
Mivel a projekt kezdete szeptember else-
je, már a nyitórendezvény elõtt elkezdtük a
pályázatban vállaltak megvalósítását.

Szeptember 21-én 9 és 11 órai kezdettel
könyvtárórán vettek részt a Vasvári Tagin-
tézmény 6. osztályos diákjai. Témánk volt:
ismerkedés a könyvtárral – könyvtárhaszná-
lat, katalógus és segédkönyvek alkalmazása
az ismeretszerzésben.

Szeptember 29-én Zalka Csenge mese-
mondót láttuk vendégül. Ezt a rendezvé-
nyünket nemcsak vállalt kötelezettségünk
miatt tartottuk fontosnak, hanem azért is,
mert a magyar népmese napja alkalmából is
szerettünk volna kedveskedni olvasóinknak.
Két korcsoportot ajándékoztunk meg a me-
sehallgatás örömével.

A találkozás sikerét bizonyítja mesemon-
dónk blogjának egy részlete:

„Gondosan figyelõ, cserfes kis közönség
voltak; lelkesen kiabálták be a válaszokat és
megoldásokat, és nagyokat kacagtak a meg-
felelõ helyeken. Mindenrõl megvolt a ma-
guk kis véleménye, sokszor nagyon is bölcs
vélemény. Volt egy kislány, aki minden me-
se után vigyázzállásba vágta magát, és beje-
lentette, hogy »mesélhetsz még«. Hát lehet
ennek ellenállni?” ■
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Könyvtárhasználat közben…

„A kisfiú, aki félt a sötétben”
Népek meséi az óvodában

Immár negyedik éve csatlakozunk a Könyv-
tárak összefogása a társadalomért program-
jaihoz, az évenként változó célközönségre fi-
gyelemmel, de mindig azzal a szándékkal,
hogy minden korosztályt megszólítsunk.

Az országos családi könyvtári napok va-
sárnapi programjára már hónapokkal elõbb
megkezdtük a készülõdést. A szükséges for-
rásokat pályázatokból, mecénásoktól és saját
költségvetésünkbõl gereblyéztük össze. Az
anyagok, eszközök, italok édességek, játé-
kok beszerzésével, ajándékok készítésével
teltek a készülõdés utolsó napjai.

Vasárnap reggel már nyolc órától talpon
voltunk, a kompresszor zúgásától hangos
könyvtárban gömbölyödtek a sok színben
pompázó lufik, felkerültek a helyükre az el-
igazító feliratok, dekoratív díszítõelemek
ékeskedtek az épület több pontján. 

Tíz órától az érkezõket fogadtuk, babako-
csi-parkolót nyitottunk az elõtérben és az ol-
vasóterem szabad zugaiban. A bábelõadásra
áramló gyereksereggel, anyukákkal és apu-
kákkal telt meg rendezvényterünk, ki iskola-
padon, ki fotelben, ki pedig párnákon foglalt
helyet. 162 gyerek és 184 felnõtt élvezte a
Bóbita Bábegyüttes Icurka-picurka címû
elõadását. A legapróbbak egy cicuska, egy
egérke, egy halacska és egy kutyuska kap-

Országos családi könyvtári napok,
könyves vasárnap a pécsi Apáczai
Nevelési és Általános Mûvelõdési
Központ Könyvtárában
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csolatát kísérhették végig. A kedves kis álla-
tok közös játékai, a bújócska, a fogócska, a
kukucska-játék a barátság egy-egy pillanatát
villantották fel. Ismert gyerekdalok, mondó-
kák, kiszámolók és dúdolók hangzottak el 
a körbejárható, -mászható játéktéren, így a
gyerekek is aktív részesei lehettek az elõ-
adásnak.

A második és nem utolsó könyvtárátren-
dezés után került sor az aprók Járd a táncot,
ahogy én járom! felszólító címmel beharan-
gozott táncházára. András bácsi minden por-
cikát megmozgató, zenei élményt is nyújtó
tánctanításából megismerhették a szatmári,
mezõségi ugróst, oldallépõt, körtáncot, de a
csárdás és a szerb táncok elemi lépéseit is el-
sajátíthatták a gyerekek.

Látogatóink „belakták” az egész könyvtá-
rat, az ezer négyzetméter valamennyi szegle-
tét. A kavargó forgatagban mindenki találha-
tott számára érdekes eseményt, helyszínt,
feladatot. Az egyik helyszínen a három pró-
ba ügyességi játék: a mese-puzzle, a talics-

ka-akadályverseny és a maci-célbadobó ver-
seny szórakoztatta a gyerekeket. Eközben a
tekebábu, a csúszda, a libikóka, a trambulin,
a „görgõ tölcsér” és a rotikon kockákból ké-
szült mászó-bújó építmény kínált izgalmas
játszóteret. Az elmélyülésre hajlamosabbak 
a legszebb illusztrált mesekönyvekbõl és a
2009-es könyves vasárnap színes fotóiból
összeállított kiállításokat tekinthették meg. 
A mesecédék hallgatói kézbe vehették a me-
sekönyveket, kifestõket, és kiszínezhették a
mesefigurákat. 

A rövid ebédidei csend után koradélután 
a Mesekuckó játszóház program keretében a
gyerekek és szüleik a kézmûves foglalkozá-
son mesefigurákat készíthettek. Rézdrót, fa-
golyó, gyöngy, krepp-papír, színes karton,
ragasztó és filc felhasználásával tündér, bé-
ka, kacsa, katicabogár állatfigurák és tigrist,
fókát és hernyót megjelenítõ könyvjelzõk
készültek.

A könyvespolcokról szépen fogytak a
mesegyûjtemények, de a mesével foglalkozó
szakirodalom is.

A retró vetítés félhomályában a szülõk
nosztalgiával idézhették fel valamikori ked-
venc diafilmjeiket. A gyerekek könyvtáros és
szülõ felolvasásával megismerhették szüleik
egykori vizuális meseélményeit.

A nap folyamán eltávozó gyerekek aján-
dékot kaptak. A promóciós anyagot kiegé-
szítve mindenki egy-egy színes lufival, kis
édességcsomaggal és a bábelõadás emléke-
zetes egérfiguráját idézõ kasírozott bábfigu-
rával tért haza.

Délután öt órakor az idõsebbek vették bir-
tokukba a könyvtárat. Sebestyén István ének-
és mesemondó elõadásában A szegény ember
bõrpuskája címmel székely pajzánságok és
egyéb cifra történetek hangzottak el. A fel-
nõtteknek szóló mesék könyvajánlójában a
Magvetõ Kiadó Boldizsár Ildikó szerkesztet-
te rejtett sorozatát ajánlottuk olvasóink fi-
gyelmébe: Mesék apákról, Mesék anyákról,
Mesék férfiakról nõknek, Mesék nõkrõl férfi-
aknak. Vendégünk megindító, szellemes és
felemelõ pohárköszöntõjével zárult a nap.

2010. október 10-én a statisztikai összesí-
tõ számunkra megnyugtató adatai szerint
239 gyerek és 297 felnõtt kereste fel könyv-
tárunkat, 483 nyomtatott dokumentumot köl-
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csönöztek, 45 felnõtt és 14 gyerek iratkozott
be a könyvtárba. Az amnesztia lehetõségével
21 felnõtt és 40 gyerek élt. 

Eltávozó látogatóinkat arra kértük a nap
folyamán, hogy egy elégedettségi kérdõívet
töltsenek ki. Szeretnénk megismerni látoga-
tóink véleményét arról, hogy a könyves 
vasárnap programjai mennyire feleltek meg
elvárásaiknak. Kérésünknek 88-an tettek ele-
get. A rendezvényre kialakított környezettel
nagyon elégedett 82%, a programok meg-
szervezésével, lebonyolításával nagyon 
elégedett 81%, a programok tartalmával,
színvonalával nagyon elégedett 88%, a
könyvtárosok vendégszeretetével nagyon
elégedett 95% volt. A négy kérdés mindegyi-
kében 0% volt az elégedetlen minõsítés. Ter-
mészetesen messzemenõ következtetéseket
nem kívánunk levonni a válaszokból, mégis
árulkodó, hogy a nagyon elégedett legmaga-
sabb, 95%-a az emberi tényezõ fontosságára
utal. Ha kérdeztük magunktól a készülõdés
napjaiban, vajon miért ez az igyekezet, fá-
radság, akkor a válaszokban mindig vissza-
visszatért a gondolat, hogy az olvasókkal és
egymással eltöltött tartalmas együttlét, a kö-
zös munkálkodás, a közösen megszerzett él-
mény mozgat bennünket, ez adja az értékét
és az értelmét ennek a napnak. ■
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Boszorkánnyal, tündérrel, oroszlánnal – és
még számtalan mesehõssel – találkozhattak
a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár láto-
gatói október 4. és 10. között az Országos
családi könyvtári napok rendezvényein. 
A meghívott írók, költõk, zenészek dallal,
tánccal, mesés történetekkel idézték meg a
mesék birodalmát, de a gyerekek saját kezû-
leg is készítettek mesés figurákat, sõt
Csernik Szende lábbal is mesélt nekik. 

A megyei könyvtár gyermekek számára
szervezett rendezvénysorozata október 5-én
Kiss Ottó József Attila-díjas és Artisjus iro-
dalmi díjas költõ, író találkozójával kezdõ-
dött. A közvetlen stílusú, szeretetre méltó és
szerény költõ rögtön magával ragadta kö-
zönségét. A találkozó kezdetén Kiss Ottó a
megjelenésre váró mesekötetébõl, a Liliputi
trónkövetelõkbõl olvasott fel néhány tipikus
„kissottós” mesét. A hallgatóság ilyen for-
mán – ahogy erre a költõ is felhívta a figyel-
met – igazi õsbemutató részesévé vált.

Kiss Ottó a találkozó során abba a manap-
ság kivételes helyzetbe került, hogy a felkí-
nált, olvasásra és bemutatásra szánt köteteit
mind ismerte a népes olvasóközönség. Nem-
csak ismerték a köteteket a gyerekek, hanem
illusztrálták is az egyes verseket. Ezeket a raj-
zokat Kiss Ottónak ajándékozták. A költõ –
jó pedagógiai érzékkel – kikérte a gyerekek
véleményét az egyes elhangzott versek tartal-
mával, mondanivalójával kapcsolatban. Így
folyamatosan fenntartotta az érdeklõdést, a
figyelmet. A találkozó végén minden gyer-
mek számára dedikált egy-egy könyvjelzõt.

Igazi különlegességet ígért a gyerekek és
szüleik számára október 7-én Csernik Szen-
de székely lábbábos és mesélõ elõadása.
Csernik Szende és zenésztársa, Szász Márk,
a székely mesék lélekre ható erejét és csodá-
ját hozta el a miskolci közönségnek. A me-
sékbe régi székely játékokat is beleszõtt az
elõadó. A gyerekek szívesen és lelkesen vet-
tek részt ezekben a játékokban, és az elõadás
végére megtudták azt is, hogy mitõl „csóré”
az ember lába, s mi az a „csihány”. Termé-

Mesehõsök „kézzel-lábbal” a 
II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtárban
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