
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedves Oktatók! Kedves Hallgatók! 

Figyelmükbe ajánljuk a karácsonyhoz kapcsolódó újonnan megjelent kötetet és a könyvtárunkban is 

megtalálható régebbi megjelenésű köteteket. 

 

A kötet a Szépművészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria alkotásai közül válogat, rövid 

összefoglalók és képek segítségével, a múzeumpedagógus szerző játékosan és lényegre törően 

mutatja be, és kelti fel az érdeklődést a szépművészeti alkotások iránt. 

„Az európai művészet történetét napjainkig meghatározzák azok az alkotások, amelyek betekintést 

engednek Jézus születésének varázslatos történetébe. Az Angyali üdvözlettől a Megtestesülésig 

vezető út csodája az elmúlt századokban számtalan művészt megihletett. Karácsony közeledtével 

lehet, hogy elevenebbé válnak a háromkirályokról vagy épp a betlehemi csillagról bennünk élő 

gyermekkori képek. De vajon hogyan jöttek létre, és az évszázadok alatt mi alakította a születéstörténet 

szereplőinek és helyszíneinek ábrázolásmódját? Lehet-e jelentősége egy-egy apró részletnek, színnek, 

mozdulatnak? Ez a kis könyv arra tesz kísérletet, hogy a Szépművészeti Múzeum - Magyar Nemzeti Galéria 

legszebb karácsonyt ábrázoló képeit végignézve rávilágítson arra a titkokkal teli szimbólumrendszerre, amely a 

ma embere számára meglepetések egész sorát kínálja.” forrás: Szépművészeti Múzeum 

 
Grün, A.: Karácsony, az újrakezdés reménye 

 
Híd az Égbe, A világ legszebb imái 

 
Szent születésed mily csoda 

Jó egészséget kíván Könyvtárunk minden virtuális látogatójának a GFE TK Könyvtárosa! 

Könyvajánló 

A Szent István kézikönyvek sorozat két darabja 
2020.  

december 15. 

Angelus Silesius: Karácsonyi párversek 

Emberré lett az Úr, szalmán kapott helyet, 

Hogy széna-szalma én már soha ne legyek. 
 

Alázat s gyermeki lélek mily szent dolog! 

Kik látták az Urat elsőnek? Pásztorok. 
 

Mért mondod, hogy a Nagy kicsinnyé nem lehet, 

S a porszem képtelen felfogni az eget? 
 

Nézd a Szűz Gyermekét! S a szűk jászolt tekintsed: 

Benne a föld s az ég és száz világ pihent meg. 
 

Bizony a szíved is kicsi jászol ha lenne, 

Újra jönne az Úr s gyermekként megszületne. 
 

Ha Krisztus százszor is születne Betlehemben, 

Elvesznél, hogyha nem jönne el a szívedben. 

 

Fordította: Csanád Béla 

https://www.szepmuveszeti.hu/

