
 

        

 
 

E-mail: wmmm@terrasoft.hu * Honlap: www.wmmm.hu 
Tel/Fax: +36 74/316 222 * Számlaszám: 10046003-00318345 

 

Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! 

 

A WMMM Babits Mihály Emlékház és az Irodalom Háza – Mészöly Miklós Emlékház a 2017/2018-

as tanévben múzeumi foglalkozásokat ajánl középiskolásoknak, egyetemistáknak a tananyaghoz 

kapcsolódó iskolán kívüli programként. Választhatók a múzeumok kiállításaihoz szervesen kötődő 

órák, vagy az alkotók műveiből kiinduló fejlesztő jellegű, játékos foglalkozások.  

 

 

Babits Mihály Emlékház 

 
Múzeumi foglalkozások középiskolásoknak, egyetemistáknak 

 

„Kékek az alkonyi dombok” - Babits Mihály és Szekszárd: a szülővároshoz kötődő verseken 

alapuló múzeumi óra 

 „A gólyakalifa” – Babits Mihály kisregényéhez kapcsolódó múzeumi óra 

„Aki az életemre kíváncsi, olvassa a verseimet” – Babits Mihály sokszínű művészetébe 

bepillantást nyújtó múzeumi óra  

„Hatholdas rózsakert” – Babits Mihály novellájához kapcsolódó múzeumi óra 

„Mindenik embernek a lelkében dal van” – Babits Mihály Második ének című mesedrámájához 

kapcsolódó drámajátékos foglalkozás 

„Szerelem” – Babits Mihály novellájához kapcsolódó drámajátékos foglalkozás 

„Halálfiai” – Babits Mihály nagyregényéhez kapcsolódó drámajátékos foglalkozás 

 

„Csak a szavak” – Baka István életét, munkásságát megidéző múzeumi óra 

 

„… pillanat van, nincs jövő se múlt” – Dienes Valéria életét, munkásságát megidéző múzeumi óra 

 

Egyéb múzeumpedagógiai rendezvények középiskolásoknak, egyetemistáknak: 

 

Szeptember 28. 15 óra (Múzeumok Őszi Fesztiválja program): 

 

 Sétálj, gyalogolj, bringázz velünk! – Irodalmi (cool)túra 

 Séta a régi Babits-tanyához – irodalmi séta Babits szülőházától a családi présházig.  

A helyszínen Török Sophie naplójegyzetéből és Babits Mihály Halálfiai nagyregényéből 

hangzanak el a régi tanyához, szőlőbirtokhoz kapcsolódó szövegrészletek. 

A részvétel ingyenes! 

 

 

Irodalom Háza - Mészöly Miklós Emlékház 

 
Múzeumi foglalkozások középiskolásoknak, egyetemistáknak 

 

 

 „Az én Pannóniám” – Mészöly Miklós életét, munkásságát megidéző múzeumi óra 

 „… a hosszan kígyózó füstcsík ott felejtette magát a levegőben – Mészöly Miklós és 

Szekszárd: a szülővároshoz kötődő írásokon alapuló múzeumi óra 
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Irodalmi társasjáték - Tolna megye irodalmi emlékhelyei a játék témája, mely segítségével híres 

és kevésbé ismert alkotók megyei kötődését ismerhetjük meg 

 

Irodalmi séta a belvárosában - Babits Mihály, Baka István, Garay János, és Mészöly Mikós 

verseit, novellarészleteit idézzük fel egy-egy hozzájuk köthető szekszárdi helyszínen 

 

Egyéb múzeumpedagógiai rendezvények középiskolásoknak, egyetemistáknak: 

 

November 7. 16 óra (Múzeumok Őszi Fesztiválja program) 

 

Irodalmi találkozások a múzeumban 

 Szabó Magdáról – Szabó Magdától - Az írónő élete és művészete önéletrajzi írásai tükrében. 

Lovas Csilla főmuzeológus és Rubányi Anita előadóművész-múzeumpedagógus közösen 

idézik fel az írónő munkásságát, születésének 100. évfordulója alkalmából. 

A részvétel ingyenes! 

 

Reméljük, ajánlatunkkal segíteni tudjuk az iskolai oktató-nevelő munkát, s egyben hozzájárulunk a 

gyermekek múzeumhoz fűződő pozitív kapcsolatának kialakításához. 

 

A foglalkozások részvételi költsége: 2.500,- Ft/csoport/óra, 

szekszárdi iskolás csoportok számára ingyenes. 

 

Várjuk jelentkezésüket a 74/312-154 és 74/410-783 telefonszámon Rubányi Anita 

múzeumpedagógusnál (Szekszárd, Babits utca 13. és 15.). 

 

 

     Üdvözlettel: 

 

Szekszárd, 2017. augusztus 23. 

                                                                                                           Ódor János Gábor 

                                                                                                                   igazgató 


