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Hidd el, jó úton jársz,
ha a könyv az egyik
legjobb cimborád*

Programok a dunaújvárosi József
Attila Könyvtárban

A mese hatása a gyerekekre
A gyerekeknek születésük pillanatától kezdve
fokozatosan fejlõdik ki az értelmük. Ezt a folya-
matot meséléssel szinte az elsõ pillanatoktól ala-
kíthatjuk.

A kialakuló személyiség egyre jobban részt
vesz saját maga formálásában. A mese megtalál-
ja a hozzá vezetõ utat, a személyiséget jótéko-
nyan befolyásolhatja.

„A jó talajba hullott magvakból gyönyörû
virágok és sudár fák sarjadnak – táplálják a re-
ményt, és csökkentik a szorongást –, gazdagítják
a gyermekek életét.” (Bruno Bettelheim)

A mese segítséget nyújt abban, hogy a gyer-
mekek jobban megértsék a világot. A mesék a
gyermek belsõ lelki világát tükrözik vissza, se-
gítik jelleme alakításában. A mesékbe beletemet-
kezõ gyermek együtt él a mesehõssel, azonosul
a neki tetszõ tulajdonságokkal, olyan hõst vá-
laszt ideálnak, amilyenné õ is szívesen válna.

A meséket hallgatni kell
„Maradj, fogd a kezem,
ülj az ágyam szélére, mesélj!
Ha lerúgom a paplant,
Takarj be, simogasd meg az arcom,
És ha elalszom, akkor se hagyj el.”

(Ágai Ágnes)
Nincs nagyszerûbb dolog annál, amikor a

kisgyerek issza minden egyes szavát a mesélõ-
nek, és képzelete elindul abba a csodás világba,
amit együtt teremtett meg azzal, akinek a mesé-
jét hallgatja. „A meséket hallgatni kell. Beszél-
ni, mesélni kell egymásnak. Amikor anya mesél
a gyermekének, akkor mindig csoda történik.
Nem is az a fontos, hogy mit mesél, hanem a
varázskör, amiben akkor csak õk ketten vannak.”
(Lázár Ervin)

A gyermek az izgalmas, fantasztikus történet-
nek örül, a felnõtt annak, hogy örömet szerzett.
A gyerekek számára a mese cselekménye a fõ
vonzerõ, mert a gyerek az állandó mozgásban,
cselekvésben leli örömét. Így képzelete segítsé-
gével átéli a mesehõs kalandjait, és sikerül meg-
valósítania mindazt, amit az életben nem. Tanul-
ságul szolgálnak azok a gondolatok, amelyek a
mese fonalán végig éreztetik, hogy a „jó tett
helyébe jót várj”. Például aki elmegy a sérült,
beteg, éhes állat mellett segítségnyújtás nélkül,
az a próbák közben magára marad, és nem sike-
rül teljesítenie a rábízott feladatot. A mesék
koronként és a társadalommal együtt változnak.
A hõsökre hosszú próbatétel vár, akárcsak a
gyerekekre felnövésük során. Mindenért meg kell
küzdeniük, ehhez kell erõt meríteniük a mesehõ-
sök példájából. Hozzuk közelebb a meséket!

Mesemondóverseny
A megcsappant olvasótábor és az olvasás

gyönyörûségéhez vezetõ út cselekvésre ösztön-
zött minket, így tizennégy évvel ezelõtt meghir-
dettük az elsõ városi mesemondóversenyt. Sike-
rült hagyományt teremtenünk a mesemondásnak
az általános iskolás (alsó és felsõ tagozatos)
gyerekek körében. Mesét mondani, hallgatni
gyönyörködtetõ, ünnepi élmény. „A mese lénye-
gében saját kalandja annak, aki átéli: aki költöt-
te, aki elmondja, aki hallgatja.”  (Honti János)

A megnyert közmûvelõdési pályázattal a ke-
zünkben hozzáláthattunk az elõkészületi munkák-
hoz. Az iskolákkal kapcsolatban segítségünkre
volt a már kialakult jó együttmûködésünk. Fel-
hívásunkra lelkesen neveztek be, majd megtar-
tották a házi versenyeket, hogy a legjobb három-
három (alsó és felsõ tagozatos) tanuló képviselje
az iskolát. Tíz általános iskolából jönnek el év-
rõl évre.  A kis mesélõk a szabályokat figyelem-
be véve készülnek fel. Próbáltunk színesíteni,
évenként más-más meséket tettünk be a választ-
ható mesék közé, így idegen népek meséit (fran-
cia, indián, kínai), az Európa Unióhoz való csat-
lakozásunk alkalmából európai népek meséit. A
meseválasztást könyvkiállításokkal segítettük
(mûmesék, népmesék külön tárlóban elhelyez-
ve).  Meserejtvénnyel játékosan felkészítettük a
gyerekeket (hatalmas fa sárga kartonon, amely-
nek hét aranyalmája titkot rejt). A gyerekek él-
vezettel fejtették, sikerült még több mesével
megismerkedniük. Minden alkalommal vendégül

* A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 37. vándor-
gyûlésén, Gödöllõn, a Gyermekkönyvtáros Szekcióban
elhangzott elõadás írásos változata
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láttunk, egy „igazi” mesemondót is, többek kö-
zött Kóka Rozáliát, Fábián Évát, akik nemcsak
meséltek, hanem hasznos tanácsokat is adtak a
jövõ mesemondóinak. Felhívták a figyelmet a
szép magyar beszédre, arra, hogy az elõadó
magával tudja ragadni a közönséget élményt
nyújtó mesélésével. A mesemondó mindig vala-
mi titokzatos világ kapuját tárja ki, magával in-
vitálva hallgatóit. Az anyanyelv íze, szépsége
hozzánk tartozik, mint csecsemõhöz a tej. A ver-
senyt a gyermekkönyvhéten rendeztük. Délelõtt
a kisebbek, délután a nagyobbak mesélésében
gyönyörködhettünk. Bátorító, biztató, a mesék-
hez  kapcsolódó bevezetéssel próbáltuk megte-
remteni azt a légkört, amely oldottabbá teszi a
kis elõadókat. A zsûri értékelésre félrevonult, mi
pedig uzsonnával, teával vendégeltük meg a ki-
fáradt próbázókat. A szakmai zsûri négy szem-
pontot figyelembe véve döntött az aranyalma
díjak odaítélésérõl (elõadásmód, szövegtudás,
szép kiejtés, meseválasztás). Minden szereplõ
gyõztesen került ki a vetélkedésbõl, hiszen nem
csak nekünk, hanem maguknak is meséltek, gaz-
dagabbak lettek egy-egy történettel. A mesemon-
dó versennyel sikerült a mese világát közelebb
hozni a gyermekekhez.

Mesés kérdések
Vajon a jó tündértõl mit kívánnának ma,

amikor a társadalomban elõtérbe kerülnek az
anyagi szempontok, egyre kevesebb idõt fordí-
tunk egymásra, és ezt a gyerekek is megérzik?

Ez adta az ötletet egy kérdõíves felméréshez,
amelyet 1999-ben és  2004-ben is elvégeztem.
Az összehasonlítás érdekes eredményt hozott.

A kedvenc mesehõs tulajdonságainak alaku-
lását és a kívánságok változását próbáltam nyo-
mon követni. Azt tudakoltam, hogy milyen tu-
lajdonságú hõssel szeretnének  azonosulni, mi-
lyen gyakran olvasnak, mondtak-e nekik mesét
kiskorukban, ki ajánlja az olvasnivalójukat, mi-
lyen vágyaik vannak. A válaszokból le lehet
szûrni, hogy mi a gyerekek vágya, milyen csalá-
di háttér van mögöttük, mit nyújtanak számukra
a könyvek, a mesék. Most az Andersen-mesék
kerültek elõtérbe, majd a magyar népmesék, a
tündérmeséket a Grimm-mesék, a Vuk és a Harry
Potter követte õket, míg öt évvel ezelõtt a
Grimm-mesék hódították el az elsõ helyet.

 A kedvenc mesehõs tulajdonsága 1999-ben
leggyakrabban a kedves, bátor, jóságos, okos,

becsületes volt, 2004-ben a becsületes, bátor,
õszinte, kedves, jóságos. Hogy miért került a
becsületes az elsõ helyre? A sok igazságtalan-
ság, amely megérinti a gyereket, amellyel õ maga
vagy családja szembesül, azt  eredményezi, hogy
azok a szereplõk válnak példaképpé, akik ennek
a tulajdonságnak a birtokosai: a legkisebb ki-
rályfi, a szegény vándorlegény, Süsü, a Kis her-
ceg. Ha a gyermekben felmerülõ probléma talál-
kozik a  megfelelõ mesével, akkor a végén sike-
rül megtalálnia a megoldást, a mesében minden
jóra fordulhat. A mese megadhatja a pozitív
megerõsítést, amit az irodalmi alkotás is közve-
títhet. Így a gyermek meséitõl egyenes út vezet-
het a felnõttkori szépirodalomhoz.

Minden páros évben megrendezzük a mese-
hõsök vakációját: mesevetélkedõt tartunk, kiad-
juk a jelszót, hogy miután bezárult az iskola,
csalogassuk elõ a  mesehõsöket, nyissuk ki a
mesék kapuját. A vetélkedõn az alsós korosz-
tályok  adnak számot a mesék rejtelmeirõl, min-
den iskolát egy-egy csapat képvisel.

Könyvtárhasználati órák
1994 óta fogadunk általános iskolai osztályo-

kat a könyvtárhasználati ismeretek elsajátításá-
ra. Ezeket az órákat havi rendszerességgel, a
könyvtári ismereteket egymásra építve tartjuk.
Az írás kezdetétõl a kézikönyvtáron és a bibli-
ográfiák szerkesztésén át az on-line katalógusig
minden lényeges dologról szó esik. Az óra má-
sodik fele kedvcsinálás az olvasáshoz, értékes
szépirodalmi  mûvek, érdekes ismeretközlõ ki-
adványok ajánlása, felolvasás a legizgalmasabb
részekbõl. A közös felolvasás, a játék a köny-
vekkel, a könyvekben zajlik. A foglalkozás vé-
gén az ajánlott mûvek találnak elõször gazdára.
Az órákon részt  vevõ gyerekekbõl sikerül igazi
olvasókat varázsolni. Minden alkalmat próbálunk
megragadni, hogy egyre több diákot megnyer-
jünk az olvasásnak. Arra törekszünk, hogy a tévé,
a számítógép ne tudja elfoglalni a könyvek he-
lyét. Olvasóvá viszont csak úgy válnak, ha ol-
vasnak és sok felolvasást hallgatnak, ezért van
nagy feladata a gyerekkönyvtárosnak is.

Könyvfaló kerestetik olvasópályázat
2000-ben úgy éreztük, hogy szükség van az

értékes szépirodalom, a klasszikus ifjúsági iro-
dalom népszerûsítésére, mert a gyerekek sokkal
szívesebben kölcsönöztek ismeretközlõ irodal-
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mat. Válogatva a magyar és a külföldi klasszi-
kus gyermekirodalomból, a mûveket röviden
annotálva, ellenõrzõ kérdésekkel ellátva, külön-
bözõ korosztályok részére elkészítettük a Könyv-
faló kerestetik elnevezésû olvasópályázatunkat.
Minden évben ünnepélyes keretek között, a
magyar kultúra napján könyvfalókat hirdetünk.
Értékeljük a leadott feladatlapokat, ha a mûvek-
hez rajzokat is készítenek plusz pontokkal nö-
velhetik eredményeiket. Az összesítés után a tíz
legtöbb mûvet elolvasó és legjobban feldolgozó
nevezõ nemcsak Könyvfaló címmel és ajándék
könyvvel, hanem szép irodalmi élménnyel is
gazdagodhat. Például Nógrádi Gábor Pete Pite
címû regényét a megjelenés évében ajánlottuk,
és azóta is slágerlistás.  Néhány adat: 2000-ben
56 nevezõ volt 145 könyvvel, 2004-ben 199
pályázó 580 kötettel. Azok a gyerekek neveznek
be elsõként, akik a mesén túljutottak és meg-
igézte õket a betû varázsa. Sikerült átbillenteni
az arányt a szépirodalmi mûvek javára. Békés
Pál mondta, hogy az olvasó emberek zsugorodó
táborán belül mind nagyobb a még mindig köny-
vet, leggyakrabban mesét bújó gyerekek aránya.
Ha nincs magas színvonalú mese- és gyermek-
irodalom, akkor belátható idõn belül a szó gya-
korlati értelmében elfogynak az érzékeny és érzõ
olvasók, akik az úgynevezett magas kultúra al-
kotásainak befogadóivá lehetnek. Ehhez a gon-
dolathoz kapcsolódva szükség van a mesék
megszerettetésére, hogy majd az értékes szép-
irodalmi mûveket is szívesen olvassák a gyere-
kek. Dicséretes, hogy egyre több jó ifjúsági
könyv jelenik meg a magyar és a világirodalom-
ban, ami könnyebbé teszi a munkánkat.

CsütörTök jó foglalkozások
Igényfelmérés alapján szerveztük meg a kö-

zös felolvasást csütörtök  délutánonként. Bele-
kezdünk egy könyv olvasásába, aztán aki kedvet
érez hozzá, az közénk ül és folytatja. Volt, ami-
kor a legérdekesebb résznél hagytuk abba, ilyen-
kor alig várták a következõ alkalmat, vagy ott-
hon tovább olvasták. Már ezzel is elértünk vala-
mit. Másik programunk az Ügyes kezek, kis
mesterek a barkács sarokban. Itt kirajzolódik a
közös alkotás öröme, a kisebbek nagyon  kedve-
lik. Az évfordulókat figyelve az idén József
Attila-totóval leptük meg a városi gyerekeket (sok
résztvevõ volt), majd megrendeztük a József
Attila szavalóversenyt is. Minden iskolából je-

lentkeztek, öröm volt látni, hogy a vers sem áll
távol tõlük. A legjobbakat a zalaegerszegi me-
gyei könyvtár várta további versengésre.

Könyvfaló Olvasókör
A mi gyerekkönyvtárosaink is kapcsolódtak

A nagy könyv mozgalomhoz, megalakították a
Könyvfaló Olvasókört. Több találkozón beszél-
gettünk a gyerekekkel, népszerûsítettük a moz-
galmat, az olvasást. Közösen felolvastunk, rajz-
versenyt hirdettünk a TOP 100-hoz, majd a TOP
12-höz. Kérdezz-felelek játékunk is a könyvek-
rõl szól, folyamatosan töltik ki az olvasókör tag-
jai. Vendégünk volt már Kánay Adél, Nógrádi

Gábor és Böszörményi Gyula. Mûveikhez totó
készült, és a helyi televízióban népszerûsítettük
az írókat.

Cimbora Klub
Egyre jobban kialakul a gyerekben is a vágy,

hogy szeretne valahova tartozni, ahol kíváncsiak
a véleményére, játszhat, megoszthatja irodalmi
élményeit, ismerkedhet a mûvészettel, alkothat.
Ezt hivatott szolgálni a 2003-ban megalakult
Cimbora Klub.

Az évtizedekkel ezelõtti televíziós Cimbora
pár éve újraéledt. Érdi Szabó Márta megkeresé-
sére és egy új érték létrehozása érdekében,
Kálnay Adél József Attila-díjas írónõ, tanító néni
védnökségével és kollégáim támogatásával sike-
rült létrehoznom ezt a negyven-ötven fõt szám-
láló kis közösséget. A városi és a város környéki
iskolákban 3.-4. osztályos tanulókat talált meg
ez a meghívó, de a már jól ismert kis olvasók is
csatlakoztak a cimborákhoz.

Az ünnepélyes cimbora-eskü letétele után alá-
írtuk az alapító levelet, amely a cimbora-nap-
lónkban található. Azóta hathetente nagyon tar-
talmas találkozókat tartunk. A tagok közül néhá-
nyan nyáron már részt is vehettek Zánkán a cim-
bora-táborban, decemberben a Budavári Palotá-
ban az országos cimbora-találkozón, késõbb a
Magyar Tudományos Akadémia dísztermében a
cimbora-karácsonyon mutatkozhattak be pályá-
zatra írt verseikkel. A Balassi emlékév alkalmá-
ból többen meghívást kaptak lengyelországi tú-
rára, ahol Balassi nyomdokában jártunk. Bala-
tonalmádiban is létrejött egy jól mûködõ cimbo-
ra-klub, és egymásra találtunk! Meghívást kap-
tunk egy igazi téltemetésre, majd egy történelmi
kalandjáték részesei lehettünk a nyár folyamán.



  Könyvtári Levelezõ/lap • 2005. szeptember • 11

A kétnapos rendezvényen az almádi és a duna-
újvárosi gyerekek igazi cimborákká váltak. Mi
is viszonoztuk a vendéglátást, bemutattuk a Duna
mellett elhelyezkedõ városunk legszebb részeit,
majd játékos vetélkedõt rendeztünk számukra.
Legközelebb szeptemberben látogatnak el hoz-
zánk, amikor egy római kort felidézõ „Kõ kövön
marad”-programra (a kulturális örökség napjai
idei mottója) várjuk vendégeinket. Nagyon jó
lenne több ilyen klubot létrehozni, behálózni az
egész országot, így egymás városait, azok múlt-
ját, jelenét is megismerhetnék a kis cimborák. A
cimbora mozgalom nagy barátságokat hozna lét-
re, közösen valami újat, szép értékeket képvisel-
ve. Kérem a lelkes gyermekkönyvtárosokat, hogy
csatlakozzanak, bármilyen kéréssel fordulhatnak
hozzánk, szívesen segítünk az elindulásban.  Érdi
Szabó Mártától sok segítséget kapunk. Továbbra
is támogat minket, ahol tud, ott segít, iránymu-
tatást ad. Minden egyes találkozót a foglalkozás
témájához kapcsolódó feladatok elõznek meg. A
gyerekek mindenrõl tájékoztatást kapnak a
könyvtárban elhelyezett Cimbora Híradóból. Sok
közös élmény köti össze a cimborákat: van igazi
cimborafánk, egy ezüstlevelû hárs baglyos em-
léktáblával, amit az egyéves születésnapunkra
kaptunk, cimboraösvény a mottónkkal („Hidd el,
jó úton jársz, ha könyv az egyik legjobb cimbo-
rád!”), és kaptunk farönköket a fa köré kétéves
születésnapunkra. Így a fa alatt is tarthatjuk a
találkozót. Ezeket az ajándékokat a  Polgármes-
teri Hivataltól és kft.-tõl kaptuk. Van cimbora-
pecsétünk, cimboradinárunk (régi római pénz
mintájára), amelyet az elvégzett feladatokért le-
het szerezni. Ezt az önkormányzati pályázaton
nyert  ajándék könyvekre levásárolhatják.

A Cimbora Klub vendége volt Tarcsai Szabó

Tibor író, Lacfki János költõ  és Kalmár István

illusztrátor (õt örökös cimboratagnak fogadtuk,
mivel már  többször járt nálunk). Találkoztunk
Varró Dániellel, és erre a tanévre is vannak ter-
veink. Ez idáig szép rajzok, versek, mesék, is-
mertetések születtek, melyek az  alkotófalon lát-
hatók. A sok közös játék, alkotás még jobban
összekapcsolta a cimborákat. A klub nyitott, a
„kiöregedett” tagok helyett újabbak jönnek. Té-
máink voltak: szeretet, barátság, álmok, néma
segítõink a fák, zene-vers stb.  Egy találkozó a
sok közül: idõutazás Mátyás udvarába. A prog-
ramban szerepelt egy Mátyás-mese dramatizálá-
sa, a kor idõben való elhelyezése, érdekességei,

játékos vetélkedõ megelevenedõ középkori ala-
kokkal, majd reneszánsz táncok tanulása korhû
jelmezben az „udvari táncmestertõl” (a Dunaúj-
városi Táncszínház vezetõjétõl). A városi tévé a
gyerekmûsorában bemutatja a találkozókat, így
a nézõ gyerekeknek is tudunk feladatokat, rejt-
vényeket adni, ha megoldják õket, a klub vendé-
gei lehetnek.

Sok szülõ, pedagógus szívesen kapcsolódik
be a foglalkozásokba, segít, támogat minket.
Örömmel látják, hogy gyerekeik jó helyre jár-
nak, jó dolgokat csinálnak.

Törökné Antal Mária

Az iskolai könyvtárak
helye a pedagógiai

programokban

Könyvtárostanárok
X. Nyári

Akadémiája
Szombathely,

2005. június 29–július 2.

Már három éve? Igen, három éve volt Debrecen-
ben az utolsó nyári akadémia, ahol örömmel
„háziasszonykodtam”, és most Szombathelyen
voltunk, ahol Horváthné Szandi Ági tette ugyan-
ezt, mindnyájunk nagy megelégedésére.

A tanácskozásnak a Berzsenyi Dániel Tanár-
képzõ Fõiskola és annak gyakorló iskolája – a
BDF Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és

Gimnázium – adott helyet. A megnyitó a fõisko-
la tanácstermében volt, ahol Gadányi Károly, a
BDF rektora köszöntötte a megjelenteket, majd
Iker János rektorhelyettes, a Bolyai János Gya-


