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Felhívás összefogásra 
 

 
2008 októberében Országos Tini Könyvtári Napokra kerül sor az Informatikai és 
Könyvtári Szövetség szervezésében, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával.  
Október 7-12. között elsısorban a 12-18 évesek figyelmét szeretnénk ráirányítani 
arra, hogy a könyvtárak milyen lehetıségeket kínálnak az olvasásra, tanulásra, 
tájékozódásra, közös együttlétre.  
 

Felhívjuk a könyvtárakat, hogy országszerte a korosztály sajátosságait, érdeklıdését 
figyelembe véve színes programokkal készüljenek a tini napokra. A rendezvények résztvevıit az önállósodó, az alkotó, 
az egészséges és a társas tini témakörhöz kapcsolódó kiállításokkal, irodalmi mővekre épülı beszélgetésekkel, 
elıadásokkal, olvasáshoz kötıdı, hangulatos játékokkal várják! Arra számítunk, hogy a kamaszok közül sokan 
megértik majd kortársaik üzenetét: „Nekünk bejössz, ha a könyvtárba bejössz!” 
 

Kiemelt eseménye lesz idén is a Könyves Vasárnap október 12-én, amikor a könyvtárak rendkívüli nyitva tartással, 
sokféle meglepetéssel fogadnak mindenkit . Ekkor folytatódhatnak a tavaly elkezdett baba-, kölyök- és nagyiprogramok 
is. Fontos, hogy minél több könyvtár nyitva tartson ezen a napon, és a megszokott szolgáltatások mellett 
rendezvényekkel, játékokkal várja az embereket. 
 

Programok Heves megye településein 
 

Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger 
 

2008. 10. 08. 17:00 2. sz. Fiókkönyvtár 
Tájszók Felnémetrıl – Dóra Zoltán nyelvész elıadása  
 

2008. 10. 07. 15:30 Gyermekkönyvtár 
Utazz velünk! – "Tisza - Szelenga 2004 Expedíció Kazahsztán" 
Avagy amit nagyon akarsz, az sikerül: Vigyázz, mit eszel! Az Aral tó végnapjai. Így éltünk, így élnek... Hogyan lehetsz 
felfedezı? Vendég: Naszvadi Antal, az expedíció vezetıje 
 

2008. 10. 07. és 2008. 10. 10. 16:00 2. sz. Fiókkönyvtár 
NET-bújócska – játékos internetes délután  
Rejtvényes feladványok, játék a világhálón a SZETA kisdiákjainak  
 

2008. 10. 07. 17:00 Idegen Nyelvi Szakrészleg 
The Shakespeare Song Show  
A Simply English zenekar koncertje  
Koncert, majd beszélgetés az együttes tagjaival  
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2008. 10. 08. 14:00 Gyermekkönyvtár 
Óriásleporelló-készítés – gyermekversek és mondókák illusztrálása  
Illusztrációk készítése 12-14 éves gyerekek közremőködésével. A legjobb alkotásokból óriásleporelló készül, melyet 
kiállítunk a könyvtárban.  
 

2008. 10. 08. 17:00 Zenemő- és Hangtár 
"A lázadók zenéi, a zene lázadása" – beszélgetés és könyvbemutató  
Beszélgetés Göbölyös N. László rockszakíróval, könyvbemutató  
 

2008. 10. 09. 14:00 Idegen Nyelvi Szakrészleg 
"English is Easy" – Fun and Games (játékos angol nyelvi délután tiniknek) 
Az angol nyelvi délutánt a Barcelona Nyelviskola idegen nyelvi tanára vezeti  
 

2008. 10. 09. 17:00 Gyermekkönyvtár 
"Virágev ı Zsiráf Dezsı"  
Bébillér mesekör minden korosztálynak. Vendégünk: Tóth Krisztina író, költ ı  
"Egyszer volt... és most lesz egy olyan kör, ahol a gyerekek és felnıttek, fiatalok és idısebbek együtt hallgathatnak 
meséket, és maguk is mesélhetnek, beszélgethetnek, miközben egy-egy meseszereplıt keltenek életre valamilyen 
természetes anyag segítségével. 
 

2008. 10. 09. 17:00 Központi Könyvtár 
Úti dilikr ıl - nagyiknak és tiniknek – író-olvasó találkozó Vadas Zsuzsával, a Nık Lapja újságírójával  
Beszélgetés a Föld körül megtett sok-sok esztendırıl számtalan derős történet felidézésével. Közeli, és távoli helyekrıl, 
ismert, és teljesen ismeretlen emberekrıl, és persze kalandokról. 
 

2008. 10. 10.  15:00 Idegen Nyelvi Szakrészleg 
Diákmunka Angliában – Beszélgetés Angliát megjárt diákokkal  
A diákok pozitív és negatív tapasztalatai, az angliai diákmunkában rejlı lehetıségek és buktatók  
 

2008. 10. 10.  17:00 Zenemő- és Hangtár 
Zenei Cool-Túra a könyvtárban – az Extázis rockzenekar unplugged koncertje 
A zenei Cool-Túrához zenei totó kapcsolódik, amelyet egész héten internetes és nyomtatott formában lehet megoldani  
 

2008. 10. 10. Központi Könyvtár 
"KÖNYVMOLYOK ÉJSZAKÁJA"  
18:00 A mese hatalma – mese és játék 
Mesemondás; ismerkedıs, vidám, kalandos játék 
20:00 "Könyvmolyok éjszakája" – játékos akadályverseny  
Akadályverseny a könyvtár 4 részlegében. Rejtélyes feladványok, activity  
22:00 Mőalkotások háborúja 
"Könyvháború" a Központi Könyvtárban  
22:30 Virtuális geoládázás a könyvtár tereiben  
Idézetek összeállítása szókeresı játékkal a könyvtári állomány böngészése közben  
23:30 Irodalmi jelmezverseny és felvonulás  
A "Könyvmolyok éjszakájának" résztvevıi a saját maguk készítette jelmezekben irodalmi hısöket elevenítenek meg 
00:30 Éjféli karaokeverseny – hajnalig tartó disco  
Zene, tánc, eszem-iszom, dínom-dánom 
02:00 "Mi bejöttünk! Te miért maradtál otthon?"  
Internetes kapcsolatfelvétel tini társakkal, barátokkal MSN-en, Skype-on, chaten 
 

2008. 10. 11. 10:00-16:00 Központi Könyvtár 
Tini olvasóvadászat – tagtoborzó  
Tini könyvtári tagok játéka, melyben új könyvtári tagokat toboroznak. Az egész hetes játék zárónapja, a belépési 
nyilatkozatok leadása. 
 

2008. 10. 12. 10:00 Központi Könyvtár 
Az állatok nyelvén tudó juhász – a Babszem Jankó Gyermekszínház ifjúsági elıadása 
Zenés, játékos mesedélelıtt a Könyves Vasárnapon  
 

2008. 10. 12. 10:00-16:00 Központi Könyvtár 
Könyves Vasárnap  
Rendhagyó nyitva tartás a könyvtárban  
 

2008. 10. 12. 15:00 Központi Könyvtár 
Olvass Te is! – Fotópályázat, eredményhirdetés 
Az olvasó ember vagy az olvasás mint tevékenység megjelenítése a fotómővészet eszközeivel ifjúsági és felnıtt 
kategóriában. A júniustól meghirdetett fotópályázat eredményhirdetése, a fotókiállítás megnyitója.  
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A Bródy Sándor Könyvtár mozgókönyvtári szolgáltató helyeinek programjai 
 

Az állatok nyelvén tudó juhász 
A Babszem Jankó Gyermekszínház elıadása 
 

2008. 10. 07. 11:00 Községi Könyvtár, Tarnazsadány 
2008. 10. 08. 11:00 Községi Könyvtár, Hevesaranyos 
2008. 10. 09. 11:00 Petıfi Emlékkönyvtár, Maklár  
2008. 10. 10. 12:00 Községi Könyvtár, Nagyút 
 

Mosolyogni tessék! 
Nádasy Erika zenés irodalmi estje 
2008. 10. 06. 16:00 Községi Könyvtár, Mezıtárkány  
2008. 10. 07. 16:00 Községi Könyvtár, Balaton 
2008. 10. 09. 16:30 Községi Könyvtár, Szajla 
2008. 10. 10. 16:30 Községi Könyvtár, Tenk 
 

Községi Könyvtár, Feldebrı 
 

2008. 10. 07-10. délelıttönként 
Alsó tagozatosok a könyvtárban – a könyvtár bemutatása az iskola alsó tagozatos diákjainak és a 
pedagógusoknak 
Meghívjuk az alsó tagozatos osztályokat, s bemutatjuk a könyvtárat, a szolgáltatásokat, a korosztálynak megfelelı 
könyvajánlóval. A pedagógusokat megismertetjük a munkájukat segítı dokumentumokkal, szolgáltatásokkal  
 

2008. 10. 12. 15-17 óra között 
Kölyökölvasó folytatása – kölyökolvasók és szüleik a könyvtárban  
A tavalyi Nagy Olvashow részét képezı "Kölyökolvasó" feladatai nagy sikert arattak könyvtárunkban. Ennek 
következtében helyi Kölyökolvasó Klubot alakítottunk, helyi könyvekbıl újabb feladatsort állítottunk össze a kis 
olvasók kérésére. Az összejövetelekre velük jön több anyuka is. Most meghívunk valamennyi kölyökolvasót és 
szüleiket. Beszélgetünk az elolvasott könyvekrıl, játékos vetélkedın vesznek részt kicsik és nagyok együtt.  
 

Városi Intézményi Központ Füzesabonyi Városi Könyvtár, Füzesabony 
 

2008. 10. 12. 
Országos Tini Könyvtári Napok – szeretem a könyvtáram!  
Kiállítások, Internet használat, megbocsátás hete  
 

Vachott Sándor Városi Könyvtár, Gyöngyös 
 

2008. 10. 08. 16:00 
Könyvbemutató 
Heves megyei írók almanachja. Válogatás Utas Zsigmond antológia-sorozatából (1901-1911). A könyvet bemutatja Dr. 
Fülöp Lajos és Dr. Lisztóczky László a könyv szerkesztıi. Közremőködnek: Kalocsai Mária népdalénekes, Kaposváriné 
Kırösi Ágota elıadómővész. 
 

2008. 10. 10. 16:00 
Te miben vagy egyéni? – önismeret és személyiség pszichológiai megközelítésben. Beszélgetés Zaja Roland 
pszichológussal. Az önbizalom, önismeret jegyei a kézírásban. Íráselemzés Lovász Béláné grafológussal 
 

2008. 10. 10. 16:00 Gyermekkönyvtár 
„Mátyás király vendége voltam” – irodalmi pályázat eredményhirdetése 
 

2008. 10. 12. 9:00-14:00 
Könyves Vasárnap 
Ingyenes beiratkozási lehetıség, ingyenes internetezési lehetıség, ingyenes tárlatlátogatás a Herman Lipót Hagyatékban 
és a Huszár Lajos Éremtárban, irodalmi játék egy percben, „Grafológus a könyvtárban”, a kézírás elemzése – Lovász 
Béláné. 
Reneszánsz játszóház a gyermekkönyvtárban: „Királyok bolondja – Bolondok királya” választás, játék, kézmőves 
foglalkozás, tánctanulás 
 

11:00 
Iniciálé pályázat eredményhirdetése, irodalmi rejtvényfüzet helyes megfejtıinek sorsolása. 
 

Megbocsátás idıszaka 
A Könyvtári Napok ideje alatt késedelmi díj megfizetése nélkül hozhatják vissza olvasóink a lejárt határidejő könyveket 
 

Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár, Hatvan 
 

2008. 10. 07. 14:00 
Mátyás és kora  
Könyvtárhasználati vetélkedı a reneszánsz éve alkalmából az általános iskolák 6. osztályosainak  
 

2008. 10. 08. 18:00 
Páskándi Géza emlékkiállítás megnyitó 
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Kiállítás Páskándi Géza életmővébıl. Vendégek: Páskándi Anikó és Hegedős D. Géza, színmővész 
 

2008. 10. 09. 14:00 
Miért nem olvasnak a fiatalok? 
Szakmai beszélgetés az olvasóvá nevelésrıl könyvtárosokkal és pedagógusokkal. Vezeti: Dr. Nagy Attila, olvasáskutató  
 

2008. 10. 12. 9:00-13:00 
Könyves vasárnap  
Játszóház kicsiknek, nagyoknak, játékos fejtörık, ingyenes beiratkozás és internetezés 
 

Megbocsátás idıszaka 
A Könyvtári Napok ideje alatt késedelmi díj megfizetése nélkül hozhatják vissza olvasóink a lejárt határidejő könyveket 
 

Heves Városi Mővelıdési Központ, Könyvtár és Sakktörténeti Kiállítóhely, Heves 
 

2008. 10. 7. 14.30  
Az ıszi Tini Könyvtári Napok megnyitója  
Barátokért egy iPOD-ot – díjátadás  
"Szeretném, ha..." - fal (mindent amit szeretnék, aminek örülök, amin bánkódom) átadása a tiniknek  
Tiffany a könyvtárban – bemutató és kiállítás  
 

2008. 10. 08. 15.00  
Európaiság - hitelesség - protokoll  
Görög Ibolya elıadása  
 

2008. 10. 09. 15.00  
Kapcsolatteremtı tréning a drámapedagógia eszközeivel  
 

2008. 10 12. 10.00-18.00  
Könyvtári kavalkád a könyves vasárnapon  
Könyvbörze, kölyök-olvashow (rajzverseny), sportolj könyvért (játékos vetélkedı), DADA elıadás a 
szenvedélybetegségekrıl, „Szép testben ép lélek” - szépségápolási és életmód tanácsok tippek a tiniknek, "Idıtlen 
olvasók" - legfiatalabb és legöregebb olvasóink köszöntése. 
 

Hort Község Kulturális Centruma Könyvtár, Hort 
 

2008. 10. 08. - 12. 13:00-17:00 
İszi könyvtári napok Horton 
 

József Attila Könyvtár, Kál 
 

2008. 10. 12. 10:00-18:00 
Nekünk bejössz, ha a könyvtárba bejössz!  
Egész napos programok, tini-rádió, boszorkány nevelde, rendıri elıadás a tini korosztályra leselkedı veszélyekrıl, 
könyvajánló, filmvetítés a 12-18 éves korosztály számára 
 

Szántó Vezekényi István Könyvtár, Pétervására 
 

2008. 10. 07-11. 
Megbocsátás hete és ingyenes beiratkozás  
A lejárt határidejő könyvek díjtalan visszavétele és díjtalan beiratkozás 
 

2008. 10. 09. 10:00 
Tévútra tévedni Fiatalkorúak bőnözése - bőnmegelızés  
Beszélgetés Pap János rendırkapitánnyal 
 

2008. 10. 10. 9:00 - 17:00 
"NET NAP" – ingyenes internetezési lehetıség  
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Az MKE 40. vándorgyőlésének zenei szekcióülése 
 

Egri zenei könyvtárosként természetesnek tartom, hogy az MKE Heves Megyei Szervezetén kívül tagja vagyok az 
MKE Zenei Könyvtárosok Szervezetének is. Nagy megtiszteltetés ért minket, mikor is a szervezet meghívta 
igazgatónınket és engem Szombathelyre, az MKE 40. vándorgyőlésére, a zenei szekció kerekasztal-beszélgetésére 
2008. július 25-én.  
 

A vándorgyőlés mottójából kiindulva a zenei 
győjtemények reneszánsza, megújulási 
lehetıségeinek kérdései álltak most a 
középpontban. A kerekasztal-beszélgetésre 
különbözı típusú zenei győjtemények 
munkatársai kaptak meghívást, s a cél 
egymás tevékenységének jobb megismerése, 
a közös és eltérı problémák felvetése, 
ötletek, javaslatok megbeszélése volt. A 
beszélgetıtársak mindegyikét rövid (6-8 
perces), a múlt-jelen-jövı hármasát 
tartalmazó bemutatkozásra kérték. 
A szekcióülés a szombathelyi Berzsenyi 
Dániel Megyei Könyvtár gyönyörően 
átalakított, felújított épületében, a második 
emeleti Zenemő- és Videotárban került 
megrendezésre. Házigazdánk a részleg 
vezetıje, Sisak Edit volt.  
Bevezetésképp egy érdekes elıadást 

hallhattunk dr. Gál Józseftıl Szombathely abszolutizmus kori muzsikájáról. Majd rövid szünet után szekcióvezetınk 
Gulyásné Somogyi Klára (LFZE) és Bándoli Kati (FSZEK) moderálásával kezdetét vette a kerekasztal-beszélgetés, 
melynek témája: Zenei győjtemény - zenei könyvtár - médiatár : Lehetıség vagy kényszer a zenei győjtemények 
megújulása? (A tervezett tematika az alábbi volt: a győjtemény kialakulása, a győjtött anyag, az olvasók igénye, hogyan 
mőködnek ma: új szolgáltatási formák, átszervezés, győjtıkör változásai, tervek, jövıkép). 
A beszélgetésre meghívottak különbözı 
zenei könyvtártípusokat képviseltek: 
Szirányi Gábor (LFZE Központi Könyvtár) 
a LFZE adatbázisáról, a digitalizálás 
kérdésérıl beszélt, Sárközi Andrea az OIK 
Zenemőtárának múltjáról s jelenérıl, 
Porczióné Stébel Ildikó (Kodály Zoltán 
ZSZKI Debrecen) a zenemővészeti 
szakközépiskola könyvtárának, mint 
szakkönyvtárnak a problémáit, nehézségeit 
tárta elénk, Sisak Edit (Berzsenyi Dániel MK 
Szombathely) és én, mint közkönyvtár 
különgyőjteményeként vázoltuk fel 
győjteményünk történetét, jelenét, 
létküzdelmeinket, használóinkért való 
harcunkat, igényeik kielégítését, felhívtam a 
figyelmet blogunkra, a Hangtárnokra 
http://hangtarnok.klog.hu, mint a zenei 
könyvtárak jobb megismertetésének és a 
könyvtár 2.0 alkalmazásainak egyik hasznos 
színterére. 
A terv az volt, hogy a bemutatkozásokat kötetlen beszélgetés követné, amelybe a közönség is bekapcsolódhatna, sajnos 
kifutottunk az idıbıl, így ez a rész, mely számomra a legérdekesebb lett volna, elmaradt. Utunkról s a szekcióülésrıl 
további részleteket olvashatnak a Hangtárnokon, a cikk végén lévı linkekrıl megnézhetik a képeket s a prezentációmat 
zenei részlegünk múltjáról s jelenérıl: http://hangtarnok.klog.hu/2008/07/29/vandorgyules/ 
Remélem a beszélgetés folytatódik szekciónkban a zenei könyvtárak jövıjérıl s örömmel tudatom, hogy Zenemő- és 
Hangtárunk tagja lett a Zenei Könyvtárak Nemzetközi Szövetsége (AIBM/IAML) Magyar Nemzeti Csoportjának, mely 
szervezet fı célja a zenei könyvtárak nemzetközi együttmőködésének segítése. 
 

Zsoldos Marianna, BSK, Zenemő- és Hangtár 
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Hírek, információk 
 

 A "NYUGAT 100 BUSZ"  
 

A Petıfi Irodalmi Múzeumban 2008 márciusában nyílt meg a Nyugatot többféle megközelítésben 
bemutató, reprezentatív kiállítás, melynek elkészítették „rövidített”, utazó változatát. 
Egy átalakított autóbusz, a „Nyugat 100 busz” júniustól járja az országot, és egy-egy helyszínen néhány 
napot tölt. A kiállítás a korszakos jelentıségő folyóirat történetét és fontosabb alkotóit dokumentumok és 
fotók százaival mutatja be, de a szerzık hangfelvételek és archív filmfelvételek segítségével is 
megelevenednek. A Nyugat mőködésével kapcsolatos bıvebb információkat (a Nyugat és a 
társmővészetek kapcsolata; a Nyugat Könyvkiadó tevékenysége; budapesti és országos topográfia) 

érintıképernyıs számítógépeken lehet majd olvasni, és internetkapcsolat is lesz a PIM és az OSZK nyugat100.hu 
honlapjaihoz. A Nyugat100 busz meghívásra ingyenesen megy el bármely városba, ahová meghívást kap, s ahol helyet 
biztosítanak a mozgókiállításnak a jubileumi évben.  
A jelentkezéseket a következı címre várjuk: nyugatbusz@pim.hu Itt érdeklıdhetnek további információk után is. 
 

 2008. július 29-én a Magyar Közlöny 2008/111. számában megjelent az oktatási és kulturális miniszter 
ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeirıl szóló 20/2008. (VII. 29.) OKM rendelet. 
Az emelt szintő segédkönyvtáros (könyvtári asszisztens rész-szakképesítéssel) SZVK  részletes leírása a Közlöny 
7873-7890. oldalán található.  

 A Könyvtári Intézet  (felnıttképzési nyilvántartási szám: 01-0258-04) 2008. szeptember 15-tıl elindítja a 
segédkönyvtáros képzést. További információ: http://www.ki.oszk.hu/107/e107_plugins/content/content.php?content.21 

 Statisztika 2007 
A Heves megyei települési, valamint szak- és felsıoktatási könyvtárak 2007. évi statisztikai adatai fölkerültek a Bródy 
Sándor Megyei és Városi Könyvtár honlapjára. Az összesített adatok a települések nagyságrendjében a 
http://www.brody.iif.hu oldalon a Megyei kitekintés/Statisztikai adatok menüpontjában tekinthetık meg. 
 

 

Pályázati eredmények 
 

KÖZKINCS – II/2. 
Kistelepülések könyvtárainak megújítására 
 

Nagyközségi Önkormányzat Recsk A könyvtár infrastrukturális fejlesztése, szolgáltató 
terek kialakítása, berendezése 

4 000 000 Ft 

Községi Önkormányzat Hort A Kulturális Centrum könyvtári épületének közösségi 
és szolgáltató tereinek felújítása, bıvítése 

4 500 000 Ft 

Községi Önkormányzat Gyöngyössolymos Könyvtári szolgáltatások végzésére alkalmas terek 
kialakítása, berendezések felújítása 

1 600 000 Ft 

Községi Önkormányzat Boldog A boldogi Ujváry Ferenc Mővelıdési Ház emeleti 
könyvtárának felújítása 

1 000 000 Ft 

Községi Önkormányzat Abasár A dr. Hanák Kolos Könyvtár és Közösségi Ház 
fejlesztésére 

3 000 000 Ft 

Községi Önkormányzat Ecséd A községi könyvtár épületének külsı felújítására 3 000 000 Ft 

Nagyközségi Önkormányzat Kál „Az utca egyeteme” kistelepülési könyvtárak 
megújítása 

2 000 000 Ft 

 

Felzárkóztató pályázat a községi és városi könyvtárak állománygyarapítási 
összegének támogatására 
 

Ecséd Község Önkormányzata  70 000 Ft 
Felsıtárkány Község Önkormányzata 128 000Ft 
Hatvan Város Önkormányzata 300 000 Ft 
Lırinci Város Önkormányzata 185 000 Ft 
Pély Község Önkormányzata  99 000 Ft 
Poroszló Község Önkormányzata 157 000 Ft 
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Kipróbáltuk, ajánljuk 
Ötletek, módszerek kollégáink tarsolyából 
 

Olvasótábor a „reneszánsz jegyében” 
Hagyományos olvasótáborunkat idén 2008. június 16-20-ig rendeztük. Helyszíne a Recsktıl 6 km-re található várbükki 
erdészházban volt, csodálatos erdei környezetben. A táborban 8-14 éves korú gyerekek vettek részt Recskrıl, Parádról 
és Mátraderecskérıl - összesen: 18 fı. A foglalkozásokat Nemes Marianna (könyvtáros), Bolykiné Szabó Marianna 

(történelem tanár), valamint fıiskolás 
fiatalok vezették. Idei táborunk a 
Reneszánsz Év alkalmából a reneszánsz 
jegyében zajlott. Délelıtt kiscsoportos 
foglalkozások keretében idéztük fel 
Mátyás király korát a könyvek, versek, 
mondák a zene segítségével és sok-sok 
játékkal. Kartondobozból várat 
építettünk, kifestettük és visszautazunk 
az idıben. A várban igazi Mátyás-kori 
forgatagot rendeztünk. Egy délelıtt a 
reneszánsz zenérıl – Szabó Kata 
énekszakos tanárnı tartott elıadást. 
Mivel a táborunk erdei környezetben 
volt, sokat túráztunk: felkerestük a 
hajdani Oroszlánvárat és megcsodáltuk 
az Ilona-völgyi vízesést. A természet 
tiszteletérıl Hlavács Zsolt erdész tartott 
elıadást a gyerekeknek. Délutáni 
programjaink is színesek voltak: a 
kézmőves mőhelyben a gyerekek 

fejleszthették kézügyességüket, kreativitásukat. Dísztárgyakat és képeket készítettünk dekupázs technikával, festéssel 
valamint gipszalapú álarcokat is készítettünk. A kézmőves mőhely vendége volt két alkalommal Veres László fafaragó 
mester Mátraderecskérıl. A gyerekekkel egyszerő motívumokból nagyon szép fali képeket faragtak. Este tábortőz 
mellett szalonnasütés, játék, éneklés, történetek mesélése zajlott. Nagy sikere volt a tüzes ördögbotos táncnak, melyet 
egri fiatalok mutattak be. Kedden egész napos kirándulásra indultunk Budapestre. Délelıtt a Hadtörténeti Múzeumban a 
„Kard és koszorú” – ezer év katonai jelképeibıl – címő kiállítást tekintettük meg Németh Csaba tárlatvezetı 
segítségével. Megismerhettük a Magyarországon és a magyarság által használt katonai jelképeket, jelképrendszereket és 
azok változásait a honfoglaláskortól egészen napjainkig. Délután sétáltunk az állatkertben és a Városligetben. A 
tábornak nagy sikere volt, a gyerekek nagyon jól érezték magukat, s a szülık pozitív visszajelzései is ezt igazolták.  
 

Nemes Marianna könyvtáros, Recsk 
 

Mesemondóverseny a Gyerekkönyvtárban, avagy több ezer diák mondott 
Mátyás királyról szóló mesét országszerte! 
 

Utolsó felvonásához közelít az egyedülálló országos mesemondó sorozat, melyen Mátyás 
királyról szóló regéket, mondákat, népmeséket adnak elı 10–18 év közötti diákok. 
Szeptember közepén a területi döntıket rendezték meg az ország hét városában, a legjobbak 
pedig a magyar népmese napján, szeptember 30-án lépnek pódiumra az Országos Széchényi 
Könyvtárban. 
Reneszánsz verseny 
Egyedülálló a Mátyás mesemondóverseny, hiszen, az Országos Széchényi Könyvtár 
korábban még nem hirdetett ilyet diákok számára, másrészt egy ünnepi honlap 
megvalósításához kötıdik. A Reneszánsz Év Programiroda támogatásával meghirdetett 
mesemondó sorozatban nemzeti könyvtárunk együttmőködı partnere az Egyszervolt a 

Magyar Gyermekkultúráért Közhasznú Alapítvány, szellemi támogatói a Magyartanárok Egyesülete, a Magyar 
Olvasástársaság és a Budavári Önkormányzat. A verseny Hunyadi Mátyás trónra lépésének 550. évfordulójához 
kötıdik. Legendás királyunk alakját számtalan mesében örökítette meg a népi emlékezet.  
Több ezer résztvevı  
A Reneszánsz Évhez kapcsolódó sorozat kifejezetten sikeres, a területi döntıkön mintegy 350 diák vett részt. Ez alapján 
megbecsülhetı, hogy az április óta zajló iskolai, helyi válogatókra legalább háromezren tanultak meg és mondtak el 
egy-egy mesét Mátyás királyról. Kuriózum, hogy a döntıbe kerülı huszonegy versengı elıadását utóbb bárki 
meghallgathatja, hiszen azok felkerülnek a „Mesék Mátyás királyról” címő ünnepi honlapra.  
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Multimédiás honlap Mátyásról 
 
A multimédiás honlap a Reneszánsz Programiroda 
támogatásával az OSZK Magyar Elektronikus Könyvtár – új 
nevén Elektronikus Dokumentum Központ – vezetésével az 
Egyszervolt a Gyermekkultúráért Közhasznú Alapítvány, 
valamint a Magyar Katolikus Rádió együttmőködésében 
készül. A honlap ünnepélyes, mősoros bemutatója 2008. 
szeptember 30-án, a magyar népmese napján lesz az Országos 
Széchényi Könyvtár dísztermében. A bemutatót követıen a 
résztvevık a budapesti Döbrentei téren megkoszorúzzák 
Benedek Elek apó kútját, mesegyőjtı írónk születésének 
évfordulóján, mely 2005 óta a magyar népmese napja.  
Területi döntı az egri megyei könyvtár 
Gyermekkönyvtárában 
2008. szeptember 13-án került megrendezésre az országosan 
meghirdetett Mátyás mesemondó verseny területi döntıje a 
Gyermekkönyvtárban. Az esemény szép számú résztvevıvel, 
nagy sikerrel zajlott, tetszést aratott mind a szereplı gyerekek, 
mind a meséket élvezettel hallgató közönség körében. 
A mesemondó verseny országos fordulójára kategóriánként 
egy-egy mesemondó, így Horváth  Zsolt (Onga), Tollmayer 
Anna (Gyöngyös), és Lengyel Viktória  (Miskolc) jutott 
tovább. 
 
 

Felhívás 
 

Népmese Napja 2008 
 

İseinktıl kincsekkel teli tarisznyát kaptunk örökségbe, de mintha egyre gyakrabban tétlenül néznénk ennek háttérbe 
szorulását, elfelejtését. Vegyük birtokba, ismerjük meg, fényesítsük újra és adjuk tovább az eleinktık kapott, 
élethosszig érvényes, értékes, unokáink számára is feltétlenül megırzendı, mesebeli kincseket!  
A Népmese Napjának 2008-as központi rendezvényét Tokajban szervezzük meg szeptember 26-27-én, de az elızı évek 
nagysikerő megmozdulásaihoz hasonlóan idén is szeretnénk országossá bıvíteni a programokat.  
Kérjük a könyvtárosokat, óvónıket, pedagógusokat és a mesével foglalkozó szakembereket, valamint a meseszeretı 
gyerekeket és felnıtteket, hogy Benedek Elek születésnapján, szeptember 30-án vagy az azt megelızı hétvégén 
megkülönböztetett tisztelettel forduljanak mind a magyar, mind más népek meséi felé.  
Elevenítsék fel a mesemondás ısi mővészetét, hallgassák meg egymás legkedvesebb meséit, emlékezzenek meg 
mesemondóinkról, mesegyőjtıinkrıl, és a mesékbe szıtt bölcsesség máig érvényes üzeneteirıl, arról a 
mindennapjainkban is használható tudásról, ami minden népmese sajátja. Kérjük az intézmények vezetıit, tegyék 
lehetıvé, hogy ezen a napon minden gyerek legalább egy népmesét tarisznyájába (iskolatáskájába) tehessen, okulásul, 
vigasztalásul vagy egyszerően csak örömforrásként, hiszen egy megfelelı pillanatban megkapott mese olykor egész 
életünkre kihathat.  
Baráti szeretettel kérünk minden kedves, ez ügyben elkötelezett kollégánkat, hogy csatlakozási szándékát e-mail címét 
és egy rövid tervezett programleírást jelezzen Végh Miklósnak (vegmik@gmail.com), honlapunk (www.hunra.hu) 
szerkesztıjének, aki az akció létét s az e-mail, illetve az esetleges egyedi honlapok segítségével, annak tartalmát 
ugyancsak visszakereshetıvé, megismerhetıvé teszi minden érdeklıdı számára. Segítsük, bátorítsuk egymást az 
ötletek, a módszerek nyilvánosságával!  
 
*Ne hagyjuk veszendıbe menni mindazt, ami évszázadokon át élni segítette az embereket!* 
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