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Felhívás
a Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárakért

Alapítvány támogatására

A kárpátaljai Körösmezõn mûködõ iskola magyar tagozatára járó gyerekek szép, anyaországiak támo-
gatásával készült új épületben tanulhatnak, szolidan, de kényelmesen berendezett tantermekben, min-
den alapvetõ technikai eszközzel felszerelve. Van egy majdnem tanteremnyi nagyságú helyiség az
épületben, amit könyvtárként szeretnének mûködtetni, de egyelõre reményt sem látnak arra, hogy
magyar nyelvû könyveket, DVD-ket, esetleg CD-ket vásároljanak. Ezért a

FALVAK KULTÚRÁJÁÉRT ALAPÍTVÁNY,
a KÁRPÁTALJAI MAGYAR ISKOLAI KÖNYVTÁRAKÉRT ALAPÍTVÁNY

és a MÓRICZ ZSIGMOND MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
közös elhatározása, hogy 2008 októberében egy szerény kézi- és mesekönyv-adománnyal megteremti
az iskolai könyvtár alapjait. A hármas összefogás eredményeként is csak egy szerény adomány átadá-
sára van módunk. Ezért azzal a felhívással fordulunk az anyaország könyvtáraihoz és személyesen
könyvtárosaihoz is, illetve rajtuk keresztül minden jószándékú honfitársunkhoz, hogy akinek módjában
áll, járuljon hozzá az adomány bõvítéséhez. Ezt megtehetik saját maguk által vásárolt dokumentumok-
kal, vagy az alapítvány számlájára átutalt pénzzel.

A dokumentumokat az alábbi címre várjuk:
Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárakért Alapítvány

Dr. Vraukóné Lukács Ilona
Nyíregyháza, Szabadság tér 2. 4400

A pénzadományokat az alábbi számlaszámra lehet utalni:
11600006-00000000-18609233

Határidõ: 2008. szeptember 20. (mindkét forma esetén)
Az adományok mellett egy alapító okiratot is átadunk, melyen minden adományozó intézmény,

szervezet, magánszemély neve szerepel majd.

Néhány információ: Körösmezõ a kárpátaljai szórvány magyarság által legnagyobb számban lakott
település. Jelentõs számban élnek még magyar ajkúak Rahón, Kevelén, Tiszabogdányban és Gyertyán-
ligeten. Utóbb felsorolt települések közül már csak Rahón van lehetõségük a gyerekeknek állami
iskolai keretek között a magyar nyelvet tanulni. (Az új ukrán oktatási törvény rettegett 461-es §-ának
bevezetésével ki tudja meddig?) Ám itt is és a többi településen is mûködnek vasárnapi iskolák, ahol
gyerekek és felnõttek együtt tanulnak, melyeknek életben tartásához nagyon nagy segítséget ad a
Falvak Kultúrájáért Alapítvány. Nem csak anyagit, hanem olyan módon is, hogy Missziós Tanodát
mûködtetnek és minden õsszel több hetet töltenek ott nem csak anyaországi pedagógusok.

Tehát várjuk mindazok jelentkezését, akiknek valamilyen formában módjukban áll támogatni a
magyar nyelv ápolását, fennmaradását a szórványban.

További információ:
Dr. Vraukóné Lukács Ilona

42/598-889 (közvetlen), 42/598-888/160, 20/412-8939

E-mail: kamika07@freemail.hu

TTTTTudjon róla!udjon róla!udjon róla!udjon róla!udjon róla!
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Népmese napja 2008

Gyermekeink és a jövõ nemzedék irányában felelõsséggel tartozunk. De mintha sokszor a
magunk sok évtizeddel ezelõtti elképzeléseit szeretnénk ráerõltetni a ma és a jövõ nemzedé-
keire. Gyakran fájdalommal tölt el bennünket, hogy õk nem mindenben a mi gyerek- és fia-
talkorunkban kedvessé vált, hasznosnak vélt formákat tartják fontosnak, és megriadunk akár
azoktól a formáktól, amelyek a mi szüleink számára is ijesztõek lehettek a mi gyerekkorunk-
ban. Mindeközben magunkban érezzük, hogy az évtizedekkel ezelõtt általunk megismert ha-
gyományok akkori formáikban mára megmerevednek, és az évtizedeken keresztül tartó sema-
tikus oktatási rendszer elképzeléseivel, módszereivel is egyre hiteltelenebbé válunk gyerekeink
elõtt.

A szeptember 26–27-ei népmese napjának tokaji rendezvénye alkalmával igazi párbeszédet
szeretnénk az értékõrzés és a mai, valamint a jövõ generációi számára befogadható mesefor-
mák és tartalmak szempontjai között. Ezért a korábban hívott könyvtárosok, óvónõk, pedagó-
gusok mellett a több szempontú párbeszéd érdekében, az elfogultságot kerülve a szociológia,
pszichiátria, tartalomszolgáltatás, mitológia-kutatás, média és más szakmák képviselõit is vár-
juk. Szeretnénk, hogy Benedek Elek születésnapja alkalmával a hagyományos értékek ismétel-
getése helyett azok tartalmi és formai újjászületésének lehessünk tanúi.

Térképezzük fel, hogy a hajdani népmesék funkciói hogyan jelennek meg a mai fiatalok
környezetében, ismerjük meg a mindenkori befogadók megfogalmazott és ki nem fejezett
igényeit is, hogy e történetek, motívumok a mai környezetben is okulásul, vigasztalásul vagy
egyszerûen csak örömforrásként és ne letûnt korok relikviáiként hassanak.

Az együttgondolkodásra, eszmecserére és vitára várja csatlakozási szándékát Végh Miklós
vegmik@gmail.com. A HUNRA honlapján (www.hunra.hu) közzétesszük a témával és a
rendezvénnyel kapcsolatos dokumentumokat.

Legyünk képesek mai környezetünkben újraértelmezni mindazt, mely értékek korábbi meg-
jelenésükben veszendõbe mennének!

A mese átértelmezõdése a XXI. században

Konferencia a népmese napja alkalmából

Tokaj, 2008. szeptember 26–27.

A Magyar Olvasástársaság minden évben más-más helyszínen tartja a népmese napja központi
rendezvényét. Ebben az évben a 2008-ban a Kultúra Magyar Városa címet elnyert Tokajra esett
a választás, ahol 2008. augusztus 30-án nyit Magyarország legújabb színháza, a Paulay Ede
Színház.

Hagyománynak számít, hogy a központi rendezvény keretein belül tudományos konferenci-
ára is sor kerül, ahol az olvasással, meseolvasással kapcsolatos legújabb kutatásokat mutathat-
ják be a szakemberek. Ebben az évben két igazán aktuális kérdéssel foglalkozik majd a kon-
ferencia:

– A mese átértelmezõdése a XXI. században
– Olvasás- és írástanítási problémák és a mai oktatás
Az eddigiektõl eltérõen a konferencián nemcsak plenáris elõadásokra kerül sor, hanem a téma

fontosságára való tekintettel szekcióüléseknek is helyt ad a rendezvény az alábbi témákban:
– Modern mesék a nevelésben
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– Modern mesék a gyerekkönyvtárak programjaiban
– Régi és új mesék, kreatív programok
– Gyermekmédia – elemzések a modern tévés gyerekcsatornák, internetes oldalak kínálatából
– Mese és horror, mint irodalmi pedofília...
– Olvasás- és írástanítási problémák a mai oktatásban
– Kompetencia alapú nevelés és az írás-olvasás (Elõre vagy hátra?)
– Történeti aspektus: mesék a múltból – a mese szerepe a XIX. század végéig

Regisztrációs díj: 7000 Ft, amely tartalmazza az étkezések + egy borkóstoló díját is.

Kísérõ programok:

– Mesemondó verseny a Városi Könyvtár és a II. Rákóczi Ferenc Alapfokú Oktatási- Ne-
velési Intézmény szervezésében

– Adalékok Tokaj-hegyalja olvasástörténetéhez – kiállítás a Tourinform Tokaj galériájában
– Mesesarok – családi mesenap a Tourinform Tokaj multimédiás termében szeptember 27-én
– Mesés Tokaj – a tokaji népmesék valós helyszínei, városnézõ séta. A programra elõzetes

bejelentkezés szükséges, a konferencia résztvevõi számára ingyenes, egyébként 300 Ft/fõ

A kiegészítõ programokról tájékozódni lehet és a jelentkezési lap letölthetõ a www.tokaj-

turizmus.hu/hunra/adatlap.pdf linken.

Nyílt nap az Országos Idegennyelvû Könyvtárban
a nyelvek európai napján

2008. szeptember 26-án 10-tõl 22 óráig

Programok

Sok nyelven beszélõ Európa

10 óra – rendezvényterem
Magyarországon élõ vagy tartózkodó külföldiek olvasnak fel általuk kiválasztott irodalmi rész-
leteket az anyanyelvrõl eredetiben. A megértést kivetített fordítás segíti.

Üdvözlendõ kihívás – a második anyanyelv

11 óra – rendezvényterem
2008 a kultúrák közötti párbeszéd európai éve és egyben a nyelvek nemzetközi éve is. A nyelvi
sokszínûség kihívást jelent Európa számára, írja Amin Maalouf író az Európai Bizottság kez-
deményezésére létrejött értelmiségi csoport javaslatában, mégpedig üdvözlendõ kihívást. Meg
kell-e határozni az európai identitást? Hogyan lehet elérni, hogy különbözõ népek harmóniában
éljenek együtt? Hogyan lehet megérthetõvé és átélhetõvé tenni a közös sorsot? Többek között
ezekre a kérdésekre keresik a választ a kerekasztal-beszélgetésben részt vevõ szakemberek.
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Beszélgetõtársak: Bart István író, mûfordító, Jancsi Beáta, az Európai Bizottság Fordítási
Fõigazgatóságának többnyelvûségért felelõs tisztviselõje, Lackfi János költõ, mûfordító, Klaudy

Kinga, a nyelvtudomány professzora, Virág Bognár Ágota, az OIK szerb és horvát nyelvi
referense. A beszélgetést Lánczi Ágnes, a Magyar Rádió munkatársa vezeti.

Alkotó könyvtáros – Útközben

12.15 – rendezvényterem
Az OIK és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) rendezvénysorozatában Nemes Erzsébet

fotókiállítását Bakos Klára, az MKE elnöke nyitja meg. A kiállító a Központi Statisztikai
Hivatal Könyvtár fõigazgatója, a határon túli könyvtárszakmai útjain készült, nem szakmai
felvételeibõl mutat be néhányat.

Mi ez a szép? Játék és muzsika délben

12 óra 30 – Zenemûtár
Negyvenedik évfolyamába lépett a népszerû zenei vetélkedõ, a Ki nyer ma?, amelyet 2007 õsze
óta a Magyar Katolikus Rádió sugároz új címen.

Magyar értelmezõ szótár hangos CD-vel – könyvbemutató

14 óra – rendezvényterem
Az Akadémiai Kiadó által 2008-ban megjelentetett könyv és a hozzá tartozó, a szótár teljes
anyagát tartalmazó CD, melyen 25 000 szó kiejtése hallgatható meg a szavak melletti ikonra
kattintva, mind a magyar anyanyelvûeknek, mind a magyarul tanulóknak hasznos és értéket
jelent. A mûvet Pusztai Ferenc, a szótár fõszerkesztõje mutatja be.
A rendezvény ideje alatt az Akadémiai Kiadó szótárai 25% kedvezménnyel vásárolhatók meg.

Dal a kézben. Megzenésített versek jelnyelvi adaptálása

15 óra – rendezvényterem
Lehetséges-e láthatóvá tenni a zenét? Élvezhetik siketek a megzenésített verseket? Megismer-
hetnek egy új világot? A zenék világát? Ezekre a kérdésekre próbálják megadni a választ
látvánnyal, zenével jelnyelvi elõadók és szakértõk.

Az OIK mûfordítás-pályázatának díjkiosztója

17 óra – olvasóterem
A spanyol Enrique Badosa Canto de las cinco estaciones címû versciklusából az Elegía en
enero címû költemény harmadik versének fordítását értékeli a háromtagú zsûri (Lator László

költõ, mûfordító, Tóth Éva költõ, mûfordító és Virág Bognár Ágota, a könyvtár munkatársa).

Bemutatkozik a hazai görög nemzetiség

17 óra 30 – belsõ udvar
Kiállítás Szidu Evdoxia festõmûvész képeibõl, Papadimitriu Athina olvas fel a mûvésznõ ver-
seibõl. A Kariatidák énekkar koncertje. A programok idején görög büfé üzemel.

Táncház és koncert a Sirtos együttessel

19 óra – rendezvényterem
Az 1980-ban alakult együttes görög népzenét és népzenei alapokra épült görög zenemûveket
ad elõ. Táncházuk a legnagyobb tradícióval rendelkezõ program Budapesten.

Egész nap zene

Komolyzene, népzene, dzsessz, világzene a könyvtár különbözõ tereiben, 20–30 perces kama-
rakoncertek a nap folyamán
11 óra, belsõ udvar: Avraam Vasilios (gitár)



12 óra 30, rendezvényterem: Roger Scaife (zongora)
13 óra, belsõ udvar: Canarro Együttes (tangóharmonika, hegedû)
13 óra 30, belsõ udvar: SZÉF Alapítvány (zene jelnyelven „megszólaltatva”)
14 óra, zenemûtár: Vereb Szabolcs, Varga Zsolt (szaxofon)
15 óra, belsõ udvar: Telbisz Katalin és Szilágyi Sándor (hegedû, gitár)
16 óra, olvasóterem: Szászvárosi Sándor, Ölveti Mátyás, Gyõri István (viola da gamba és gitár)

Érdekességek

Nyelvstúdió, 13 óra
Katalógus Fajszi Károly eszperantó gyûjteményérõl 2. kötet. A kiadványt Dudich Endre, a
Magyarországi Eszperantó Szövetség tiszteletbeli elnöke mutatja be.

A délelõtt folyamán

Az OIK bemutatása középiskolások (elsõsorban nemzetiségi, kéttannyelvû és nyelvtagozatos
osztályok), egyetemisták számára szakreferenseink segítségével

A nap során több alkalommal

Raktáraink és belsõ tereink megnyitása és bemutatása. Egyéb szolgáltatások. A napijegyhez
kötött szolgáltatások ezen a napon térítésmentesek. Díjmentes internethasználat. Akinek erre
a napra esik a születés- vagy névnapja, ingyenesen iratkozhat be. A beiratkozási díjból 20%
kedvezményt adunk

Könyvek Bodrogkeresztúrra

2007. április 4. olyan tragikus dátummá vált Bodrogkeresztúr község újkori történelmében, amelyhez fogható
még nem volt. A tomboló tûzvészben megsemmisült a Faluház, benne a közel 16 000 kötetes könyvtár és a
tornaterem mintegy 60%-a. Túl a nagyon jelentõs anyagi káron (ami elõzetes becslések szerint mintegy 200–
250 millió Ft-ra tehetõ), a település lakóinak, vezetésének odaveszett az elmúlt húsz év egy-egy darabja.

A mély döbbenet után máris elemi erõvel tört fel az emberekben az újjáépítés iránti igény, még akkor is,
ha tudják, hogy ez a Faluház már nem az a Faluház lesz.

Egy év kemény munka után közeleg a korábban leégett bodrogkeresztúri Faluház átadásának idõpontja. Az
ünnepség idõpontja augusztus 20.

Továbbra is várják a könyvfelajánlásokat a megsemmisült könyvtári állomány pótlására. A felajánlásokat a

polgármesteri hivatalban fogadják. Bõvebb információ, kapcsolat: www.bodrogkeresztur.hu. (Nagy Júlia)

Eseménynaptár 2008
Dátum Hely Rendezvény Rendez  intézmény Információ 

IX. 17. Bp., OPKM 
A párbeszéd éve. Nyitó szakmai 
nap iskolai könyvtárosoknak 

F városi Pedagógiai és 
Pályaválasztási 
Tanácsadó Intézet 

hock.zsuzsa@fppti.hu 

IX. 26. Bp., OIK Nyelvek európai napja 
Országos 
Idegennyelv  
Könyvtár 

www.oik.hu 

X. 7–
12. 

Országosan 
Könyvtárak összefogása a 
társadalomért 

IKSZ http://iksz.shp.hu 

X. 12. Országosan Könyves vasárnap IKSZ http://iksz.shp.hu 

X. 13. Tatabánya 8. ODR-konferencia 
József Attila Megyei 
Könyvtár 

Fátrai Erzsébet 
kvkozi@jamk.hu 

X. 17. 
Bp., OFI-
OPKM 

KTE szi szakmai napja KTE http://www.ktep.hu/ 

X. Országosan 
Iskolai könyvtárak nemzetközi 
hónapja 

KTE/IASL 
http://konyvtarostanar.kl
og.hu/category/iskolai-
konyvtarak-nemzetkozi- 

XI. 14–
15. 

Bp., OSZK Emlékülés Bod Péter Társaság  

XI. 27. 
Bp., OFI-
OPKM 

KTE tisztségmegújító 
közgy lése 

KTE http://www.ktep.hu/ 
 

XII. 1–
7. 

Országosan Gyermekkönyvhét   

XII. 11. Bp., FSZEK IKSZ-közgy lés IKSZ http://iksz.shp.hu 


