EYÜBOĞLU EĞİTİM KURUMLARI
BURÇAK EYÜBOĞLU ORTAOKULU
28. EDEBİYAT VE KİTAP GÜNLERİ ETKİNLİK İÇERİKLERİ
8-9 0CAK 2019
“FANTASTİK EDEBİYAT, DİSTOPYA VE FELSEFE”

8 OCAK 2019, SALI
14.30 /BURÇAK EYÜBOĞLU ODİTORYUMU (CANLI YAYIN)
8. SINIFLAR
USTALARA SAYGI /ANMA - SOKAK AÇILIŞI

“SOKRATES”
PROF. DR. BETÜL ÇOTUKSÖKEN

"Eğer istediğin olmazsa acı çekersin, eğer
istemediğin bir şey olursa yine acı çekersin,
hatta istediğin şey tam olarak olsa da yine
acı çekersin çünkü onu kaybetme riskin
vardır. Zihin böyle belalı bir şeydir.
Değişmeden özgür olmak ister. Hayatın
koşullarından ve ölümden özgür… Fakat
değişim hayatın kanunudur ve ne kadar
dirensen de bu gerçeği değiştiremezsin."
Sokrates

Bu programda, Prof. Dr. Sayın Betül Çotuksöken’in değerli katılımıyla Eyüboğlu Hall’deki
Sokrates’i anma programının ardından Merkez Kütüphanemizdeki bir sokağa Antik Yunan
felsefesinin kurucularından Sokrates’in adını veriyoruz.
Bizlerle olmanız dileğiyle…

ATÖLYE/ 9 OCAK 2019, ÇARŞAMBA
12.50-14.20/KÜTÜPHANE
6. SINIFLAR
YARATICI MASAL ANLATICILIĞI
DİLEK BÜYÜK
Anlatılır, dinlenir; masal olur, dillenir…
"Masal dinlememiş çocuklar büyüyünce kedi resmini bile cetvelle çizerler."
C. Süreya

Masallar her kültürün geçmişten bugüne kültürel ve sosyal özelliklerini
aktaran, anlatıcının ve dinleyicinin dil gelişimine, düş gücüne katkı
sağlayan büyülü diyebileceğimiz anlatılardır.
Masalları unutmuyoruz ve işte yeniden anlatıyoruz.

SÖYLEŞİ-İMZA /9 OCAK 2019, ÇARŞAMBA
09.30-10.10/ÇAMLICA EYÜBOĞLU HALL
7. SINIFLAR
TOLGA GÜMÜŞAY
“Roman yazmak gibi uzun ve zahmetli bir yolculuğa çıkmayı göze
alması için insanın sevdiği, en azından merak ettiği bir coğrafyaya
gidiyor olması gerekir. Başlangıçta ulaşmak istediği yeri tam
olarak kestiremeyebilir ama güçlü bir dürtü ile belirli bir yöne
doğru sürüklenmesi esastır." diyen Tolga Gümüşay, 7. sınıf
öğrencilerimizle gerçekleştireceği söyleşide öğrencilerimize ilham
kaynağı olmak için yazma yolculuğunu paylaşacak.
Kitaplarınızı alın ve bu yolculuğa katılın.

SÖYLEŞİ-İMZA / 9 OCAK 2019, ÇARŞAMBA
10.30 - 11.10/3. KAT 5-A SINIFI
5. SINIFLAR
ANIL MERT ÖZSOY

“Yazmak benim için aynaya bakmak gibi. Gözlerini kendinden kaçıramazken ardında
bıraktığın, kadrajın dışında gördüğün şeylerin peşini bırakmama hali.” diyen yazarımızın
keyifli söyleşisinde birlikte olmak dileğiyle…

SÖYLEŞİ / 9 OCAK 2019, ÇARŞAMBA
14.30-15.10/ÇAMLICA EYÜBOĞLU HALL
7 VE 8. SINIFLAR
KÜÇÜK PRENS KOLEKSİYONERLİĞİ
“KÜÇÜK PRENS”İN DİL SERÜVENİ
Tüm dünyada kitapseverler kadar koleksiyonerlerin de
tutkusu olan Küçük Prens’i bu kez koleksiyonerlerinden
dinleyeceğiz.
Türkiye’nin Küçük Prens koleksiyonerlerinden Kazım İnal,
Ece Yıldırım ve Gül Ezgi Karaman, koleksiyonlarından
kitaplarla bizimle olacak.
Belki sizin de küçük bir “Küçük Prens” koleksiyonunuz
vardır…

8 OCAK 2019, SALI
09.10-10.20/BURÇAK EYÜBOĞLU ODİTORYUMU
6. SINIFLAR
“BİR KİTAP OKUDUM…”

‘’ Bir kitap okudum ve bütün hayatım değişti.’’
Okuduğumuz kitaplar bütün hayatımızı değiştirebilir mi
bilinmez ancak okuduğumuz her kitapla biraz daha
değiştiğimiz, dünyaya daha farklı pencerelerden bakabildiğimiz
kesin.
6. sınıf öğrencilerimiz kendilerini etkileyen kitapları tanıtarak
biz dinleyenleri kahramanların büyülü dünyasına götürecekler.
Türk ve dünya yazınının birbirinden güzel örneklerinin
sunulacağı etkinliğimize sizleri de bekliyoruz.

8-9 OCAK 2019, SALI-ÇARŞAMBA
KİTAP KAHRAMANLARI ARAMIZDA…

5. sınıf öğrencilerimiz, kostümleriyle
çeşitli sınıfları gezerek arkadaşlarını
birçok kitap kahramanıyla buluşturacak.

SÖYLEŞİ-İMZA/9 OCAK, ÇARŞAMBA
14.30-15.05/BURÇAK EYÜBOĞLU ODİTORYUMU
6. SINIFLAR
FUAT SEVİMAY

“Tamam çalıştık, o paraları kazandık, o evi
aldık, bu arabayı sattık ama o yalan dünya
var ya, niye yaşıyoruz ki bu yalan dünyayı
hikâyesi bir yerde edebiyatta değilse de
sanatta estetiği aramakla gelişiyor.’’ diyen
Fuat Sevimay 9 Ocak Çarşamba sanatı en
çok da edebiyatı bizlerle konuşmak üzere
olacak.

SÖYLEŞİ-İMZA /8 OCAK 2019, SALI
14.30 – 15.10/3. KAT 5-A SINIFI
5. SINIFLAR
ŞİİRSEL TAŞ

2008 yılında Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı kreşindeki çocuklara kitap
okuyan, 2008-2009 yıllarında Tarlabaşı Toplum Merkezi’nde çocuklarla
okuma ve yazma çalışmaları yapan Şiirsel Taş, eserlerinde en çok
ihtiyacımız olan şeyleri; sevgiyi, saygıyı, dayanışmayı, ailece sevinmeyi,
ailece üzülmeyi, iyilik yapmayı ve sevdiklerimizi mutlu etmeyi işlemiştir.
Çocuklarla şarkı söylemeyi, az konuşup çok dinlemeyi seven yazarımız 5.
sınıf öğrencileriyle keyifli bir söyleşi gerçekleştirecek. Kitaplarınızı alın ve
bu yolculuğa katılın.

