Sorsz.

1.

Előadás címe

Hossza

Középkori magyar
történetírás

45 perc

2.

Magellán a Föld
körül

60-90
perc

3.

Petőfi és a
szabadságharc

60-90
perc

4.

Viktoriánus kori
sorházak

60 perc

Előadás tartalma
A legnevesebb magyar
történetírók életének és
főbb műveinek a
bemutatása (Anonymus,
Rogerius, Ákos mester,
Kézai Simon, János, Kálti
Márk, Kétyi János,
Küküllei János, XV.
század).
Az 1100-as évek második
felétől az 1400-as évek
második feléig.
Képi anyaggal kiegészítve.
Felfedezők és annak okai
az ókortól a XIV.
századig. Térképészet
történet röviden.
Felfedezések a XIV.-XV.
században, új találmányok.
Fernando Magellán élete
és az Armada de Molluca.
A Föld körüli út utóélete.
Élet a tengeren.
Részben az ókortól, de
főként az 1519 és 1522
közötti út.
Gazdag képi anyaggal
kiegészítve.
Megismerkedés Petőfi
Sándor életrajzával.
Részvétele az 1848-’49-es
forradalom és
szabadságharcban. Halála
és utóélete. Az 1989-es
barguzini expedíció. Mi
történt Barguzin után?
Képi anyaggal kiegészítve.
Rövid bevezetés a
viktoriánus korról (18371901). Tájékoztatás a
viktoriánus kori
építészetről és a londoni
építészetről.
A StaffordTerrace 18.
alapján egy sorház
részletes bemutatása.
Gazdag képi anyaggal
kiegészítve.

Előadás jellege

Kiknek
ajánljuk?

magyar
történelem/kultúra

Középiskola,
órai anyag
kiegészítése.

egyetemes
történelem/életmód és
kultúra

Középiskola,
fakultáció,
érettségire
készülés.

magyar
történelem/kultúra és
hadtörténet

Középiskola,
fakultáció,
érettségire
készülés.

egyetemes
történelem/életmód,
építészet és kultúra

Általános- és
középiskola,
órai anyag
kiegészítése.

5.

7.

8.

13.

Dunapentele a
dualizmus korában
1849 és 1919 között

Titanic

I. világháborús
emlékek

Sztálinváros 1956 –
A kutatások tükrében

45-60
perc

60 perc

60-90
perc

60-90
perc

Rövid bevezető a város
történetéről 1849-cel
bezárólag.
Dunapentele a
dualizmusban: úrbéri
viszonyok változása,
magyar
mezőgazdaság és
történelem/helytörténet,
állattenyészés, piac,
gazdaság és kultúra
adózás, ipar, iskolák,
népességváltozások,
politika, egészségügy.
Röviden az I. vh-ról 1918ig.
Képi anyaggal kiegészítve.
Megismerkedés a hajó
építésével, építőivel, első –
egyben – végzetes útjával,
felfedezésével és
utóéletével 1907-től
egyetemes
napjainkig, beleértve a
történelem/kultúra
2012-es kutatásokat is.
Walter Lord: A Titanic
pusztulása.
Gazdag képi anyaggal
kiegészítve.
Dunapentele az I.
világháborúban. A
háborúból fennmaradt
emlékek fajtái: általános
jellemzők (levelek,
képeslapok, naplók, stb).
Források bemutatása
magyar történelem/hely
(Andrássy Ilona naplója,
– és hadtörténet, kultúra
Szenti Tibor: Vér és
és életmód
pezsgő, stb.).
Egy dunapentelei levelezés
története.
Képi anyaggal kiegészítve.
Igény szerint kérhetők
fénymásolt I. világháborús
képeslapok.
Az 1956-os események
országos szintű bemutatása
után megismerkedés a
sztálinvárosi
magyar
eseményekkel
történelem/hely- és
szakirodalmi és levéltári
hadtörténet
források alapján. Az „1956
– Ahogy én láttam” c.
felhívásnak és

Általános- és
középiskola,
órai anyag
kiegészítése,
részben
érettségi
készülés.

Általános- és
középiskola,
órai anyag
kiegészítése.
8. osztályos
kortól!

Általános- és
középiskola,
órai anyag
kiegészítése,
érettségire
készülés.

Középiskola,
órai anyag
kiegészítése,
fakultációs
órákhoz,
érettségire
készülés.

14.

A dunaújvárosi
egészségügy 65 éve

60 perc

eredményeinek a
bemutatása. Képi anyaggal
kiegészítve.
Röviden a városépítésről
és, hogy miért is volt
szükség korszerű
egészségügyi hálózatra.
Az I. számú
Rendelőintézet
megépülése. A Szent
Pantaleon Kórház
megépülése. Későbbi
bővítések és fejlesztések.
Gazdag képi anyaggal
kiegészítve a múzeum és a
kórház gyűjteményéből.
Igény szerint kérhető az
1980-as évekből származó
műszerek bemutatása.

magyar
történelem/helytörténet
és egészségügy

Középiskola,
órai anyag
kiegészítése,
főként
egészségügyi.
képzésben
résztvevők.

