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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 2019. 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, óvodásoknak
Mondókázó, mesélő, muzsikáló
CIRÓKA - ÖLBÉLI JÁTÉKOK
0-3 éves babáknak és mamáiknak
Mondókázó, énekes, játékos foglalkozás hangszer (ukulele, furulya, kalimba, afrikai dob) kísérettel.
Programgazda: Bálintné Fadgyas Eszter

BÓCIKÁLÓ - ÖLBÉLI JÁTÉKOK

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

MONDÓKÁZÓ - ÖLBÉLI JÁTÉKOK

0-3 éves babáknak és mamáiknak
Mondókázás, éneklés, hangszeres kísérettel. Gyorsan
elrepülő félóra babákkal, mamákkal, mondókákkal, dalokkal.
Programgazda: Porkoláb Judit

MESEZENEDE

Óvodásoknak, alsó tagozatosaknak, családoknak
Interaktív zenei foglalkozás játékkal, mondókákkal,
versekkel, zenével, tánccal, kézművességgel.
Programgazda: Pauer Erika

JÁTSSZUNK SZÍNHÁZAT!

Óvodásoknak, kisiskolásoknak
Árnyszínház mesékkel, Matilddal, kuflikkal, zene, tánc,
móka, kacagás!
Programgazda: Bálintné Fadgyas Eszter

E'MESE VÁR - FELKEREKEDŐ

Könyv-, könyvtár- és olvasásnépszerűsítő program
sulikezdő ovisoknak
Ebben az évben az e'mese csapatokat óvodások alkotják, akik
vagány, merész és izgalmas próbákon haladnak végig a
játékban. Közben megmutathatják, hogy 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!"
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Babáknak, óvodásoknak
Mondókázó, mesélő, muzsikáló
KUFLI KALANDOK

Óvodásoknak, kisiskolásoknak

A kuflikkal csupa meglepetés és furcsaság az élet.
Legtöbbször békésen induló napjaik bonyodalmas kalanddá változnak.
Még szerencse, hogy a kuflik jó barátok, ezért még a legkacifántosabb
helyzeteket is megoldják együtt!
A rét azonban tele van különleges lényekkel, ott szaladgálnak, mászkálnak,
pattognak, és időnként összekeverik a dolgokat. Vajon mi veszett el? Hol
bujkál a tettes? Ebben segíthetünk a kufliknak, miután meghallgattuk az
egyik róluk szóló történetet.
Dániel András meséi óvodás és kisiskolás gyerekeknek, családoknak.
Programgazda: Bálintné Fadgyas Eszter

MESÉLY

Meseterápiás foglalkozás gyerekeknek, felnőtteknek
Ajánlott létszám: 10-15 fő
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 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

MESÉLŐ - HAGYOMÁNYOS, HITELES (AUTENTIKUS) MESEMONDÁS

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

UNIKORNIS A KÖNYVTÁRBAN
Könyvhasználati foglalkozás ovisoknak és alsósoknak
Egy mese arról, hogy álmaink valóra válhatnak, csak hinnünk kell bennük. Egy foglalkozás, amely után
még azok is hinni fognak az egyszarvúakban, akik eddig egy picit kételkedtek.
Programgazda: Zsoldos Marianna
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Babáknak, óvodásoknak
Mondókázó, mesélő, muzsikáló
A VITYILLÓ - OROSZ NÉPMESE

Óvodások részére
Mese a legkisebbeknek, ahol sok különleges állattal ismerkedünk meg mondóka, memóriajáték, kézműves
játszóház kíséretében, és egy izgalmas medvevadászaton is részt vehetünk a foglalkozás végén.
Programgazda: Szabó Eszter

SZÉLIKE KIRÁLYKISASSZONY - MAGYAR NÉPMESE

Óvodások és kisiskolások részére
Mese a barátságról, arról, hogy egyedül bizony nem sokra megyünk. Mesemondás, memória- és
drámajátékok kézműves foglalkozással. (Óvodások koronát, a nagyobbak szélzsákot készíthetnek).
Programgazda: Szabó Eszter

BAGLYOK MINDELHOL
Óvodások részére

"Kiskölyök koromban bagoly szerettem volna
lenni, mert a baglyokat este senki sem
parancsolja ágyba." - Konrad Lorenz
Baglyos történetek, versek, könyvek
megismerése után készítünk guriga, termés
vagy varrott baglyot.
Programgazda: Bodó Boglárka
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Babáknak, óvodásoknak
Mondókázó, mesélő, muzsikáló
GILITRÜTT

Óvodásoknak, kisiskolásoknak

Hagyományos mesemondás énekes játékkal, memóriakártyákkal, zenehallgatással, melynek során a
gyerekek megismerkedhetnek a szövés-fonás kellékeivel és az izlandi nép kultúrájával.
Programgazda: Pauer Erika

FURULYÁS PALKÓ

Óvodásoknak, kisiskolásoknak
Mesemondás mondókázással,
énekes dramatizálással, egérbáb készítéssel.
Programgazda: Pauer Erika

A SZAMÁRFÜLŰ KIRÁLYFI
Gyönyörű tündérmese titkokkal,
varázslatokkal, zenével, játékkal
és szamárfül fabrikálással.
Programgazda: Pauer Erika

SZERENCSE PRÓBÁLÓ KIRÁLYFI - SÁRKÁNYOS NÉPMESE
Óvodásoknak, kisiskolásoknak

Hagyományos mesemondás, mondókával, játékkal, memóriakártyák használatával.
Kézművesség: sárkány készítése (zacskóbáb, vagy ujjbáb korosztálytól függően)
Programgazda: Pintérné Pordány Mária

AZ ÁLLATOK NYELVÉN TUDÓ JUHÁSZ - NÉPMESE
Óvodásoknak, kisiskolásoknak

Hagyományos mesemondás bábokkal színesítve. Mondóka, mese, körjáték, kézművesség, móka,
kacagás. Kígyó készítése.
Programgazda: Pintérné Pordány Mária

A RÓKA MEG A NYÚL - OROSZ NÉPMESE

Óvodásoknak, kisiskolásoknak
Hagyományos mesemondás memóriakártyákkal, játék az állatokkal, akik emberi tulajdonságokkal
vannak felruházva. Kézművesség: báb készítés
Programgazda: Pintérné Pordány Mária

KAMISHIBAI - JAPÁN PAPÍRSZÍNHÁZ

Óvodásoknak, kisiskolásoknak
A japán papírszínház megismertetése, népszerűsítése, játékkal, kézművességgel tarkítva.
Programgazda: Pintérné Pordány Mária
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Alsó tagozatos iskolásoknak
Játékos, zenés irodalmi kavalkád
MIAZAMI - JÁTÉK ÉS IRODALOM

Óvodás és kisiskolás korú gyermekeknek

Játékos interaktív könyvtári foglalkozás humoros nyelvi
játékokkal, kitalálós versikékkel
Programgazda: Zsoldos Marianna

JÁTSSZUNK SZÍNHÁZAT!

Óvodás és kisiskolás korú gyermekeknek
Árnyszínház mesékkel, Matilddal, kuflikkal, zene, tánc,
móka, kacagás!
Programgazda: Bálintné Fadgyas Eszter

KUFLI KALANDOK

Óvodás és kisiskolás korú gyermekeknek
A kuflikkal csupa meglepetés és furcsaság az élet.
Legtöbbször békésen induló napjaik bonyodalmas kalanddá
változnak.
Még szerencse, hogy a kuflik jó barátok, ezért még a
legkacifántosabb helyzeteket is megoldják együtt!
A rét azonban tele van különleges lényekkel, ott
szaladgálnak, mászkálnak, pattognak, és időnként
összekeverik a dolgokat. Vajon mi veszett el? Hol bujkál a
tettes? Ebben segíthetünk a kufliknak, miután
meghallgattuk az egyik róluk szóló történetet.
Dániel András meséi óvodás és kisiskolás gyerekeknek,
családoknak.
Programgazda: Bálintné Fadgyas Eszter

MESEZENEDE

Óvodásoknak, alsó tagozatosaknak
Interaktív zenei foglalkozás játékkal,
mondókákkal, versekkel, zenével,
tánccal, kézművességgel.
Programgazda: Pauer Erika

A GYÖNGYSZEMŰ LÁNY

Iskolások számára
Érzékenyítő foglalkozás Boldizsár Ildikó meséje alapján,
énekléssel, játékkal fűszerezve, melynek során megismerkedünk
a szerző gyerekek számára írt mesekönyveivel is.
Programgazda: Pauer Erika

UNIKORNIS A KÖNYVTÁRBAN

Könyvhasználati foglalkozás ovisoknak és alsósoknak
Egy mese arról, hogy álmaink valóra válhatnak, csak
hinnünk kell bennük. Egy foglalkozás, amely után még azok
is hinni fognak az egyszarvúakban, akik eddig egy picit
kételkedtek.
Programgazda: Zsoldos Marianna
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Alsó tagozatos iskolásoknak
Játékos, zenés irodalmi kavalkád
A CSODAPIKULA - TÜNDÉRES NÉPMESE
Iskolás korosztály részére
Mese a testvéri szeretetről, gonoszságról.
Hagyományos mesemondás, memóriajáték,
kézművesség. Tündér készítés változó
„kivitelben”- annak függvényében mekkora és
milyen korú a csoport.
Programgazda: Pintérné Pordány Mária

SZERENCSE PRÓBÁLÓ KIRÁLYFI SÁRKÁNYOS NÉPMESE

Óvodásoknak, kisiskolásoknak
Hagyományos mesemondás, mondókával,
játékkal, memóriakártyák használatával.
Kézművesség: sárkány készítése (zacskóbáb,
vagy ujjbáb korosztálytól függően).
Programgazda: Pintérné Pordány Mária

AZ ÁLLATOK NYELVÉN TUDÓ JUHÁSZ - NÉPMESE
Óvodásoknak, kisiskolásoknak

Hagyományos mesemondás bábokkal színesítve. Mondóka, mese, körjáték, kézművesség, móka,
kacagás. Kígyó készítése.
Programgazda: Pintérné Pordány Mária

A RÓKA MEG A NYÚL - OROSZ
NÉPMESE

Óvodásoknak, kisiskolásoknak
Hagyományos mesemondás
memóriakártyákkal, játék az állatokkal, akik
emberi tulajdonságokkal
vannak felruházva. Kézművesség: báb készítés
Programgazda: Pintérné Pordány Mária

KAMISHIBAI - JAPÁN PAPÍRSZÍNHÁZ
Óvodásoknak, kisiskolásoknak
A japán papírszínház megismertetése,
népszerűsítése. Játékkal, kézművességgel
tarkítva.
Programgazda: Pintérné Pordány Mária
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Alsó tagozatos iskolásoknak
Játékos, zenés irodalmi kavalkád
GILITRÜTT

Óvodásoknak, kisiskolásoknak
Hagyományos mesemondás énekes
játékkal, memóriakártyákkal,
zenehallgatással, melynek során a
gyerekek megismerkedhetnek a szövésfonás kellékeivel és az izlandi nép
kultúrájával.
Programgazda: Pauer Erika

A SZAMÁRFÜLŰ KIRÁLYFI

Óvodásoknak, kisiskolásoknak
Gyönyörű tündérmese titkokkal,
varázslatokkal, zenével, játékkal és
szamárfül fabrikálással.
Programgazda: Pauer Erika

FURULYÁS PALKÓ

Óvodásoknak, kisiskolásoknak
Mesemondás mondókázással, énekes dramatizálással, egérbáb készítéssel.
Programgazda: Pauer Erika

MESÉLŐ - HAGYOMÁNYOS, HITELES (AUTENTIKUS) MESEMONDÁS
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

MULTIMÉDIÁS ÉNEK-ZENE ÓRA

Általános iskolásoknak - A rendezvény megtartásához internet szükséges!
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
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Alsó tagozatos iskolásoknak
Játékos, zenés irodalmi kavalkád
SZÉLIKE KIRÁLYKISASSZONY - MAGYAR
NÉPMESE
Óvodásoknak és kisiskolásoknak
Mese a barátságról, arról, hogy egyedül bizony
nem sokra megyünk. Mesemondás, memória- és
drámajátékok kézműves foglalkozással.
(Óvodások koronát, a nagyobbak szélzsákot
készíthetnek)
Programgazda: Szabó Eszter

MESÉLY

Meseterápiás foglalkozások gyerekeknek,
felnőtteknek
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 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

CSÓKOLOM PÓKMAJOM! - RENDHAGYÓ IRODALOMÓRA
Alsó és felső tagozatos általános iskolásoknak

Olvasásnépszerűsítő felfedezőút a kortárs gyermek- és ifjúsági irodalomban. Játék és mese mai szerzők írásaival,
verselés sok humorral, nevetéssel.
Programgazda: Komló- Szabó Ágnes
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Alsó tagozatos iskolásoknak
Játékos, zenés irodalmi kavalkád
LENGEMESÉK – A NÁDTENGEREN INNEN ÉS TÚL

Kisiskolás korosztály számára
Berg Judit Lengemesék sorozata alapján.
Irodalmi élmény, mely a természethez viszi közel a gyerekeket, hogy ők is védelmezőivé válhassanak,
akár a lengék.
A foglalkozás során elhangzik egy történet, s ezután izgalmas csapatjáték során ismerkedhetünk meg
közelebbről a történet szereplőivel és a nádtenger többi lakójával. Fontos szempont, hogy egymást is
segítsük, támogassuk a játék során.
Programgazda: Bálintné Fadgyas Eszter

PAPÍRCSÍKOS MESÉK – QUILLING TECHNIKÁVAL

7-13 éves gyermekek számára. Maximális létszám: 10 fő
Kreatív foglalkozás mesével, papírcsík technika megismerése.
A quilling technika gyorsan elsajátítható kicsiknek és nagyoknak
egyaránt. Az így készült minták különböző módokon
felhasználhatók:
• képeslap
• fali kép
• ékszer
• dekoráció
A foglalkozás során megtanuljuk az alapformákat, illetve
elkészítünk egy mintadarabot. Könyvajánló keretében további
támpontot kapunk, a foglalkozás végén pedig az alkotók
önállóan tudnak majd otthon is dekorációs elemeket készíteni.
Programgazda: Nagyné Petrenkó Lea

KI JÁTSZIK ILYET? – JÁTÉKFOGLALKOZÁS

Minden korosztálynak
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

CSEPÜ, LAPU, GONGYOLA - HAGYOMÁNYOK, JELES NAPOK

Általános iskolásoknak
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
11

Felső tagozatos iskolásoknak
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

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

MOZDULJ RÁ! KÖNYVESPOLCTÚRA –
KÖNYVAJÁNLÓK KAMASZ SZEMMEL
Felső tagozatosoknak

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

EGY ROPI NAPLÓJA – A NAGY KÖNYVTÁRI
KALAND
felső tagozatosoknak

Könyv- és könyvtárhasználati foglalkozás Jeff Kinney: Egy ropi
naplója könyvsorozatának felhasználásával.
Programgazda: Zsoldos Marianna
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Felső tagozatos iskolásoknak
Z-generációs kihívások
CSÓKOLOM, PÓKMAJOM! – RENDHAGYÓ
IRODALOMÓRA
Alsó- és felső tagozatosoknak
Olvasásnépszerűsítő felfedezőút a kortárs
gyermek- és ifjúsági irodalomban.
Játék és mese mai szerzők írásaival, verselés sok
humorral, nevetéssel.
Programgazda: Komló- Szabó Ágnes

ILLIK, NEM ILLIK? - KIS ILLEMTAN
Felső tagozatosoknak és felnőtteknek

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

KI JÁTSZIK ILYET? - JÁTÉKFOGLALKOZÁS
Minden korosztálynak
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

SOS! ELŐADÁST TARTOK! - AVAGY LÉGY KREATÍV PREZIVEL!

12-14 éves diákoknak (létszám maximum 8 fő)
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
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Felső tagozatos iskolásoknak
Z-generációs kihívások
KERESS, TALÁLJ, TANULJ!

Felső tagozatosoknak. A rendezvény
megtartásához internet szükséges!

MULTIMÉDIÁS ÉNEK-ZENE ÓRA

Interaktív könyvtárhasználati foglalkozások a
papírkönyvtártól az elektronikus könyvtárig.
Könyvtártörténet dióhéjban. Digitális adatbázisok
bemutatása.
Programgazda: Bodor Katalin

Általános iskolásoknak. A rendezvény megtartásához
internet szükséges!

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

MESÉLY

Meseterápiás foglalkozások gyerekeknek, felnőtteknek
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 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

UTAZZUNK EGERBE!
FUN AND GAMES

Általános iskolásoknak (3-8. osztály)
Játékos, életszerű angol foglalkozás sok mozgással
a Bródy Sándor Könyvtár Idegen nyelvi
gyűjteményében, anyanyelvi közreműködővel.
A beutazás költségét korlátozott számban vállaljuk.
Programgazda: Fekete Ildikó
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KÖNYVTÁRTÚRA

Felső tagozatosoknak
Az egri Bródy Sándor Könyvtár bemutatása
könyvtárlátogatás keretében
A beutazás költségét korlátozott számban
vállaljuk.
Programgazda: Bodor Katalin

Felső tagozatos iskolásoknak
Z-generációs kihívások
ÉLJEN A GRUND! - A PÁL UTCAI FIÚK
CÍMŰ REGÉNY ÉLMÉNYALAPÚ
FELDOLGOZÁSA BESZÉLGETÉSSEL,
TÁRSASJÁTÉKKAL
Általános iskola 5. - 6. osztálya részére
A foglalkozáson beszélgetünk Molnár
Ferencről, a mű keletkezéséről, majd pedig
egy társasjáték keretén belül összecsapnak
a Pál utcai fiúk és a Vörösingesek.
A foglalkozást a II. negyedévben kérjétek,
mert a diákok minden év májusában
tanulják a regényt.
Programgazda: Szécsényi Orsolya

VIRTUÁLIS MÚLTLAPOZÓ

Felső tagozatos diákoknak és felnőtteknek - Számítógép és internet szükséges!

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.
Programgazda: Bodor Katalin

A Virtuális múltlapozó videós ajánlója megtekinthető itt:
https://www.youtube.com/watch?v=aKAylUmTFDI
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Felső tagozatos iskolásoknak
Z-generációs kihívások

A GYŰRŰ ÚTJA - TÁRSASJÁTÉK ÉS ELŐADÁS GÁRDONYI GÉZA EGRI CSILLAGOK
CÍMŰ REGÉNYE ALAPJÁN

Általános iskola 5 - 6. osztálya részére
Tudtad hogy Gárdonyi párbajozott, feltalálta a vízibiciklit, egyedi titkosírást használt vagy többek közt
dr. Black William álnéven is publikált? Ismerjük meg a titokzatos Gárdonyit, és kísérjük végig a gyűrű
útját!
Programgazda: Szabó Eszter

NÉPEK ÉS KULTÚRÁK

Minden korosztály részére
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

HA A KÖZÉPKORBAN ÉLNÉNK…

Felső tagozatos diákoknak
Ha a középkorban élnénk, hogy telnének a mindennapjaink? Mi járna a fejünkben? Miről tanulnánk?
Hogyan dolgoznánk? Mit ennénk? Hogy öltözködnénk, ünnepelnénk?
Pillantsunk egy kicsit bele a középkor európai emberének világába – a főurak palotáiba, a lovagok
termeibe és a köznép kunyhóiba.
Programgazda: Pádár-Deák Krisztina
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Felnőtt korosztálynak
Színes kulturális kalandozások
MESÉLY - MESETERÁPIÁS FOGLALKOZÁS

Gyerekeknek és felnőtteknek
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
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

MESÉLŐ - HAGYOMÁNYOS, HITELES (AUTENTIKUS) MESEMONDÁS
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
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Felnőtt korosztálynak
Színes kulturális kalandozások
VILÁGÍTÓ SZAVAK – AZ IRODALOM, MINT KÖZÖSSÉGI ÉLMÉNY

Biblioterápiás foglalkozások 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

ILLIK, NEM ILLIK?

Kis illemtan felső tagozatosoknak és felnőtteknek
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

KI JÁTSZIK ILYET? - JÁTÉKFOGLALKOZÁS
Minden korosztálynak

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

BAGLYOK MINDENHOL - AZ
IRODALOMBAN, A MŰVÉSZETEKBEN, A
MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETBEN

Felnőtteknek
A bagoly, mint kultikus állat megjelenése a kultúrtörténetben. Előadás képekkel, baglyos történetekkel,
versekkel.
Készítünk baglyot is!
Programgazda: Bodó Boglárka
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Felnőtt korosztálynak
Színes kulturális kalandozások
OTTHON A VILÁGHÁLÓN - ÜGYFÉLKAPU, E-ÜGYINTÉZÉS, INTERNETES VÁSÁRLÁS
Felnőtt korosztály számára
A digitális világ hatalmas lehetőségeket rejt mindannyiunk számára.Az internettel kapcsolatba kerülő
ember, mindenképpen „digitális lábnyomokat” hagy maga után.Netikett, digitális műveltség, digitális
biztonság.
Értsük meg, használjuk és alkalmazzuk!
Programgazda: Szemerszkiné Dürgő Csilla

NET-CHAT - DIGITÁLIS INFORMÁCIÓSZERZÉST SEGÍTŐ FOGLALKOZÁSSOROZAT
Felnőtteknek - Számítógép és internet szükséges!
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

Felső tagozatos diákoknak és felnőtteknek - Számítógép
és internet szükséges!
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!
Programgazda: Bodor Katalin
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Felnőtt korosztálynak
Színes kulturális kalandozások
GRAFOMÁNIA – SZEMÉLYISÉGELEMZÉS ÉS ÖNISMERET AZ ÍRÁSKÉP ALAPJÁN
Felnőtt korosztály számára - A program megvalósításához projektor és vetítővászon szükséges!
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!
A foglalkozás gyakorlati jellege miatt ideálisan kis
csoportokkal működik (max. 10-15 fő).
Programgazda: Pádár-Deák Krisztina

KÖNYVEKBE ZÁRT EGÉSZSÉG

Felnőtteknek - a program megtartásához internet szükséges!
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

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

DIABÉTESZESEN IS EGÉSZSÉGESEN!
Felnőtteknek

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
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Felnőtt korosztálynak
Színes kulturális kalandozások
AMIGURUMI, AZ MI? – HORGOLT JÁTÉKFIGURÁK JAPÁNBÓL
14 éven felülieknek
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 gyakorolni fogjuk, 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

KÖNYVEK ÉS KÉZIMUNKA - A KÉZIMUNKA TÖRTÉNETE KEZDETEKTŐL NAPJAINKIG
Felnőtt korosztály számára
Képes előadás a kézimunkák fajtáiról (horgolás, kötés,
gyöngyfűzés, gyöngyszövés, szalaghímzés, gobelin,
keresztöltés stb. Egy mintadarab elkészítése (ez
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

NÉPEK ÉS KULTÚRÁK

Minden korosztály részére
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
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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.

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.”
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VIG BALÁZS, ÍRÓ - PUSZILÓGIA, GAZDÁT KERESŐ BAJSZOK, ÉS MÉG TODÓ IS
KITÁLAL

"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
A programot alsó tagozatos iskolások részére ajánljuk.

HOLDEN ROSE, ÍRÓ - "AZ ÍRÓ AKI HÁZHOZ JÖN"

"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."
- 3. osztályos olvasó
A programot 3. és 4. osztályos, illetve felső tagozatos iskolások részére ajánljuk.

HARCOS BÁLINT, ÍRÓ, KÖLTŐ

"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)."
A programot óvodás, illetve alsó tagozatos iskolások részére ajánljuk.

DÁNIEL ANDRÁS, ÍRÓ, GRAFIKUS - "LEGYEN MINDENKI KUFLI"

"A Kuflikkal levett a lábamról. Vagyis nem engem, hanem a gyerekeket. Hát ők már pedig tíz évesek, az
egyik komoly könyvekt is olvas, a másik meg alig olvas, de a Kuflikat mindkettő szereti." - Olvasói
vélemény
A programot alsó tagozatos iskolások részére ajánljuk.
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TELEGDI ÁGNES - ÍRÓ, GYÓGYPEDAGÓGUS,
FOTÓMŰVÉSZ
"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."
A programot alsó tagozatos iskolások részére ajánljuk.

MÉSZÖLY ÁGNES, ÍRÓ - "ELKÉPESZTŐ DOLGOKAT A
SEMMIBŐL"
"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
A programot felső tagozatos iskolások részére ajánljuk.

INCZE ZSUZSA - RENDEZŐ, SZERKESZTŐ,
FORGATÓKÖNYVÍRÓ
CSELLENGŐK HÍDJA
„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
A programot felső tagozatos iskolásoknak és felnőtteknek
ajánljuk.
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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.
Eddig megjelent regényei:
− A templomos lovag (Akkon I.) − történelmi
nagyregény
− Akkon ostroma (Akkon II.) – történelmi
nagyregény
− Eretnek I. kötet − történelmi regény a XIII.
századi Magyarország eretneküldözéseiről (Gold
Book)

LÁTVÁNYOS KÉPANYAGGAL TÁMOGATOTT
POWER POINT ELŐADÁSAI:
A TEMPLOMOS LOVAGREND HELYE A KÖZÉPKOR VILÁGÁBAN 12 ÉVEN FELÜLIEKNEK, FELNŐTT KOROSZTÁLYNAK
A templomos lovagok minden korban izgatták az emberek fantáziáját. De kik voltak ők valójában?
Az előadás tematikája:
− a rend születésének előzményei
− középkori harcmodor
− a lovagrend szervezeti felépítése
− hadviselés – fegyverek, várak és várostromok
− 1291 – Akkon ostroma – a Szentföld elvesztése
− a rend erőszakos felszámolása – a történelem első koncepciós pere

RENDHAGYÓ TÖRTÉNELEMÓRA - ÁLTALÁNOS- ÉS KÖZÉPISKOLÁSOK SZÁMÁRA
Választható tematikák:
− Olvasásnépszerűsítő „író-olvasó találkozó” – beszélgetés a gyerekekkel (3-8. osztály)
− Őseink öröksége a jelenben (5-8. osztály)
− A templomos lovagrend története (5-8. osztály, és középiskolások számára)
− Fegyverek, várak, várostromok a középkorban (5-8. osztály, és középiskolások számára)
− Kun László és népe – a kunok Magyarországon (6-8. osztály, és középiskolások számára)
− Honvédelem Árpád idején (5-8. osztály, és középiskolások számára)
− Beszélgetés az írásról (középiskolások számára)
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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.

HONVÉDELEM ÁRPÁD IDEJÉN – EGY „JELENTÉKTELEN” NÉP EURÓPA
SZÍNPADÁN - 12 ÉVEN FELÜLIEKNEK, FELNŐTT KOROSZTÁLYNAK
Az előadás tematikája:
− A hazatérés
− Keresztények vagy pogányok?
− Eleink életmódja
− A sztyeppei harcmodor
− Eleink páncélzata és fegyverzete
− Az ellátmány jelentősége az ütőképesség tekintetében
− A lovak teljesítménye
− Amit a sztyeppei népek adtak Európának
− Az ország védelmi rendszere
− „Elrendeljük… hogy a magyarok kiirtassanak” – a pozsonyi csata

IV. (KUN) LÁSZLÓ ÉS NÉPE – A KUNOK MAGYARORSZÁGON 12 ÉVEN FELÜLIEKNEK, FELNŐTT KOROSZTÁLYNAK
Az előadás tematikája:
− A mongol veszedelem
− A kun probléma – a beilleszkedés nehézségei
− A bugaci Aranymonostor
− Kötöny fejdelem halálának következményei − a muhi csata
− A kunok kultúrája, hadviselése és fegyverzete
− A pápai legátus és a kun törvények – az ősi hit ütközése a római kereszténységgel
− László király tragédiája
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KALANDOK AZ ÓPERENCIÁS-TENGEREN IS TÚL - KISS BALÁZS TÚRAVEZETŐVEL
Felnőtteknek és felső tagozatos iskolásoknak, utóbbiaknak rendhagyó földrajzóra keretében - projektor
és kivetítő vászon szükséges

Az előadás során fény derül az Óperenciástenger 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.
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VÁLASZTHATÓ ELŐADÁSAI:
- Azori-szigetek - A természetimádók Szent Grálja;
- Osztrák - Extrém kalandok vadvizeken, szurdokokban és sziklafalakon;
- Indonézia - Kalandozás az Egyenlítő másik oldalán - Sárkányvadászat az aktív vulkánok között!
- Lengyelország - Dunajec-áttörés, Try Koruny, Niedziec, Krakkó, Wieliczka, Ogrodzieniec, Auswitz,
Zakopáne, Lengyel-Tátra (Morskie Oko, Sasok útja és egyebek);
- Írország és Észak-Írország - Moher, Benbullben, Atlanti-Óceán (Európa legnyugatibb pontja, a világ
vége), Európa legmagasabb tengerből kiemelkedő sziklafala, Óriások ösvénye, Egyemberes-hágó,
különleges bükkfasor, ahol a Trónok harcát is forgatták, Bushmill wiskeygyár, Guinness sörgyár, várak,
kastélyok és Dublin;
- Szlovákia - Alacsony-Tátra, Magas-Tátra, Szlovák Paradicsom télen, nyáron
- Csehország - Prága, Cesky Krumlov, Bruno, Cseh Paradicsom, Adrsapch, Cseh-Svájc, Morva-karszt,
sörgyárak, gyöngyszem városok, fenséges várak, halastavak, vadvizek, mountain bike-os túrák;
- Olaszország - Szicília, Etna, Dél-Olaszország, Pompei, Nápoly, Róma, Vatikán, Toszkána, Garda-tó,
Dolomitok, Olasz-Alpok, Velence, Vicenza, Verona, Padova, Livigno, Adria, Ligur-tenger, San Marino,
Imperia, San Remo, klettersteig/via ferrata, hegymászás, túrázás;
- Franciaország - Provence, Alpok, tenger- és óceánpart, Párizs, Nizza, Monte-Carlo, Cannes, SaintTropez, Marseille, Avignon, Nimes, Carcassone, Biaritz, Arcachon, ősember barlangok, vadvizek, síelés,
Maginot-vonal;
- Spanyolország - Barcelona, Montserrat, Sitgets, hegyek és tengeri kajak, Gaudi, Miro, Picasso;
- Horvátország - Bosznia - Velebit-hegység, Paklenica (sziklamászás), Plitvice, Rastoke (vadvíz), Zadar,
Nin, Zmrenja-folyó (rafting), Split, Trogir, Omis, Krka, Mostar;
- Románia, Erdély - Pádis-fennsík, Fogarasi-havasok, Hargita;
- Görögország - Olümposz, Meteórák, szigetek;
- Ausztria - klettersteig, sziklamászás, rafting, Gesause, Salza, Medve-szurdok, Dél-Tirol, Bécs,
Hundertwasser, Klimt;
- Magyarország - Kedvencek a teljesség igénye nélkül: Bükk, Mátra, Zemplén, Felső-Tisza, Gemenc,
Szigetköz, Rába, Tisza-tó;
- Hegy- és sziklamászás - Magyar és/vagy nemzetközi viszonylatban
- Vasalt utak - klettersteig/via ferrata (Olasz, francia, osztrák viszonylatban)
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KERTELJÜNK! - MÁTHÉ ORSI, BIOLÓGUS
- BANYA-TANYA ALAPÍTVÁNY

Előadások, bemutatók, kóstolók felnőtteknek és felső tagozatos,
középiskolás diákoknak

KERT, ERDŐ:

• Természetközeli kertelés, évszakokra bontva:
tavasszal, nyáron, ősszel – és igen, télen is!
A helyi adottságokra támaszkodva, a természetes folyamatokhoz illeszkedve, a talajt, a sokféleséget
gazdagítva hogyan termelhetjük meg a szükséges növényeinket?
• Barátaink, a gyomnövények (kóstolóval)
A gyom önkényes emberi kategória – valójában gizgazaink sokat segítenek a kert tervezésében,
fenntartásában, és meglepő módon remek csemegéket is készíthetünk belőlük.
• Madár-és rovarbarát kert
Hogyan csábíthatunk be a kertünkbe segítő állatfajokat, azért, hogy a területünk egyre teljesebb,
kölcsönhatásokkal és egymást támogató kapcsolatokkal gazdagodó természeti rendszerré
válhasson?
• Városi kert, zsebkert
Hogyan termeszthetünk zöldségeket, gyümölcsöket, fűszernövényeket, ha nincs földterületünk?
Ablakkertekről, erkélykertekről, közösségi kertekről beszélgetünk gyakorlati ötleteket is bemutatva.
• Permakultúra
Kóstoló a természeti folyamatokba illeszkedő szemléletmódból, ami nem csak a kertről, de a
lakóhely, közösség, az élet minden területéről szól.
• Vetőmagfogás, régi fajták, vetőmag-önrendelkezés (magbörzével, palántabörzével)
Hogyan termeszthetjük saját vetőmagjainkat? Miért fontos, hogy ne csak a szabvány kereskedelmi
fajtákat neveljük? Hogyan szervezzünk magbörzét?
• Gombavilág
Vadon termő ehető, mérgező, gyógyító, vagy egyszerűen csak meseszép és érdekes gombáinkat
mutatja be szakellenőr munkatársunk. Alapfogalmakat adunk a határozáshoz, izgalmas
összefüggéseket mutatunk be a gombák világa és a földi élet rendszerei között.
• Vadon termő ehető növények (terepen is)
Meglepően sok ehető növényt gyűjthetünk be, ha alapos fajismerettel rendelkezünk. Ehhez kínálunk
rövid túrákat, ahol bemutatjuk az étrendünket és egészségünket gazdagító növényfajokat.
• Cserekörök szervezése
Hogyan tudunk helyben, közösséget építve, erősítve feladatokat megoldani, felesleget elcserélni –
pénz nélkül? Régi és új gyakorlati példákon keresztül mutatjuk be a cserekörök működését.
Szó esik a beszerző körök, dobozrendszerek, és hasonló közösségi együttműködések előnyeiről is.
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OTTHON, KONYHA:
• Háztartás mérgek nélkül.
Ha nem vásárolunk agyonreklámozott
mérgeket, inkább felszereljük a háztartást
két-három alap tisztítószerrel, nem csak a
saját pénztárcánkat, hanem az egészségünket
és a környezet tisztaságát is óvjuk.
Bemutatjuk ezeknek a tisztítószereknek a
működését, ötleteket adunk a használatukra
akár egy modern gépekkel felszerelt
háztartásban is.
• Egészséges tartósítás.
Ha már megtermeltük, vagy helyi termelőtől beszereztük a télire való élelmiszert, hogyan
tárolhatjuk minél kevesebb károsodással, és mérgező tartósítószerek nélkül? Megkóstolunk néhány
meglepő csemegét is.
• Egészséges bőrápolás.
A bőrünk az első védelmi vonalunk, mégis sok káros anyagot kenünk rá. A foglalkozáson
beszélgetünk arról, hogyan csökkenthetjük a bőrrel érintkező ártalmas vegyszerek mennyiségét
úgy, hogy egyszerű, természetes anyagokból magunk állítjuk elő az alapvető tisztálkodó és ápoló
szereket.
• Hétköznapi gyógynövényeink.
Fényképes, vagy terepi bemutató azokról a gyógynövényekről, amik a legtöbb település közelében
gyűjthetők, és segítenek az egészségünk megőrzésében, gyakoribb betegségek gyógyításában.
• Gyógynövénykivonatok házilag.
Egyszerű módszereket adunk ahhoz, hogy a gyűjtött vagy termesztett gyógynövényeinkből hogyan
készíthetünk könnyen hozzáférhető alapanyagokkal krémeket, tinktúrákat, olajos és vizes
kivonatokat.
• Egészséges táplálkozás - egyszerűen, olcsón.
Igyekszünk lebontani azt a mítoszt, hogy az egészéges táplálkozás úri huncutság, költséges hobbi.
Még csak nem is túlzottan időigényes. Ehhez adunk kóstolóval egybekötött ötletbörzét. Szó lesz a
kenyérsütéstől kezdve a csíráztatáson át a magtejek, növényi szendvicskrémek, édességek, és sok
más csemege elkészítéséről.
• Csírakert a konyhapolcon.
Hogyan láthatom el a családot egész évben friss nyers zöldséggel? Milyen alapanyagokat
használjak? Mekkora anyag-és időráfordítás szükséges hozzá? Megismerkedünk a csírazöldségek
világával. Új ízek, színek és formák jelennek meg a konyhában, teli nyers életerővel :-)
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ZSIDAI SÁRA - VADGAZDAMÉRNÖK

„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

AGANCSOSOK ÉS A TÖBBI ERDŐLAKÓ I. - AJÁNLOTT KOROSZTÁLY: 6-16 ÉV
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 ÉV

A gyerekek megismerkedhetnek az erdők- mezők lakóival, kisebb termetű élőlényekkel,
ragadozókkal,szárnyasokkal. Megudhatjuk mi a különbség a dúvadak és az apróvadfajok között,
valamint ismereteket szerezhetnek a védett fajokról is.

VARÁZSLATOS TERMÉSZETÜNK ÉS MEGŐRZÉSE - 8-16 ÉV

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, amik mostanra veszélybe kerültek. Szóba kerül az ökológiai lábnyom és az
is, hogy hogyan tudjuk csökkenteni azt.

HOGYAN MŰKÖDIK A KUTYÁNK? - 7-16 ÉV

Hogyan is neveljük a kutyánk, 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, alapvető etológiájukkal, a felelős kutyatartás és a
„boldog kutya”titkával.

MADÁRTÁVLAT - 6-16 ÉV

A gyerekek megismerkedhetnek hazánk leggyakoribb madárfajaival, morfológiájukkal és 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.

MADÁRTÁVLAT - 6-16 ÉV

A természetben számtalan állat él, ezen a foglalkozáson egy ppt előadás keretében a gyerekek
megismerkedhetnek az erdő világával, az erdőben előforduló élőlényekn hangaival, a legkisebb
rágcsálókig. A hangok mellett néhány mondat elhangzik az állat életmódjáról is.
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Vándorló kiállítások
Időszaki kiállításokat 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
szemekben. A felvételek a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Gyermekkönyvtárában készültek a
Gyermekkönyvtár 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.

© Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár
tulajdona
Minden jog fenntartva
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