Kölcsönözhető DVD-k
a Berzsenyi Dániel Könyvtárban
Egyéb ismeretterjesztő filmek
Autók; Repülőgépek és léghajók (2007)
Rend.: Carolin Darschlin, Ingo Gärtner, Gilda Losing
Időtartam: 2x30 perc (Mi micsoda)

DVD 2142

A rövidfilm a gyerekeknek számára mutatja be az autók történetét, működését. Olyan kérdésekre
kaphatnak választ, mint: Hogyan működik a motor? Miben áll a navigációs rendszerek lényege?
Mik a fontosabb biztonsági berendezések? Milyen is lehet majd a jövő autója? A lemez második
felén a repülés történetét követhetjük nyomon a hőskortól napjaink szuperszonikus konstrukcióiig.
Az adott korok legismertebb repülői mellett a filmből sok egyéb mellett megtudhatjuk azt is, hogy
milyen elven működnek a gépek, hogyan képzik ki a pilótákat, milyen a légi navigációs rendszer.

"Csudálatos ünnepeink" - népi hagyományok és fesztiválok
Magyarországon 1. (2008)
DVD 2786/1
Időtartam: 121 perc
Tart.: Busójárás mohácson; Tikverőzés Mohán; Húsvét Hollókőn; Húsvét
Matyóföldön; Floralia - Tavaszköszöntő Fesztivál Tácon; Rózsaünnep
Szőregen; Nemzetközi palotajátékok Visegrádon; Savaria Történelmi Karnevál
Szombathelyen; Paprika Napok Kalocsán; Szüreti felvonulás Őcsényben;
Szüreti fesztivál Hajóson; Gesztenyeszüret Pécsváradon; Lakodalom
Bogyiszlón; Betlehemes Csömörön

"Csudálatos ünnepeink" - népi hagyományok és fesztiválok
Magyarországon 2.
DVD 2786/2
Időtartam: 93 perc
Tart.: Az 1848-49-es dicsőséges tavaszi hadjárat; Felvonulás és koronázás
Bátaszéken; Kihajtási ünnep a Hortobágyon; Szőlő jövésnek könyve ünnepség
– Kőszegen; Májusfa - állítás a sóstói múzeumfaluban; Úrnapi virágszőnyeges
körmenet Csömörön; Pünkösd Tardon; Szondi várjátékok Drégelypalánkon;
Palóc lakodalom Gyöngyöspatán; A debreceni virágkarnevál

Fészekrakók. Hogyan építs házat fűtés nélkül? És mégse fagyj meg...
(2007)
DVD 557, DVD 3301
Rend.: Dobóczi Balázs
Közreműködik: Mihály György, Kele Tímea. Időtartam: 105 perc
Egy család életének legviszontagságosabb időszaka a házépítés, az otthonteremtés. A
Fészekrakók egy különleges családi ház építésének történetét meséli el a tervezéstől a
beköltözésig, közben rengeteg fontos információval szolgál a leendő házépítők számára.
Különleges ház épül a szemünk előtt, szinte minden műszaki megoldása új, vagy legalábbis eltér a
megszokottól: ebbe a házba nem kell fűtés, a vizet a föld energiája melegíti, a szennyvíz és az
esővíz újra hasznosul, az üzemeltetés pedig egy hagyományos épület költségeinek töredéke.

Hogyan működik 3. (2002)
DVD 2506
Rend.: Diego Zamora
Időtartam: 66 perc
Tart.: Mamutvízpumpa; Egy mamut szárnyaiért; Valahol a mamuton túl; A
Túloldal; Fűtés
A sorozatban megismerkedhetünk Mamut-sziget lakóival. Az emberek és a mamutok kölcsönösen
segítik egymást, hogy megbirkózzanak az élet mindennapos nehézségeivel. Megtudhatjuk, hogyan
készül az ügyes kókuszdió-összeszedő-szerkezet, és milyen elmélet szerint működik? Arra is fény
derül, hogyan lehet a hatalmas méretű mamutokat megmérni. Ahogyan csodálatra méltó
felfedezéseket tesznek, mi megismerjük találmányaik mai alkalmazását. Végre fény derül e
mindennapos tárgyak működésére, legyen szó repülőgépről, vagy cipzárról, vagy akár
gumilencséről.

Hogyan működik 4. (2002)
DVD 2555
Rend.: Diego Zamora
Időtartam: 65 perc
Tart.: A Mamut hangja; Képek; Hűtés; Forró kerekek; Kókuszszüret

Hogyan működik 5. (2002)
DVD 2625
Rend.: Diego Zamora
Időtartam: 65 perc
Tart.: Mindent a hídért; Az elveszett gyűrű; Megrázó eset; Érzékelő és
jelzőkészülék; Távközlés

Nyomozás. Komputerek és robotok (2007)
Időtartam: 2x30 perc (Mi micsoda)

DVD 2902

A nyomozás című része a rendőri munka módszereit és legújabb technikai eszközeit mutatja be; a
Komputerek és a robotok pedig a számítógépek felépítésével, működési elvük alapjaival ismertet
meg, a mesterséges intelligencia és a robotok témáját középpontba állítva.

Szósz?!:). A magyar nyelv szava-borsa (2009)
Rend.: Varga Zs. Csaba
Műsorvezető: Sugár Ágnes. Időtartam: 550 perc

DVD 2490/1-6

Tart.: Nyelvi mágia; A magyar írásbeliség története a kódextől az SMS-ig; A szleng és a
szaknyelvek; Nyelvünk születése; Nyelvi huncutságok I-II.; Nyelvi forradalmak; Mit ér a
nevem?; A nyelv, mint fegyver; A magyar nyelv különleges képességei; Slágerszövegek,
szövegslágerek
Mit is tud a magyar nyelv? Hogyan, mitől és miért változik? Milyen is ma pontosan? Közismert írók,
költők, színészek nyelvészek és műfordítók adnak számot a magyar nyelvhez való viszonyukról,
írói feladatok, rögtönzött és megírt humoros jelenetek, villámkérdések, beszélgetések, saját
történetek formájában.

