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Tudjon róla!

APÁRÓL FIÚRA
Országos mûvelõdési játék 8–14 éveseknek

A Katona József Könyvtár és a Kincskeresõk Egyesülete 2004 novemberétõl 2005
októberéig tartó, országos mûvelõdési játékot hirdet 8–14 éveseknek.

A játékban legfeljebb 5 fõs csapatok vagy egyéni játékosok vehetnek részt.
A játék öt fordulójának feladatai a népi hagyományok világába kalauzolják a részt-

vevõket. A programsorozat – amelynek alapja a csoportos munkálkodás, az együttgon-
dolkodás, a közös élményszerzés – kitartó könyvtári kutatómunkára, és a gyerekek
alkotókedvére, fantáziájára, képzeletvilágára épül. A feladatok eredményes megoldását
a szülõk, a nagyszülõk, a falubeli bölcsek visszaemlékezéseikkel, tapasztalataikkal, el-
beszéléseikkel segíthetik.

A játék tematikája:
1. forduló: Egyszer volt, hol nem volt

(A magyar népmesék világa)
2. forduló: Dib, dáb, daruláb

(Népköltészet, népi játékok)
3. forduló: Busójárás, szüreti mulatság, aratóbál

(Jeles napok, ünnepi szokások)
4. forduló: Pörge kalap, pillangós fõkötõ, gyöngygallér

(Népviseletek, néprajzi csoportok)
5. forduló: Kosárfonó, könyvkötõ, mézesbábos

(Mesterségek egykor és ma)

A legjobb eredményt elért csapatok és egyéni játékosok jutalomban részesülnek, il-
letve képviselõik meghívást kapnak a jubileumi, XXX. országos kincskeresõ-táborba,
amelyet 2005 júliusában rendezünk meg Kecskeméten.

Benevezési díj: 800 Ft/csoport vagy egyéni játékos (A nevezési díj befizetéséhez
csekket küldünk.)

Benevezési díj nélkül vehetnek részt játékunkban azok a csapatok, amelyeknek tagjai
között mozgásukban, látásukban vagy hallásukban sérült kortársaik is vannak.

A jelentkezés határideje: 2004. november 10.
A jelentkezési lapok letölthetõk a Katona József Könyvtár honlapjáról (www.kjmk.hu

/Könyvtári ABC/Pályázatok) vagy egy megcímzett válaszboríték mellékelésével a követ-
kezõ címen igényelhetõk:

Kincskeresõk Egyesülete – „Apáról-fiúra”
6000 Kecskemét, Piaristák tere 8. Pf. 127. E-mail: meseorszag@kjmk.hu
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Országos játék kisközösségeknek

A Katona József Könyvtár, a Kincskeresõk Egyesülete, az „Alapítvány a Bács-Kiskun
Megyei Könyvtárért” és a Francia Intézet Médiatára országos vetélkedõt hirdet fiata-
loknak EURÓPA CSODÁI: FRANCIAORSZÁG címmel.

A játék célja:
• Franciaország természeti és kulturális emlékeinek, az itt élõ népek történelmének,

szokásainak, hétköznapjainak és ünnepeinek tanulmányozása.
• Ismerkedés az ország meséivel, játékaival, dalaival, jelképeivel, településeivel.
• Franciaország gazdaságának, kulturális életének, oktatási rendszerének megismerése.
• Az Európai Unióra vonatkozó információk gyûjtése.

A játék résztvevõi:
• 5 fõs csoportokba szervezõdõ kisközösségek (baráti társaságok, családok, osztályok,

szakkörök), amelyek tagjai között két fõ 18 éven felüli résztvevõ is lehet.

A játék tematikája:
1. forduló Pillantás Európa tetejérõl

Franciaország természeti értékei
2. forduló Királyság, császárság, köztársaság

Franciaország történelme
3. forduló A mûvészetek nyomában

Az irodalom, a zene, a képzõmûvészet és az építészet képviselõi
4. forduló Hétköznapok és ünnepek

Franciaország gazdasága; hagyományok és szokások
5. forduló Narancsünnep, rózsakiállítás, hajófelvonulás

Franciaország idegenforgalmi nevezetességei

A vetélkedõ döntõjét az írásbeli fordulókban legjobb eredményt elért tizenöt csapat
részvételével 2005 júniusában rendezzük meg Kecskeméten, a Katona József Könyvtár-
ban.

A döntõbe kerülõ csapatok érdekes, értékes jutalomban részesülnek.

Benevezési díj: 800 Ft/csoport

A jelentkezés határideje: 2004. november 10.

A jelentkezési lapok és a benevezési feladat letölthetõk a Katona József Könyvtár
honlapjáról ((www.kjmk.hu/Könyvtári ABC/Pályázatok) vagy egy megcímzett válaszbo-
ríték mellékelésével a következõ címen igényelhetõk:

Kincskeresõk Egyesülete – „EURÓPA CSODÁI: FRANCIAORSZÁG”
6000 Kecskemét, Piaristák tere 8. Pf. 127.
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Tartalomalkotók legjobb megoldásai
DAT konferencia 2004. november 8-9.

A magyar Tartalomipari Szövetség (MATISZ) XIV. konferenciája
MATÁV Tölösi Péter Konferenciaközpont

1013 Budapest, Krisztina krt. 55.

Plenáris ülés

2004. november 8. (hétfõ, délelõtt)

08.30-09.30 Regisztráció
09.30-09.35 Megnyitó

Szlankó János elnök, KFKI, a MATISZ elnöke
09.35-09.40 A házigazda köszöntõje

Straub Elek elnök vezérigazgató, MATÁV
09.40-10.10 Tudásgazdaság és a tartalom

Dr. Bakonyi Péter helyettes államtitkár, Informatikai és Hírközlési
Minisztérium

10.10-10.40 Tartalomipar a Nemzeti Fejlesztési Tervben
Veress József fõtanácsadó, Miniszterelnöki Hivatal

10.40-11.20 A nagyhatású multimédia bevonulása a digitális tartalomiparba
Prof. Peter Bruck elnök, ICNM Ausztria

11.20-11.35 Kávészünet
11.35-11.55 A tudásalapú gazdaság fejlesztése

Dr. Kóka János miniszter, GKM
11.55-13.00 Az állam, a vállalkozói és a civil szféra tartalomipari együttmûködése

Moderátor: Dr. Mlinarics József ügyvezetõ elnök, MATISZ
Résztvevõk:
Dr. Novák Csaba fõosztályvezetõ, Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, GVOP IH
Henczi Lajos fõosztályvezetõ, Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium
Dr. Hajdú Laszló elnök, Hírközlési Ágazati Párbeszéd Bizottság
Mohácsi Béla helyettes államtitkár, Informatikai és Hírközlési Minisztérium
Reszler Ákos ügyvezetõ elnök, Informatikai Vállalkozások Szövetsége
Rónai Iván fõosztályvezetõ, Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
Horváth Ádám tanácsadó, Oktatási Minisztérium

13.00-14.00 Ebédszünet

Szekcióülések

2004. november 8. (hétfõ, délután)

14.00-16.30 A barátságos internet. eTurizmus. eEgészség
16.30-17.30 Tartalomipari kerekasztal

Moderátor: Dombi Gábor
17.30-19.00 eFestival. Gála - díjátadás

2004. november 9. (kedd)

09.00-13.00 Digitális jogkezelés. eKultúra - könyvtár. A tartalom és a K+F
13.00-14.00 Ebédszünet
14.00-17.00 eKormányzat. eKultúra – NDA. K+F Pályázói Akadémia

További részletek és jelentkezés a MATISZ  honlapján: www.matisz.hu


