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az NKA támogatásával 

 

 

Vörösmarty Mihály Könyvtár Székesfehérvár

Oskola u. 7. fsz. Olvasóterem



 
9.00-9.50 Regisztráció
 

10.00-10.15 Köszöntők, megnyitó
 

10.15 – 12.00 I. A zene mindenkié
 

10.15-10.45 Zenébe rejtett 
jelentések: bevezetés a zene és a 

zenélés lélektanába
Stachó László 

 

10.45-11.15  A zeneterápia hatása 

és alkalmazási lehetőségei
Varga Ágnes 

 

11.15-12.00 Sztárok, celebek, 

hétköznapi hírességek: Kik a Y és  

Z  generáció idoljai?
Dr. Guld Ádám 

 

12.00 – 13.00 Ebéd
 

13.00 - 15.00 II. A zenei 
gyűjtemények megmaradása
 

13.00-13.15 Magony Imre mesél - 

Bátky András: A karmesterbéka
 

13.15-13.50 A zenei könyveken túl: 
mi kell ahhoz, hogy 21. századi 
zenei könyvtáros légy?

Zsoldos Marianna 

 

13.50-14.50 Bemutató óra: 

János (a) vitéz, ami a tankönyvből 
kimaradt: Legnépszerűbb 

foglalkozásunk a VMK Zenei és 

számítógépes részlegén
 

14.50-15.00 Konferencia zárása
 

Program

 

 



 
Stachó László
Zenetudós, pszichológus és 

elméleti nyelvész. Zenetudo- 

mányból doktorált a budapesti 
Zeneakadémián. Ma ugyanitt és
a Szegedi Tudomány- egyetem 

Zeneművészeti Karán oktat és 

kutat.  Zenetudományi kutatásai 
Bartók munkásságára, valamint a 

20. század előadó- művészetének 

történetére, zenepszichológiai 
kutatásai az előadóművészet-
elemzés területére, 

zenepedagógiai kutatásai pedig 

az előadóművészi 
figyelemirányítás témakörére 

összpontosítanak. Zongoristaként 
és kamaraművészként számos 

európai országban lépett fel. 
 

Varga Ágnes
Zeneterapeuta, gyógypedagógus 

(hallássérültek pedagógiája és 

logopédia szakirányon). Az 

Európai Zeneterápiás Szövetség 

vezetőségi tagja, a Magyar 
Zeneterápiás Egyesület 
nemzetközi referense, a 

Hangforrás Alapítvány elnöke, a 

TÁ-TI-KA® Élményközpontú 

Zenepedagógiai és Fejlesztő 

program szakmai vezetője. 

Kutatási területe: a zeneterápia 

hatása a kognitív kontroll 
folyamatokra, koragyermekkori 
intervenció zeneterápiával, a 

zeneterápia onkológiai 
alkalmazási lehetőségei.
 

Előadóink

 

 



 
Dr. Guld Ádám Ph.D.

Médiakutató, kommunikációs 

szakember A Pécsi 
Tudományegyetem Társadalom- 

és Médiatudományi Intézet, 
Kommunikáció- és Médiatudo-

mányi Tanszék adjunktusa, 

alapító tagja a Neumann János 

Tudományos Társaság, E-hétköz-

napok Szakosztályának.  Szakér-
tőként rendszeresen szerepel 
hazai médiumokban.

Szakterületei: generációs 

kommunikáció, médiakultúra, 

sztárkutatások.

 

Magony Imre
A Vörösmarty Mihály Könyvtár 
munkatársa. Évek óta elkötele-

zetten kutatja Székesfehérvár 
múltját. Számon tartja öröksé-

günket és kötetekben adja közre 

kutatásainak eredményeit. 10 

könyve jelent meg. Azt állítja 

magáról, hogy született lokálpat-
rióta. A Szabad Színház tagja.

 

Zsoldos Marianna
Az egri Bródy Sándor Megyei és 

Városi Könyvtár Zenei és idegen 

nyelvi gyűjteményének 

csoportvezetője. Abszolút 
naprakész könyvtáros, az összes 

elérhető csatornán keresztül 
támogatja könyvtárát és 

népszerűsíti szolgáltatásait. 
Rendhagyó zenei foglalkozásokat 
tart fiataloknak, bátran néz 

szembe a digitális kihívásokkal. 
 

Előadóink

 

 


