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A pályázat célja megvalósult 
 
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 2016. november 3-4-én E'mese vár - élményalapú 
olvasásnépszerűsítés címmel országos szakmai továbbképzést szervezett könyvtárosoknak. 
A szakmai továbbképzés az országból és határon túlról közel 100 könyvtáros kolléga részvételével 
valósult meg. Meghívott előadóink listáján országosan elismert szaktekintélyek Boldizsár Ildikó író, 
mesekutató; Horváth Judit pszichológus és Fekete-Szabó Viola gyógypedagógus szerepeltek. 
Az előadások anyagai az E'mese weben érhetők el: 
http://emesevar.wixsite.com/emesevar/e-mese-var-konferencia 
 
Az E'mese vár – élményalapú olvasásnépszerűsítés országos szakmai továbbképzés 
megszervezésével az egri Bródy Sándor Megyei Könyvtár innovatív olvasásnépszerűsítő 
programsorozaton szerzett tapasztalatainkat osztottuk meg az érdeklődőkkel. Célunk, hogy az 
általunk kidolgozott minta alapján hasznosítható, érvényes és gyakorlati tudást adjunk a kollégáknak 
és más megyékben is elindulhasson egy hasonló projekt.  
 
Szlogenünk a következő volt:  
A te könyvtárad is legyen E'mese vár! 
Az E'mese vár programsorozatban kidolgozott módszer olyan lábakon áll, amely országosan 
elterjeszthető, megtanulható. 
A kétnapos országos szakmai továbbképzésen szerzett tapasztalatok alapján országosan felhívtuk a 
figyelmet arra a tényre, hogy mind a nagyvárosi, mind a kistelepülési könyvtári ellátás – széles körű 
szolgáltatásaival – úgy tud jelentősen hozzájárulni a városokban és kistelepüléseken élők 
életminőségének, társadalmi, kulturális helyzetének javításához, ha helyi könyvtárosok szemlélete 
pozitívan változik: megtalálják önmaguk és könyvtáruk helyét a település kulturális és közösségi 
életében, egyre inkább magukénak érzik a könyvtárosi feladatot, készek önmaguk fejlesztésére, 
képességeik felismerésére.  
 
Mit nyújtott a továbbképzés a résztvevőknek? 
A továbbképzésen a programsorozat bemutatására került sor, a résztvevők – azon túl, hogy általános 
tájékoztatást kaptak a program technikai hátteréről és a szervezési kérdésekről, a program részletes 
tematikájáról, a játék feltételeiről. Találkoztak a Heves megyei e'mesemondókkal, kipróbálták a 
játékokat, valamint megismerték a meséket és a három próbát, amelyet a játék résztvevőinek 
teljesíteni kellett. A szakmai előadások mellett „sajátélmény” csoportok alakultak, vagyis a résztvevő 
könyvtárosok kisebb csoportokban egy programot teljes egészében végigcsináltak.  
Dinamikus, inspiráló segítséget nyújtottunk a kollégáknak, tapasztalataink, ötleteink, lehetőségeink 
és a jó gyakorlatok bemutatásával. A program tapasztalati úton, élményalapú tanulás módszerével 
segítette a résztvevők mentális megerősítését is. 
 
Szemezgetés e-amilben érkezett visszajelzésekből 
Két nap felhők nélkül 
Az a tisztesség ért, hogy részt vehettem az E'mesevár konferenciáján. 
Bonyolult címet kapott az előadásom, sokat törtem a fejem, mit isjelenthet: Az alkotás gyönyörűsége 
mint élménytranszfer. Persze átgondolva jóval egyszerűbb tartalmat lehetett belőle kihámozni: 
hogyan lehet valódi élményt nyújtani, milyen módon lehet megközelíteni és jókedvre deríteni a 21. 
azázad mogorva gyermekeit, abban a világban, ahol ezerszámra érik őket silány ingerek, 
kivédetlenül/kivédhetetlenül, kontroll nélkül vergődve a hálóban-hálón.. 
Hogyan is? 
Vissza a valódi időhöz, a szeretetteljes pillanatokhoz, a személyes vagy társas elmélyüléshez, az 
elveszőben lévő identitáshoz:íme az egyszerű recept. 
Nem nagy tudomány (látszólag): végy egy vagy több gyereket, gyűjtsd őket magad köré, beszélj velük 
nyugodtan és szeretettel, adj hozzájuk könyvet, agyagot, fonalat, festéket, egy evőkanál humort, 
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rengeteg nevetést és több pohár szabadságot; aztán ha kell, segítve (de ha nem nagyon kell, akkor 
semmiképp!) kezdjetek el dolgozni,  nevessetek, játsszatok, olvassatok sokat,ugráljatok, 
szaladgáljatok együtt, fel az Üveghegyre, el a sárkányig vissza a királyságért, amely minden 
gyereknek jár. 
Kész is van, ennyi kell és nem több, hogy ismét és újra átélhessük az együttes élményt, amely pont 
arra elég, hogy erőt nyerjünk a további hosszú úthoz. Erről szólt minden előadás egytől egyig, sok 
hangon, mégis egyet fújva. Persze  mindvégig velünk voltak a rengeteg munkát derűsen végző jó 
boszorkányok is, akik kitalálták, megtervezték, összerendezték és mindenki örömére teljes egésszé 
varázsolták az egészet. Más, azt hiszem, nem is történt.  

Horváth Judit 
psszichológus, biblioterapeuta 

Hihetetlen nagy élmény volt a konferencia, és magának a projektnek a beható megismerése, igazi 
gyermeki örömmel élveztem! Úgy beszéltetek mindenről, mintha az a világ legegyszerűbb dolga lett 
volna, és végső soron az is, csak nem jut mindenkinek az eszébe, és nem mindenki veszi a fáradságot, 
hogy végigcsinálja! Azt hiszem, képes vagyok átlátni, mekkora munka van mögötte, de azt is, hogy 
mennyi szeretet, felelősségérzet és elkötelezettség! 

Bartos Éva, Budapest 
Kedves Egriek!  
Szép hosszú levelet akartam írni, de [...] gyorsan megfogalmazom, hogy számomra milyen SZUPER 
volt a konferencia! Már ott helyben is csoda született, de a következő napokban és héten jöttem rá, 
hogy ez a két nap hosszútávon is folyamatosan munkálkodik bennem. Nagyon jó szervezés volt, 
nagyon jól felépített programmal, és felejthetetlen előadásokkal!  
Imádom az olyan konferenciákat, amiken már akkor elkalandozok, miközben tart az előadás, és nem 
azért, mert unalmas, hanem mert új ötletek kúsznak be a gondolataimba! Ilyenkor gyorsan leírom, 
utána pedig elhessegetem őket egy rövid időre, mert a szárnyaló lelkemet vissza kell téríteni a 
terembe, hogy figyeljen a további fontos információkra.  
Aminek még nagyon örülök, hogy folyamatosan biztosítottátok számunkra, hogy higgyük el, hogy 
csak el kell kezdeni. Természetesen rengeteg munka van előtte, alatta, utána, de maga a tudat, hogy 
mindenki ugyanolyan félelmekkel, és bizonytalansággal kezdte, DE ELKEZDTE, ez számomra, 
számunkra is inspiráló és előrelendítő hatással van.  
Gratulálok az E'mese várhoz, öröm volt látni azokat a hangulatos fotókat, és érződött benne minden, 
ami a lényege, akik ti vagytok, és, hogy van értelme CSINÁLNI :) Köszönjük az élményeket!  

Fucskár Erika  
Pest Megyei Könyvtár Gyermekkönyvtár 

Szentendre  
 
A szakmai beszámoló ismertető része elérhető a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 
honlapján: 
http://www.brody.iif.hu/sites/default/files/attached/emesevar_szakmai_beszamolo.pdf 
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