SZAKMAI BESZÁMOLÓ
„ELBESZÉLT TÖRTÉNELEM 1956 ÓBUDAI PLATÁN KÖNYVTÁR”
A programsorozat koncepciója:
1956 megközelítése a személy, a hétköznapi ember oldaláról. Célunk az volt, hogy a
rendezvények a szóbeliségben élő, interjúkban, beszélgetésekben, visszaemlékezésekben
elérhető emlékezet segítségével helyezzék hiteles kontextusba az eseményeket.
Programok:
ELŐADÁS - Zászlóégetés és harisnyaforgatás - munkásnők ’56-ban.
Dr. Tóth Eszter Zsófia PhD történész, a Veritas Történetkutató Intézet tudományos
főmunkatársának előadása.
Dr. Tóth Eszter Zsófia előadásában korabeli levéltári források és saját interjúi, valamint a
témához kapcsolódó fotóanyag alapján elsősorban arra kereste a választ, hogyan élték meg
Óbudán a munkásnők az 1956-os forradalmat. Előadásunkat elsősorban a felnőtt, valamint a
gimnazista, egyetemista korosztálynak szántuk. Az Óbudai (Budapesti) Harisnyagyár
története Óbuda helytörténetének szerves részét alkotja. Az előadás mikrotörténeti
megközelítése hozzájárult Óbuda, mint szűkebb környezetünk történetének
megismeréséhez, azonban az előadáson résztvevők számára lehetőséget adott a tágabb
társadalomtörténeti összefüggések megértéséhez is.
Időpont: 2016. május 5.
Látogatószám: 22 fő

KÖNYVBEMUTATÓ - Csics Gyula: Magyar forradalom 1956: Napló (Egy tizenkét éves fiú
naplója) c. kötet.
Pódiumbeszélgetés:
Dr. Rainer M. János történész, Országos Széchényi Könyvtár -1956-os Intézet-Oral History
Archívum, mint a kötet szerkesztője, valamint Csics Gyula a kötet szerzője.
A kötet egy 12 éves fiú naplója, az 1956-os események leirata. A naplóbejegyzések az 1956os Blaha Lujza térről, a rádió híreiről, a szülőktől, szomszédoktól hallott történetekről
szólnak, sajátos nézőpontból, ahogyan még nem olvastunk, hallottunk az ’56-os
eseményekről.
A programot a gimnazista, egyetemista és felnőtt korosztálynak szerveztük. A frontális
közlésen alapuló pódiumbeszélgetés egy aktív eszmecserévé alakult át, sokan
megosztották a gyerekként átélt emlékeiket, bekapcsolódtak a beszélgetésbe. Több
résztvevő jelezte, hogy mennyire örült annak lehetőségnek, hogy személyesen megélt
élményeit megoszthatta és összefüggésbe hozhatta mások számára is értéket, információt
közvetítő módon.
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Időpont: 2016. október 18.
Látogatószám: 26 fő
FILMVETÍTÉSSEL EGYBEKÖTÖTT ÉRZÉKENYÍTŐ BESZÉLGETÉS
KÖZÉPISKOLÁSOKKAL: Naplófilm, 12 éves voltam 1956-ban
Csics Gyula: Magyar forradalom 1956: Napló (Egy tizenkét éves fiú naplója) c. kötete alapján
készült film „Naplófilm, 12 éves voltam ’56-ban” vetítése az Óbudai Platán Könyvtárban.
A film megtekintése után elemző-érzékenyítő beszélgetés Sárközy Rékával a film
producerével, az Országos Széchényi Könyvtár 1956-os Intézet és Oral History Archívum
munkatársával.
Programunk célcsoportja a középiskolás korosztály volt. Sokan eljöttek az előző
rendezvényen résztvevők közül. A Naplófilm megtekintése után a Sárközy Réka által vezetett
interaktív beszélgetésen résztvevő diákok megismerkedtek az oral history módszerével is.
Fontos volt számunkra egy olyan módszer bemutatása, amelyet más történelmi, társadalmi
esemény feldolgozása kapcsán is alkalmazhatnak. A program segítette a személyesség,
érintettség érzésének kialakulását, az aktív megismerést egy makrotörténeti eseménnyel
kapcsolatban. A diákok jelezték, hogy a történelem tananyaghoz könnyen tudják majd
kötni a rendezvényen látottakat és hallottakat, mert maga a film, mint műfaj és az élő
beszélgetés könnyebben feldolgozhatóvá teszi számukra a konkrét történelmi tényeket.
A rendezvény után a résztvevő diákok és pedagógusok átvették a rendezvény tematikájához
kapcsolódó ajándékkönyveket, melyek a téma további feldolgozását segítik.
Időpont: 2016. november 10.
Látogatószám: 30 fő
Budapest, 2016. november 14.
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