
szorul... S ha a gyerekek és felnőttek képesek velem megosztani
az örömeiket, a félelmeiket vagy a kudarcaikat, akkor otthon is
könnyebben előállnak vele. Közösen pedig könnyebben találunk
megoldást...” – Incze Zuzsa

SZEMLÉLETFORMÁLÓ ELŐADÁSOK BERNÁTH DÉNESSEL
ISKOLÁSOKNAK

Szemléletformáló előadás játékos feladatokon, szituációkon keresztül, élményszerű alkalmak megvalósítása, tréneri módszerek és drámapedagógiai eszközök használata a foglalkozások során.
Választható témák:
1. Sikerek és kudarcok gyerekkorban – hogyan álljunk gyerekként
sikeresen a dolgokhoz?
2. Bullying – a szó, mint fegyver
3. SZERtelenül – szenvedélyek hálójában (kábítószer és egyéb függőségek)
4. Te is más vagy, te sem vagy más – kisebbségben az osztályban
5. Bűnös-e a farkas? – Mi alapján döntünk? Előítéleteink, sztereotípiáink a mindennapokban
6. Konfliktusok erdejében – hogyan lehet mindenki győztes
7. A Zöldség nem zöldség – mit tehetünk a környezetünkért gyerekként?
8. Mi kell az élethez? – űrtelepesek a Marson
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TRUX BÉLA – TÖRTÉNELMI REGÉNY ÍRÓ
A Történelmiregény-írók Társaságának (TRT) alapító tagja.
2012-ben megjelent első regényével, A templomos lovaggal
elnyerte mind az olvasók, mind a szakma elismerését.
Választható előadások:
1. A TEMPLOMOS LOVAGREND HELYE A KÖZÉPKOR
VILÁGÁBAN
12 ÉVEN FELÜLEIKNEK, FELNŐTT KOROSZTÁLYNAK
A templomos lovagok minden korban izgatták az emberek
fantáziáját. De kik voltak ők valójában?
2. RENDHAGYÓ TÖRTÉNELEMÓRA
ÁLTALÁNOS- ÉS KÖZÉPISKOLÁSOK SZÁMÁRA
Az előadása anyaga megbeszélés alapján
3. HONVÉDELEM ÁRPÁD IDEJÉN – EGY „JELENTÉKTELEN” NÉP EURÓPA SZÍNPADÁN
12 ÉVEN FELÜLIEKNEK, FELNŐTT KOROSZTÁLYNAK
Az előadása anyaga megbeszélés alapján
4. VIRTUÁLIS UTAZÁS A XIII. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON − KALANDOZÁS AZ ERETNEK
CÍMŰ TÖRTÉNELMI REGÉNY SZEREPLŐINEK NYOMÁBAN
12 ÉVEN FELÜLIEKNEK
Mielőtt hozzákezdett az íráshoz, a szerző maga is bejárta és lefotózta a regényben szereplő
helyszíneket. Jelen előadás képanyagát saját fotóiból állította össze. Az „utazást” a regényből
összeválogatott felolvasás teszi színesebbé.
5. IV. (KUN) LÁSZLÓ ÉS NÉPE – A KUNOK MAGYARORSZÁGON
12 ÉVEN FELÜLIEKNEK, FELNŐTT KOROSZTÁLYNAK
Az előadása anyaga megbeszélés alapján
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TÜCSÖKSZABI MÓKA
ÓVODÁSOKNAK, ISKOLÁSOKNAK
Cseke Szabolcs, vagyis „TücsökSzabi” zenepedagógus, hangterapeuta. Vidám, interaktív zenés műsorával, saját dalaival,
hegedűvel, gitárral, tündérdobbal, harmonikával, cajonnal,
darbukával, kazuval, hangdrummal és tele életszeretettel járja a
településeket. Gyerekkoncertet tart a közös éneklés örömével,
sok nevetéssel, igényes szövegekkel és zeneiséggel, a magyar
népzenekincsből merített elemekkel, saját versekre épülő egyedi
dallamvilággal.
A műsorpalettán lemezbemutató koncert, Márton-napi, Mikulásváró, adventi, farsangi, tavaszköszöntő műsorok szerepelnek.
Igény szerint nagyobb eseményekre 2-3 tagú zenekarral,
különleges hangszerek bemutatásával érkezik.

MESÉLY: ESÉLY MESÉKKEL A BELSŐ HARMÓNIA FELÉ –
LUZSI MARGÓVAL, A MUSTÁRMAG MESE- ÉS BIBLIOTERÁPIÁS MIKROMŰHELY ALAPÍTÓJÁVAL
GYEREKEKNEK, FELNŐTTEKNEK, SPECIÁLIS CSOPORTOKNAK
MESÉLY: esély mesékkel a belső harmónia felé. (A név szójáték, a mesélj - esély szavakból.)
Egy különleges lehetőség és belső iránytű történetek, mesék segítségével harmonikusan
kapcsolódni egymáshoz és a világhoz, a metamorphoses meseterápia segítségével. Mi
mindenben segíthet? Személyiség és képességfejlesztésben, lélekfrissítésben, az önbizalom
erősítésében és növelésében, belső görcsök oldásában.
Az ideális létszám 10-15 fő, de – előzetes megbeszélés alapján – akár ennél kisebb, vagy
nagyobb létszámmal is lehetséges.

MESÉLŐ – HAGYOMÁNYOS, AUTENTIKUS MESEMONDÁS –
LUZSI MARGÓVAL, A MUSTÁRMAG MESE- ÉS BIBLIOTERÁPIÁS MIKROMŰHELY ALAPÍTÓJÁVAL
BÁRMELY KOROSZTÁLY SZÁMÁRA
A létszám itt nem korlátozott.
A mesemondás akár egy-egy téma köré csoportosítva is lehetséges.
- egy-egy különösen érdekes ember nyomába
szegődve ismerünk meg életeket, kultúrákat,
meséket:
pl. magyar királynők Európában, vagy világjáró
magyarok nyomában
- a természet vagy az ember titkait fürkésszük
meséken, történeteken keresztül: mesék a természetről, az ünnepkörök meséi, stb.
- „meseföldrajz”: népek meséin keresztül ismerkedünk tájakkal, kultúrákkal, emberekkel
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KALANDOK AZ ÓPERENCIÁS-TENGEREN IS TÚL –
KISS BALÁZS TÚRAVEZETŐVEL
FELSŐ TAGOZATOS ISKOLÁSOKNAK ÉS FELNŐTTEKNEK
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.
Az előadáshoz projektor és vetítővászon szükséges!
Választható témák:
- Lengyelország
- Írország és Észak-Írország
- Szlovákia
- Csehország
- Olaszország
- Franciaország
- Spanyolország
- Horvátország – Bosznia
- Románia – Erdély
- Görögország

- Ausztria
- Magyarország
- Hegy- és sziklamászás
- Vasalt utak - klettersteig/via ferrata
- Kedvenc túráim I. – Dolomitoktól Provenceig
- Kedvenc túráim II. – Paradicsomi barangolás
Csehországban
-Kedvenc túráim III. – Horvátország – Winnetou
nyomában

DIABÉTESZESEN IS EGÉSZSÉGESEN! –
KELLER JÓZSEFNÉ LUCYVAL
FELNŐTTEKNEK
Életmód- és diétás tanácsadás, könyvajánlás az
1-es és 2-es típusú cukorbetegségről, tájékoztatás a szövődményeiről és megelőzésükről. Alternatív gyógymódok keresése a vércukorszint csökkentésére. Igény esetén ételkóstolóval és vércukorszint méréssel egybekötve.
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KERTELJÜNK! –
MÁTHÉ ORSI BIOLÓGUSSAL
FELSŐ TAGOZATOS, KÖZÉPISKOLÁS DIÁKOKNAK
ÉS FELNŐTTEKNEK
A következő témákból örömmel tartunk címenként
egy-másfél órás, fényképekkel illusztrált előadásokat.
Ezek az alkalmak mindig adnak meglepő, inspiráló
információkat, lehetőséget biztosítanak beszélgetésekre, saját tapasztalatok, ötletek megosztására. Egyes
témakörök kóstolóval, gyakorlati bemutatóval is
egybeköthetők, illetve egész napos műhelymunkákat,
konyhai tanfolyamokat szervezünk belőlük.
Választható témák:
KERT, ERDŐ
1. Természetközeli kertelés, évszakokra
bontva: tavasszal, nyáron, ősszel – és igen,
télen is!
2. Barátaink, a gyomnövények (kóstolóval)
3. Állatok a kertemben!
4. Városi kert, zsebkert
5. Vetőmagfogás, régi fajták, vetőmagönrendelkezés (magbörzével, palántabörzével)
6. Gombavilág (terepen is)
7. Vadon termő ehető növények (terepen is)
8. „Helyit eszem, mert helyin az eszem”

OTTHON, KONYHA
1. Háztartás mérgek nélkül
2. Tartósítás mérgek nélkül
3. Bőrápolás mérgek nélkül
4. Hétköznapi gyógynövényeink
5. Gyógynövénykivonatok házilag
6. Egészséges táplálkozás – egyszerűen,
olcsón
7. Csírakert a konyhapolcon
8. Gombaételek másképp
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JÁRJUK AZ ERDŐT! – ZSIDAI SÁRA VADGAZDAMÉRNÖKKEL
„Sokat gondolkodtam azon, hogy az egyetemen szerzett
ismereteimet hogyan tudnám hasznosítani. Már akkor is
foglalkoztatott a környezeti nevelés, mint szakma, de úgy
gondoltam, hogy ehhez több téren is tapasztalot kell szereznem, mielőtt belekezdenék. Rengeteg helyen gyűjtöttem
ismereteket, legutóbbi munkahelyemen pedig már konkrétan
a környezeti neveléssel foglalkoztam. Fontosnak tartom a jövő
generációjának természetszeretetre való nevelését.”
További információk: https://csipkeiskola1.webnode.hu
Választható előadások:
AGANCSOSOK ÉS A TÖBBI ERDŐLAKÓ I. –
6-16 ÉVESEKNEK
A gyerekek megismerkedhetnek hazánk öt nagyvadfajával.
Közelről megszemlélhetik a szarvasok és őzek agancsát,
a muflon szarvcsapját, koponyáikat, fogazataikat, ezáltal
megismerkedhetnek testfelépítésükkel, életmódjukkal.
AGANCSOSOK ÉS A TÖBBI ERDŐLAKÓ II. – 6-14 ÉVESEKNEK
A gyerekek megismerkedhetnek az erdők, mezők lakóival, kisebb termetű élőlényekkel,
ragadozókkal, szárnyasokkal. Megtudhatják, mi a különbség a dúvadak és az apróvadfajok
között, valamint ismereteket szerezhetnek a védett fajokról is.
VARÁZSLATOS TERMÉSZETÜNK ÉS MEGŐRZÉSE – 8-16 ÉVESEKNEK
Az előadás célja a fiatal generáció szemének felnyitása a mai modern világ pazarlási szokásai
előtt, útmutatás egy fenntartható fejlődéshez. Az előadás során interaktívan beszélgetünk
arról, mik az alapvető életszükségletek, amelyek mostanra veszélybe kerültek. Szóba kerül az
ökológiai lábnyom és az is, hogyan tudjuk csökkenteni azt.
HOGYAN MŰKÖDIK A KUTYÁNK? – 7-16 ÉVESEKNEK
Hogyan is neveljük a kutyánkat, hogyan bánjunk vele, mi a boldog kutya titka? A mai
társadalomban és hazánkban nagyon eltérő az álattartás megítélése és alkalmazása. A cél az,
hogy a gyerekek megtanulják a helyes és felelős kutyatartást. A gyerekek ebben az előadásban
megismerkedhetnek a kutyák evolúciójával, az alapvető etológiájukkal, a felelős kutyatartás és
a „boldog kutya” titkával.
MADÁRTÁVLAT – 6-16 ÉVESEKNEK
A gyerekek megismerkedhetnek hazánk leggyakoribb madárfajaival, morfológiájukkal és
hangjukkal. Egy PPT előadás keretein belül ismereteket szerezhetnek arról, milyen csoportokra oszthatjuk őket, hogyan alkalmazkodtak a repülő életmódhoz, mi teszi lehetővé repülésüket
és egyes fajok miért vonulnak.
AZ ERDŐ HANGJAI – 6-16 ÉVESEKNEK
A természetben számtalan állat él, ezen a foglalkozáson egy PPT előadás keretében a gyerekek
megismerkedhetnek az erdő világával, az erdőben előforduló élőlények hangaival, a legkisebb
rágcsálókig. A hangok mellett beszélünk néhány szót az állatok életmódjáról is.
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VÁNDORLÓ KIÁLLÍTÁSOK
Időszaki kiállításokat is ajánlunk, az installációt a kiállítások idejére biztosítjuk,
a tablók oda- és visszaszállításáról gondoskodunk.
A KIÁLLÍTÁSOK A NÉGY PROGRAMON FELÜL KÉRHETŐK!
MESELÁTÓ SZEMEK

A Bródy Sándor Könyvtár Gyermekkönyvtárának fotókiállítása
Mesemondó, mesehallgatók, csillogó szemek, tátott szájak, figyelem. Csoda és varázslat
az arcokon és a szemekben. A felvételek a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár
Gyermekkönyvtárában készültek a könyvtár rendezvényein, csoportfoglalkozásain.

EGRI ANZIX – TÖRTÉNETEM EGERBEN

A Bródy Sándor Könyvtár Helyismereti gyűjteményének képeslapjaiból készült kiállítás híres
egri épületeket és hozzájuk kapcsolódó történeteket mutat be.

ARCOK – MINDENNAPI HŐSÖK ÜZENETEI

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.

„FRISS SZELEK, FÉNYES SZELEK FÚJNAK…”

Emlékkiállítás az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére
A kiállításon bemutatjuk azokat az írásos emlékeket, amelyekkel személyesen megjeleníthetők
’56 eseményei, szereplői, helyszínei.

KINCSEK ÚTON, ÚTFÉLEN KIÁLLÍTÁS

A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 2018-ban hirdetett meg egy fotópályázatot a
„Könyvet a kézbe!” játék kapcsán. A legjobb pályaműveket kiállítás formában tettük közkinccsé.
A fotókon a települések épített és természeti értékei, szellemi kincsei vagy híres/különleges
lakói szerepelnek, valamint személyes érzelmek, benyomások is megjelennek: dombok teteje,
tanyák fényei, legendák földje, erdők mélye, kastélyok, várak romjai, arcok, étkek.
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