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1.sz. Melléklet

JÁTÉKTAN
Felhívás továbbképzésre
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete JátékTan címmel továbbképzést szervez könyvtárosok,
gyermekkönyvtárosok, könyvtárostanárok és múzeumpedagógusok és levéltárosok számára.
Rövid ismertető
A gyerekek és felnőttek életében egyaránt fontos a játék. Továbbképzésünkön a játék tudományos
megközelítéséből kiindulva szakavatott előadók segítségével tekintjük át a JátékTan témáit,
valamint azt, hogy a játékot, mint örömszerző tevékenységet, hogyan tudjuk alkalmazni
célcsoportunk megelégedése és szakmai munkánk – oktatás, könyvtárhasználat,
múzeumpedagógia, tehetséggondozás, személyiségfejlesztés – sikere érdekében. A téma
feldolgozása és az e téren bírt kompetenciák fejlesztése egy olyan terület, melyet naprakészen
kell(ene) tartanunk, mindennapi munkánk során folyamatosan kell alkalmaznunk. Az
ismeretátadás/ismeretszerzés egyik leghatékonyabb módja a játék, mely elősegíti a könyvtárosok
szakmai kapcsolattartásának megújítását, és a munka-kapcsolatokhoz szükséges együttműködés
megerősítését.
Helyszín: Pécs
Tervezett időpont: 2012. november 16-17
Tervezett létszám: 30 fő (a beérkezés sorrendjében)
A továbbképzés témái:

A játék egy életút tükrében

A játék szerepe

A játék fajtái

A játék színterei

A játék, mely összeköt
A továbbképzésen résztvevők számára szállást és csoportos étkezést biztosítunk.
A JÁTÉKTAN c. továbbképzés megvalósításához az MKE pályázatot nyújt be. A pályázat
kedvező elbírálása esetén a továbbképzésen való részvétel ingyenes.
A mellékelt szándéknyilatkozatokat szkennelt mellékletként 2012.március 29-ig kérjük a
keszie@gmail.com címre küldeni.
Budapest, 2012.március 24.
Keszi Erika Zsuzsanna
az MKE PR Munkabizottság elnöke

Fehér Miklós
az MKE főtitkára

2.sz. Melléklet

SZÁNDÉKNYILATKOZAT

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete
________________________________________________
szervezete / szekciója
Fontosnak és szükségesnek érzi, hogy az Egyesület a könyvtárosok kompetenciáinak fejlesztése
érdekében képzéseket szervezzen. Számos olyan képesség és tudás gyakorlati alkalmazására
van szükségünk a mindennapi munkánk során, mely tudásokat a közoktatás, a továbbképzés
formális tanulási kereteiben anyagi és gyakran idő problémák miatt nem áll módunkban megújítani,
fejleszteni. A kiválasztott téma feldolgozása, az e téren bírt kompetenciák fejlesztése egy olyan
terület, melyet naprakészen kell(ene) tartanunk, mindennapi munkánk során folyamatosan kell
alkalmaznunk. Hiszen az ismeretátadás/ismeretszerzés egyik leghatékonyabb módja a játék. A
képzés egyesületen belüli megvalósítása pedig elősegíti a könyvtárosok szakmai
kapcsolattartásának megújítását,
a munkakapcsolatokhoz szükséges
együttműködés
megerősítését.
Éppen ezért az MKE pályázatának NKA támogatása, azaz a program megvalósulása esetén a
programban mindenképpen szeretnénk részt venni.
Szervezetünk tagságából ________fő érdeklődik a program iránt, részvételi szándékukat ennyien
jelezték az MKE JÁTÉKTAN témakörben tervezett továbbképzésére.

Dátum:________________________
______________________________
aláírás

A szervezet képviselőjének elérhetősége:

3.sz.melléklet
JÁTÉKTAN
Pécs, 2012. november 16-17.

Szakmai továbbképzés könyvtárosok, könyvtárostanárok, muzeológusok és múzeumpedagógusok
számára a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával.

www.nka.hu
A továbbképzés helyszíne
Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont
Pécs, Universitas u. 2/A

PROGRAM
NOVEMBER 16. 10.30 óra
A továbbképzés résztvevőit köszöntik
Dr. Fischerné Dr. Dárdai Ágnes, a PTE Egyetemi Könyvtár főigazgatója
Dr. Szabolcsiné Orosz Hajnalka, a Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár igazgatója
Hamburger Antalné, az MKE Pécsi és Baranyai Szervezetének elnöke
A továbbképzést megnyitja
Fehér Miklós, a Magyar Könyvtárosok Egyesületének főtitkára
A továbbképzés előadásai
A JÁTÉK TUDOMÁNYOS MEGKÖZELÍTÉSE AZ ELMÉLET ÉS GYAKORLAT EGYSÉGÉBEN
Dr. Grastyán Endre. A tudós és az ember
Előadó: Dr. Bauer Miklós, az MTA doktora, professzor emeritus, PTE
A Grastyán örökség: „A játék neurobiológiája”
Előadó: Dr. Péczely László kutató, PTE – ÁOK Élettani Intézet
A játék szerepe az ember életében. A játék fajtái
Előadó: Dr. Zalay Szabolcs igazgató – Leőwey Klára Gimnázium;
főiskolai docens PhD, Eötvös József Főiskola
A játék színterei
Előadó: Budavári Klára gyermekkönyvtáros, FSZEK Lőrinci Nagykönyvtár
„Játsszunk bábszínházat!”
Előadó: Sramó Gábor igazgató, Bóbita Bábszínház
„A kiállított tárgyakhoz nyúlni kötelező!” Interaktív játékos ismeretterjesztés: Labor-Interaktív Varázstér
Előadó: Szász János fizikus, Pécsi Tudományegyetem TTK Fizikai Intézet

NOVEMBER 17. 9.00 óra
„EGY JÁTÉKOS NAP” – JÁTÉKMÓDSZERTAN
Szórakoztatva oktató programok a múzeumban
Előadó: Tillai Gábor történész, kulturális manager, Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága
Játék az óvodában
Előadó: Dr. Battyáni Istvánné óvodavezető, Nyugati Városrészi Óvoda
Ezt játsszuk otthon!
Előadó: Füleki János családapa
A játék szerepe a gyermekkönyvtári foglalkozásokban
Előadó: Dr. Szabolcsiné Orosz Hajnalka igazgató, Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár
Játék és tehetség. A könyvtár, mint tehetségpont
Előadó: Lászlóné Bauer Nóra igazgató, Minerva Könyvtár
Műhelytitkok.
Előadó: Vincze Mária könyvtárostanár, a Pécs-Baranyai Könyvtárostanárok Szakmai Műhelyének vezetője
A baglyok visszatérnek, de nem egyedül
Könyvtári játékok az Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ Gyermekkönyvtárában
Előadó: Hamburger Antalné gyermekkönyvtár vezető
Társas-játék, társasjáték: együtt és / vagy egyedül?
Előadó: Rátkai Andrea művelődésszervező, közművelődési előadó, Pécsi Kulturális Központ
A játék, mely összeköt
Előadó: Bencsikné Kucska Zsuzsanna könyvtárvezető, FSZEK Terézvárosi Gyermekkönyvtár
A továbbképzés kísérő programjai
A Klimo Könyvtár és az Egyetemtörténeti Kiállítás megtekintése
http://www.lib.pte.hu/tgyo/tgyo-idegenvezetes
a Tudásközpont megtekintése
http://tudaskozpont-pecs.hu/
Mackóvarrás a Brummogdában és a Minerva Könyvtárban
http://anibears.netexpert.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=74
http://www.minervakonyvtar.hu/
II.Társasjáték Kiállítás és Vásár
http://pecsikult.hu/hu/events/show/182296/jatsszma-ii-pecsi-tarsasjatek-kiallitas-es-vasar
Együttműködő partnereink

Szeretettel várjuk regisztrált jelentkezőinket!

4. sz. melléklet
AJÁNLOTT PÉCSI PROGRAMOK
2012.november 15-17
I. SZERVEZETT PROGRAMOK. A RÉSZVÉTELI IGÉNYT KÉRJÜK OKTÓBER 11-IG JELEZNI!
1. A Klimo Könyvtár és az Egyetemtörténeti Múzeum megtekintése szakvezetéssel
(7621 Pécs, Szepessy Ignác u.1.)
http://www.lib.pte.hu/tgyo/tgyo-idegenvezetes
Időpont: november 15-én és november 16-án
2. A TUDÁSKÖZPONT MEGTEKINTÉSE (7622 Pécs, Universitas u. 2/A)
http://tudaskozpont-pecs.hu/
A Tudásközpont 8-20 óráig nyújt szolgáltatást a látogatók számára.
Megtekinthető a jelentkezések beérkezése után az intézményvezetéssel egyeztetett,
a továbbképzés előtti és utáni időpontokban: november 15-én 16-án és 17-én.
3. KÉSZÍTS SAJÁT MACKÓT MAGADNAK, VAGY ANNAK AKIT SZERETSZ!
MACKÓVARRÁS Horváth Annamária művészetterapeuta vezetésével
Helyszín: BRUMMOGDA (7621 Pécs, Ferencesek utcája 1.)
http://anibears.netexpert.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=74
4 fő feletti jelentkezés esetén a helyszín változik!
A kedvezményes részvételi díj: 2000.-Ft/fő, egyénileg a helyszínen fizetendő. (Az ÁFÁ-s
számla igényt kérjük előre jelezni!)
Időpontok: november 15-én és november 16-án
4. II. TÁRSASJÁTÉK KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR
Szervezők: Pécsi Kulturális Központ és a Bendegúz Gyermekzug
BOR, JAZZ ÉS JÁTÉK. Szent Gaál Kastély és Borház (borkóstoló) és a DIP Trió
Zenekar
http://pecsikult.hu/hu/events/show/182296
Helyszín: PKK Szivárvány Gyermekház (7632 Pécs, Dr. Veress Endre u.6.)
A kedvezményes belépőjegy: 400.-Ft/fő, a helyszínen egyénileg fizetendő.
Tartalma: a program megtekintése és egy pohár bor. ( A belépőjegy nem jogosít nyereménysorsolásra és fix ajándékra.)
Időpont: november 16-án 19.30-tól 22 óráig
II. EGYÉNI MEGTEKINTÉSRE AJÁNLOTT PROGRAMOK
Időpontok: november 15 és november 17
Múzeumlátogatás
http://www.pecsimuzeumok.hu/
Labor- Interaktív Varázstér
http://www.zskn.hu/labor
Gyugyi László gyűjteménye
http://www.zskn.hu/gyugyi
„Kezdetben volt a rózsaszín”
http://www.zskn.hu/rozsaszin
Bábmúzeum
http://www.bobita.hu/szolgaltatasaink/babmuzeum
Cella Septichora Látogatóközpont
http://www.pecsorokseg.hu/cella_septichora_latogatokozpont

5.sz. Melléklet
Résztvevők az MKE szervezetek/szekciók beérkezett szándéknyilatkozatai alapján
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JELENLÉTI ÍV
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FELADATLAP

Az NKA támogatásával
www.nka.hu

KI ÍRTA/KI MONDTA?

AKI ÍRTA/AKI MONDTA

A HELYES VÁLASZ:
EGY NÉV

"A tökéletes élmény alapja a flow, vagyis az a
jelenség, amikor annyira feloldódunk egy
tevékenységben, hogy minden más eltörpül
mellette, az élmény maga lesz olyan élvezetes, hogy
a tevékenységet bármi áron folytatni akarjuk,
pusztán magáért."

Pszichológus, pedagógus, egyetemi tanár, az MTA külső Csíkszentmihályi Mihály
tagja; szakterülete a fejlődés- és neveléslélektan, valamint
a kreativitás- és tehetségkutatás. Széchenyi -díjas (2011).
1934. szeptember 29. –

„A játék a kutatás legjobb módja.”

Nobel-díjas fizikus, a relativitás-elmélet megalkotója; Albert Einstein
arcképe egyike a legismertebbeknek a világon.
1879. március 14.– 1955. április 18.

„Nem azért felejtünk el játszani, mert Ír származású drámaíró. 1925-ben irodalmi Nobel-díjjal George Bernard Shaw
megöregszünk, hanem attól öregszünk meg, hogy tüntették ki.1856. Július 26.– 1950. november 2.
elfelejtünk játszani.”
Művei: Pygmalion, Szent Johanna, Warrenné mesterségei
„A játék az ember teremtménye, mely teremtője
örömére hivatott szolgálni egy olyan országban, ahol
a "komolyság" és a "vidámság" nem egymással
ellentétes, hanem egymást kiegészítő fogalmak, és
amelynek a földjére csak játszva teheti be az ember
a lábát.”

Német író, költő, forgatókönyvíró, ismert a humoros, Erich Kästner
ravasz költészetéről, gyermek irodalmáról.
1899. február 23.– 1974. július 29.
Művei: A két Lotti, A repülő osztály, Emberke meg a
kislány

„Hacsak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék
komolyodik munkává. Boldog ember, ki a
munkájában megtalálja a valamikori játék
hangulatát.”

Herder- és Kossuth-díjas erdélyi magyar író.
Sütő András
1927. június 17. – 2006. szeptember 30.
Művei: Csillag a máglyán, Anyám könnyű álmot ígér, Egy
lócsiszár virágvasárnapja

„Semmiben sem nyilvánul meg olyan világosan az Az orosz irodalom és a világirodalom egyik legnagyobb Lev Tolsztoj
emberek jelleme, mint a játékban.”
alkotója, „legragyogóbb lángelméje”, a realista orosz próza
mestere.
1828. szeptember 9. – 1910. november 20.
Művei: Háború és béke, Anna Karenina, Ivan Iljics halála
„Én boldog pillanataimban gyermeknek érzem
magamat és akkor derűs a szívem, ha munkámban
játékot fedezek föl. Félek a játszani nem tudó
emberektől és mindig azon leszek, hogy az emberek
játékos kedve el ne lankadjon, hogy azok a szűkös
életfeltételek, melyek a játék kedvét és lehetőségét
szegik, megszűnjenek."
„A
játszótársam,
mondd,
akarsz-e
akarsz-e mindig, mindig játszani...”

Huszadik
századi
posztumusz
Kossuth-díjas
és József Attila
Baumgarten-díjas magyar költő, a magyar költészet egyik
legkiemelkedőbb alakja.
Születésnapja a Költészet Napja Magyarországon.
1905. április 11. – 1937. december 3.

lenni, Író, költő, műfordító, kritikus, esszéista, újságíró, a Nyugat Kosztolányi Dezső
első nemzedékének tagja.
1885. március 29.– 1936. november 3.
Művei: Esti Kornél, Édes Anna, Aranysárkány

„Örök gyermekek vagyunk, s mindig új játékok után Francia író, költő, kritikus, akadémikus. 1921-ben Anatole France
loholunk."
munkásságát irodalmi Nobel-díjjal ismerték el.
1844. április 16. – 1924. október 12.
Művei: Jeanne d’Arc élete, A vörös liliom, Balthazar
„...olyan vagyok, mint a tengerparton játszó Angol fizikus, matematikus, csillagász, filozófus és Sir Isaac Newton
gyermek, aki játék közben imitt-amott egy, a alkimista, a modern történelem egyik kiemelkedő tudósa;
szokottnál laposabb kavicsot vagy szebb kagylót a gravitáció leírója 1643. január 4. – 1727. március 20.
talál, míg az igazság nagy óceánja egészében
felfedezetlenül terül el tekintetem előtt.”

Pécs, 2012.november 17.

Elért eredmény:

____________________________________________
aláírás

%
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Igazolás a továbbképzésen való részvételről
______________________________________

M A G YA R K Ö N Y V T Á R O S O K E G Y E S Ü L E T E
As s o c i a t i o n o f H u n g a r i a n Li b r a r i a n s ●Ve r e i n U n g a r i s c h e r
B i b l i o t h e k a re ●
Association des Bibliothècaires Hongrois ● Oбщество Венгерских
Библиотекарей
1827 Budapest, Budavári Palota „F” épület
Telefon/Fax: (36-1) 311-8634; Honlap: http://mke.info.hu ● E-mail:
mke@oszk.hu

_______________________________________________________________

IGAZOLÁS
TOVÁBBKÉPZÉSEN VALÓ RÉSZVÉTELRŐL

HAMBURGER ANTALNÉ
- Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ Könyvtár, Pécs részt vett a Játéktan MKE továbbképzésen és annak feltételeit teljesítette
2012. november 16-17-én Pécsett,
a Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpontban.
(Pécs, Universitas u.2/A)

Budapest, 2012. november 17.

Bakos Klára
elnök
Magyar Könyvtárosok Egyesülete
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Média megjelenések

1.
JÁTÉKTAN. MKE továbbképzés
http://mke.info.hu/tevekenysege/projektek/#jatektan
2.
Friss hírek „Házunk tájáról'”. MKE továbbképzés - Játéktan
http://www.gykszekcio.eoldal.hu/cikkek/friss-hirek--hazunk--tajarol-.html
3.
VERZÓ.MKE Hírlevél. 2012. 4.szám. (Megjelenik decemberben)
Játéktan
http://mke.info
4.
Pécsi Újság
Játéktan címmel országos továbbképzés a Tudásközpontban
http://www.pecsiujsag.hu/pecs/hir/helyi-hireink/jatektan-cimmel-orszagos-tovabbkepzes-atudaskozpontban
5.
Pécsi napilap
Játéktan
http://www.pecsinapilap.hu/cikk/Jatektan/113562
6.
Animare hírek
http://hirek.animare.hu/jatektan+1165853.html
7.
Pécsi programok
Játéktan - Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpontban. Pécs,
Universitas u. 2/A.
http://pecsiprogramok.hu/program.php?id=11127
8.
Sztarold.hu.Az intelligens hírkereső
http://sztarold.hu/kiemelt/jatektan-cimmel-orszagos-tovabbkepzes-a-tudaskozpontban

