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Felhívás

A NÉPMESE NAPJA

megrendezésére

Õseinktõl kincsekkel teli tarisznyát kaptunk örökségbe, de mintha az utóbbi évtizedekben
ezeket a nagyszerû ajándékokat egyre gyakrabban üveggyöngyökre cserélnénk. Vegyük birtok-
ba, ismerjük meg, fényesítsük újra és adjuk tovább az eleinktõl kapott mesebeli kincseket!

A Magyar Olvasástársaság felhívással fordul mindazokhoz, akiknek fontos a népmesék
fennmaradása és a mesékben élõ bölcsesség továbbhagyományozása, hogy csatlakozzanak azon
kezdeményezéshez, amely szerint ezentúl szeptember 30-át, Benedek Elek születésnapját, a
népmese napjaként tiszteljük. A népmese napját elsõ ízben 2005 õszén rendezzük meg, és a
budapesti rendezvényen túl szeretnénk országossá bõvíteni a programokat. Kérjük a könyvtá-
rosokat, óvónõket, pedagógusokat és a mesével foglalkozó szakembereket, valamint a mesesze-
retõ gyerekeket és felnõtteket, hogy ezen a napon megkülönböztetett tisztelettel forduljanak
mind a magyar, mind más népek meséi felé.

Elevenítsék fel a mesemondás õsi mûvészetét, hallgassák meg egymás legkedvesebb meséit,
emlékezzenek meg mesemondóinkról, mesegyûjtõinkrõl, és a mesékbe szõtt bölcsesség máig
érvényes üzeneteirõl, arról a mindennapjainkban is használható tudásról, ami minden népmese
sajátja. Kérjük az intézmények vezetõit, tegyék lehetõvé, hogy ezen a napon minden gyerek
legalább egy népmesét tarisznyájába (iskolatáskájába) tehessen, okulásul, vigasztalásul vagy
egyszerûen csak örömforrásként, hiszen egy megfelelõ pillanatban megkapott mese olykor
egész életünkre kihathat.

Ne hagyjuk veszendõbe menni mindazt, ami évszázadokon keresztül élni segítette az em-
bereket!

Magyar Olvasástársaság
Bp. 1827
www.hunra.hu

Hiánypótló tanulmánykötet a KultúrPont Irodától

Kultúra és az Európai Unió címmel jelent meg a KultúrPont Iroda legfrissebb
kiadványa, amely már az uniós csatlakozás elõnyeit is figyelembe véve mutatja be
kifejezetten kulturális szempontból Magyarország és az Európai Unió kapcsolatát.

    A 200 oldalas könyv valamennyi fejezetét a téma egy-egy szakértõje írta –
figyelembe véve oktatási tapasztalataikat és hetven tanfolyam ezer hallgatójának
visszajelzéseit.

    Ez a kötet nem hiányozhat a magyar kulturális szakemberek, EU-szakos
egyetemisták, de az európai uniós kérdések iránt komolyabban érdeklõdõk polcá-
ról sem.

    A könyvet egyelõre kizárólag az iroda honlapján keresztül lehet megrendel-
ni: www.kulturpont.hu/tankotet.php
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Magyar Olvasástársaság, HUNRA

A népmese napja, 2005. szeptember 30.

2005. szeptember 30-án, Benedek Elek születésnapján az Országos Széchényi Könyvtárban

hagyományteremtõ szándékkal megszervezzük a népmese napját, ahol a népmesék lélektani és
pedagógiai funkcióit elemezzük majd. Felhívásunkat az elõzõ oldalon olvashatják, a csatlakozó
intézmények névsora honlapunkon megtalálható.

Program:
10.00–10.10 Köszöntõk: Nagy Attila és Szalai Gáborné

10.10–10.20 Mesét mond Berecz András

10.20–10.40 Benedek Katalin: Benedek Elek egy dédunoka szemével
10.40–11.00 A Magyar Olvasástársaság közgyûlése
11.00–11.10 Mesét mond Berecz András

11.10–11.30 Koszecz Sándor: Gondolatok népmeséink élõ világképérõl
11.30–11.50 Boldizsár Ildikó: Miért jók az apák a mesékben?
11.50–12.00 vita

12.00–12.30 szendvicsebéd

12.30–12.50 Fodor Judit: Legyõzheti-e a népmesék sárkánya Pokemont?
Olvasnak még mesét a gyerekek?

12.50–13.10 Budavári Klára: Meséljük el kedves népmeséinket! – egy programsorozat
tapasztalatai

13.10–13.30 Stiblár Erika: Miért a népmese? (A pszichológus érvei)
13.30–14.00 Szõnyi Magda: A metatörténeti elemzés szempontjai
14.00–14.15 vita

14.15–14.30 kávészünet

14.30–15.30 Laci királyfi, bábjáték a Márku Színház elõadásában
(Vajda Zsuzsa, Pilári Gábor)

A jeles napon minden érdeklõdõt szeretettel várunk (14.30-tól gyerekekkel együtt) a hely-
színen, illetve a kezdeményezéssel egyetértõket a helyi rendezvények megszervezésére buzdítjuk.

Világkongresszus: „Betûhidak – a mûveltség összeköt”
2006. augusztus 7–11., Budapest, ELTE, Neumann János sétány 1.

A kongresszus fõvédnöke Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke
A részvételi díj magyar résztvevõknek 150 USD lesz, a diákok viszont elõzetes jelentkezés

után ingyen látogathatják az elõadásokat.
Az elõadást tartók részvételi költségeinek jelentõs hányadát a HUNRA magára vállalja.

Kérjük tagjaink, kollégáink, barátaink aktív közremûködését, hogy ezen a jeles alkalmon a
lehetõ legtöbb hazai és határon túli magyar, valamint a szomszédos országok elméleti és
gyakorlati szakemberei kaphassanak szót, illetve vehessenek részt. Van mondanivalónk, de
közben másokra is kíváncsiak vagyunk!

Részletes információk: www.hunra.hu

 
 


