
Előadások az olvasásról
KOVÁCS ATTILA (HOLDEN ROSE) ÍRÓ ELŐADÁSAI

Általános tudnivalók:
Az előadásaim az olvasásról szólnak nem rólam, vagy a könyveimről. A téma megközelítésében és 
az előadás hangnemében igyekszem a korcsoporthoz igazodni.

Az alsósoknak szóló előadásokon a létszám maximum 30 fő lehet, mert a találkozó minden 
alkalommal játékkal és könyvnyereménnyel zárul. A felsősöknél és a középiskolásoknál nincs 
létszámkorlát.

Az előadásokon nem árulok könyveket, ha valaki vásárolni szeretne, utólag megrendelheti és 
dedikálva postán elküldöm. A pedagógusok, az olvasók további kiegészítő tartalmakhoz juthatnak 
a weboldalaimról vagy közvetlenül tőlem.

Nincs szükség előzetes felkészülésre. Nem igénylem, hogy előre meséljenek rólam a 
diákoknak, minden elhangzik az előadáson.

A foglalkozás kb. 45-50 perc. Azonban érdemes egy órás intervallumban gondolkodni, főleg, ha 
egymás után érkeznek a csoportok. (Pl.: 9, 10, 11-es kezdéssel jöhetnek sorban.)

Több száz előadást tartottam országszerte, ezért bármilyen képességű, magatartású csoporttal 
megbirkózom. Ne válogassák ki a gyerekeket, ne csak a jótanulókat hozzák el a találkozóra!

A Youtube csatornámon különböző korosztályú gyerekeknek ajánlok könyveket, valamint 
olvasással kapcsolatos videókat osztok meg: youtube.com/holdenrose

A helyszínre mindig vonattal, busszal, szóval tömegközlekedéssel érkezem. Szívesen veszem, ha 
valaki elém jön a megállóhoz.

A Budapesttől távoli helyszíneket igyekszem tömbösítve, kisebb-nagyobb turnékká szervezni.

Technikai igények:
Kivetítő + vászon vagy okostábla. Ha van rá lehetőség, akkor szénsavmentes víz, esetleg kávé 
(két cukor vagy méz).

Saját géppel érkezem, az összes átalakítóval és kiegészítővel felszerelkezve. Nincs szükségem 
kihangosításra, presenterre, laptopra. Nem USB meghajtón hozom az előadást.
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Előadások:

AZ OLVASÁSRÓL
3-4. osztályosoknak (létszámkorlát 30 fő)

Az előadás első felében az olvasásról beszélek. Mit fejleszt az olvasás? Miért fontos a képzelet? 
Mire használjuk? Ezután bemutatom az egyik könyvem szereplőit, és elmesélem, hogyan lettek 
nyomozók. Végül felolvasok az egyik regényemből, hogy teszteljük a fejünkben lévő mozit. 
Kérdések hangzanak el és akik jól válaszolnak könyvjelzőt kapnak, végül az egyik diák megnyeri a 
könyvet, amiből felolvastam.

Ezt az előadásomat több százszor adtam már elő nagy sikerrel. Az előadás után a gyerekek 
szívesen fognak bele egy könyv elolvasásába, illetve rendszeres könyvtárlátogatókká is válhatnak. 
Sok ezzel kapcsolatos sikerélményről kaptam utólag beszámolót.

Kapcsolódó könyveim: Howard Matheu sorozat (könyvek, novellák), Micsoda költözés (Pagony)

EGYSZERŰSÍTÉS
5-6. osztályosoknak

Ebben a korosztályban veszítjük a legtöbb olvasót. Kiskamaszkor érkezése és a tananyag 
hirtelen bővülése egyaránt sújtja a gyerekeket. Hogyan legyek egyéniség úgy, hogy a „nyájat” se 
hagyjam el? Mi az, amin érdemes, és mi az, amin nem érdemes gondolkodni? Ki vagyok én? Kik 
vannak körülöttem? Hogyan segít mindebben az olvasás?

Kapcsolódó könyvem: Holtidő - YA steampunk kalandregény

AZ ÍRÁSRÓL (IS)
7-12. osztályosoknak

Az előadás keretében mesélek az olvasás fontosságáról. Utána elmesélem, hogy az alkotáshoz 
milyen nézőpontokra van szükség, hogyan tegyünk szert több nézőpontra, és hova jutunk, ha ezt 
megtettük. Arról beszélek hogyan válasszunk valós célt önmagunknak, illetve miként érhetjük el 
azt. Mindezt az írói és a könyves szakma részletein keresztül mutatom be. 
Az előadás gondolatébresztő hatásait az elmúlt félévben - nagy örömömre - több helyről 
megerősítették!

Kapcsolódó könyvem: Holtidő - YA steampunk kalandregény

AZ ÍRÁSRÓL (IS) - KREATÍV ÍRÁS ÓRÁVAL
7-12. osztályosoknak

Ennek az előadásomnak van egy olyan változata, amit kifejezetten az írás iránt érdeklődő 
gyerekeknek részletesebben, hosszabban tartok meg, illetve egy rövid írástechnikai foglalkozással 
is megspékelem.

ADY, DE MÁSKÉPP 
7-12. osztályosoknak 

50 perc Adyról, a koráról, a művészetéről. Mi az a zsenialitás? Milyen ember volt Ady? Menő volt? 
Élete főbb állomásai és a történelmi események hogyan befolyásolták az életét? 
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OLVASÁSRA SZOKTATÁS
felnőtteknek, pedagógusoknak, könyvtárosoknak, szülőknek

45 perces előadás az olvasásra szoktatásról, a saját tapasztalataimról: jó ötletekről, rossz 
hozzáállásról szórakoztatóan. Több mint 400 előadással 19 megyében és 150 helyszínen a hátam 
mögött, szívesen bemutatkozom az érdeklődő, értő közönség előtt.

Az alábbi KSZR könyvtárosok ajánlásával:
Kóti Hajnalka, Békéscsaba  
Tóthné Ráski Dóra + Simon Szilvia, Nyíregyháza  
Szabó Istvánné Anikó + Csobán Róbert, Debrecen  
Szabó Eszter, Eger 
Persikné Bakos Eszter, Salgótarján  
Kertai-Kovács Nóra, Veszprém

Itt jártam eddig: Harkány, Bernecebaráti, Vámosmikola, Újhartyán, Budapest, Bóly, Szajk, Babarc, 
Borjád, Szajk, Győrzámoly, Sokorópátka, Szigetújfalu, Tass, Gyömrő, Berekfürdő, Siklós, Beremend, 
Zalaegerszeg, Páka, Lenti, Ozora, Tamási, Nagykónyi, Bonyhád, Taksony, Kiskunfélegyháza, Csongrád, 
Szarvas, Orosháza, Dunakeszi, Villány, Szederkény, Siklós, Sellye, Újszász, Iváncsa, Felsőtárkány, 
Bélapátfalva, Szilvásvárad, Maklár, Ostoros, Gyöngyöshalász, Mátraszentimre, Mátraballa, Tarnalelesz, 
Anarcs, Nyírtass, Nyírkárász, Hodász, Vállaj, Nyírtura, Sényő, Szombathely, Sümeg, Gógánfa, Devecser, 
Sajószentpéter, Szeghalom, Cegléd, Hajdúdorog, Balmazújváros, Biatorbágy, Ecséd, Heréd, Szűcsi, 
Véménd, Pánd, Makó, Berente, Pécs, Pécsvárad, Kevermes, Lőkösháza, Méhkerék, Békéssámson, 
Pusztaföldvár, Eger, Fót, Rákoshegy, Öskü, Feldebrő, Rózsaszentmárton, Bakonybánk, Réde, Szombathely, 
Székesfehérvár, Kétsoprony, Bélmegyer, Csabacsűd, Tarhos, Lőkösháza, Zsadány, Dorog, Paks, Putnok, 
Nemesnádudvar, Hajdúbagos, Tépe, Újléta, Bagamér, Mór, Szeghalom, Szekszárd, Nézsa, Keszthely, 
Csécse, Karancsság, Berkenye, Diósjenő, Nőtincs, Pécel, Gyöngyös, Miskolc, Mikepércs, Nagyrábé, 
Tótkomlós, Hajmáskér, Salgótarján, Litke, Dabas, Iváncsa, Karancsalja, Üllő, Debrecen, Biharnagybajom, 
Sárrétudvari, Szerep, Tetétlen, Balatonszabadi, Mohács, Sopron, Aldebrő, Dormánd, Zagyvaszántó, 
Egercsehi, Tarnaméra, Csesztreg, Nova, Csonkahegyhát, Egervár, Tápióbicske, Karancslapujtő, Kalocsa, 
Szolnok, Szentendre, Kecskemét, Szabadszállás, Szatmárnémeti, Budaörs, Eperjeske, Kocsord, Berkesz, 
Komoró, Ramocsaháza, Levelek, Napkor, Biri, Hajdúszovát, Nyírmártonfalva, Sáránd, Szigetszentmiklós, 
Kunhegyes, Dunaújváros, Nagyvárad, Mezőtúr, Karancskeszi, Csanádapáca, Etes, Beled, Recsk, Parád, 
Sirok, Bodony, Karácsond, Gyöngyöstarján, Rózsaszentmárton, Dabronc, Kehidakustány, Endrefalva, 
Hugyag, Balassagyarmat, Nagypeterd, Vaskút, Csökmő, Furta, Nádudvar, Baja, Kaposvár, Barcs

Internetes oldalaim:
www.holdenrose.hu - www.howard.hu - Facebook oldalam - Youtube oldalam

Elérhetőségeim:
Bármilyen kérdéssel hívjanak bizalommal! +36 70 429 5277 - hello@howard.hu
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