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felmérje a megyei és városi könyvtárak hu-
mánerõforrás-gazdálkodásának állapotát. A
kérdõíves felmérés sajnos nem volt reprezen-
tatív, de bizonyos következtetések levonására
alkalmas. A könyvtárakból kapott válaszok azt
mutatták, hogy a versenyszférában már régóta
mûködõ HR tevékenységi formáknak csak csí-
rái vannak meg a könyvtáraknál. Az okok
között említette az elõadó, hogy az egyes te-
rületek még nem kellõen kidolgozottak (lásd
minõsítés); nincsenek meg a kellõ kompenzá-
ciós lehetõségek anyagi forrásai (pl. javadal-
mazás, ösztönzés). Érdekes része volt a felmé-
résnek, hogy a könyvtárvezetõk hogyan lát-
ják, milyen készségek, képességek, kompeten-
ciák elengedhetetlenek a könyvtáros munka-
kört betöltõ személyek esetében. A válaszok
alapján ezek a következõk: szakképesítés, önál-
ló munkavégzés, jó kommunikációs készség.

Bartos Éva, a Könyvtári Intézet igazgatója
„Diplomás könyvtáros állást keres” címmel
tartott érdekes elõadást. Nyomon követte és
elemezte a munkaerõpiaci változásokat, ten-
denciákat 1999 és 2007 elsõ féléve között, a
Kataliston megjelenõ könyvtáros álláshirdeté-
sek tükrében. Megállapította, hogy egyre töb-
ben keresnek ilyen állást, szemben az álláskí-
nálatok csökkenõ számával. Vizsgálta az ál-
láskeresõket életkor, iskolai végzettség, szak-
mai gyakorlat, számítástechnikai tudás, nyelv-
tudás, földrajzi elhelyezkedés alapján, ugyan-

akkor a keresleti oldallal is
összevetette a kapott adato-
kat. Érdekes kép alakult ki a
leendõ dolgozótól elvárt tu-
lajdonságok, kompetenciák
és az állásra jelentkezõk ál-
tal fontosnak tartott, elõ-
nyösnek megjelölt adottsá-
gok összevetésébõl.

A nap folyamán elhangzott
elõadások anyaga megnézhe-
tõ és letölthetõ honlapunkról:
http://www.tujvmkvk.hu/
konyvtaros_mint_ eroforras
_2007.html.

A konferencia a könyvtár
épületének megtekintésével
zárult, ahol a résztvevõket
körbevezethettem a felújításá-
nak, bõvítésének tizedik szü-

letésnapját nemsokára ünneplõ épületben, és ahol
megtekinthették Helytörténeti Gyûjteményünk ta-
valy, településünk várossá nyilvánításának negy-
venedik évfordulója tiszteletére átadott várostör-
téneti állandó kiállítását is, melynek címe Egy

modern város született – életmódváltás a dél-

borsodi térségben.
Tompáné Mészáros Hedvig

 „Mesével kerek a világ”
A népmese napja Salgótarjánban

Intézményünk, a Balassi Bálint Megyei Könyv-
tár a 2001. évtõl testületi tagja a Magyar Olva-
sástársaságnak. Eddig minden évben csatlakoz-
tunk a társaság országos rendezvényéhez: a 2005-
ben elindult kezdeményezéshez, amely szerint
minden év szeptember 30-át, Benedek Elek szü-
letésének évfordulóját, a népmese napjaként tisz-
teljük és ünnepeljük. Ezt a napot kimagasló
módon ünnepeltük már két alkalommal, az idén
pedig lehetõséget kaptunk az Olvasástársaságtól az
országos szakmai nap megrendezésére.

Könyvtárunk témaként a mesét, korosztály-
ként az óvodásokat helyezte középpontba ezen a
napon.

A szervezés, az elõkészületek már kora ta-
vasszal megkezdõdtek: elsõként együttmûködõ
partnereket sikerült megnyernünk a nemes ügy-
nek: a HunRA-t, a Nógrád Megyei Pedagógiai
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Intézetet, könyvtárunk Élet- és Tudásfa Olvasó-
körét, az MKE Nógrád Megyei Szervezetét. De
örömmel csatlakozott a rendezvényhez a helyi
(városi) óvodavezetés, és mindenekelõtt a be-
mutató foglalkozást is tartó Mesekert Tagóvoda
Gyermekeiért Alapítvány óvónõi. Partnerünk és
támogatónk lett az év – és a rendezvény szerve-
zése során – a Fõvárosi Pedagógiai és Pályavá-
lasztási Intézet – ezúton is köszönet érte. A tá-
mogatók közül volt, aki könyvcsomaggal, volt,
aki tiszteletdíj-fizetés átvállalásával, mások üdí-
tõvel és pogácsával segítették munkánkat. Az
óvoda pedig a bemutató foglalkozást ajánlotta és
annak teljes elõkészületeit végezte.

A népmese napját
ezzel indította útjára
2005-ben a HunRA:
„Elevenítsék fel a
mesemondás õsi mû-
vészetét, hallgassák
meg egymás legked-
vesebb meséit, emlé-
kezzenek meg mese-
mondóinkról, mese-
gyûjtõinkrõl, és a me-
sékbe szõtt bölcses-
ség máig érvényes
üzeneteirõl, arról a
mindennapjainkban
is használható tudás-
ról, ami minden nép-
mese sajátja.” Ennek
szellemében két rész-
bõl állóra terveztük a

napot. Egyrészt egy elméleti elõadásokból álló
részt terveztünk. Másrészt egyértelmû volt, hogy
a gyerekek nem maradhatnak ki, és a rajtuk
keresztül elérhetõ szülõk sem, akik szintén na-
gyon fontosak a mese kapcsán. Úgy is mint részt-
vevõk, és úgy is mint közönség. Így vált igazán
színessé a nap: szakmai elõadások, mesemondó
gyerekek, óvodások mese-elõadása, népzene, nép-
dal, kiállítás.

A rendezvényt gyermekkönyvtárunk tágas te-
rében valósítottuk meg, a színes Meseerdõ osz-
lopai között. Így nem kellett korlátoznunk a részt-
vevõk számát, mert aki a távolság miatt nem
láthatta is az elõadókat, hallani mindenképpen
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hallhatta õket, hiszen a hangosítással a polcok
közé is eljutottak szavaik. A gyermekkönyvtár
elõterében kiállítással fogadtuk az érkezõket: Be-
nedek Elek munkáiból és helyi szerzõk, helyi
mesegyûjtõk mûveibõl, valamint Praznovszky

Mihály könyvtárunknak ajándékozott Mikszáth-
gyûjteményébõl kerültek könyvek a tárlókba. Ki-
tüntetett helyet kaptak továbbá az óvodások sa-
ját kézzel készített meseillusztrációs kis köny-
vei, leporellói, melyeket sokan megcsodáltak a
nap folyamán.

A sikeres elõzetes szervezés: a városi óvoda-
vezetés megkeresése, számukra a program és a
cél felvázolása, valamint a helyi médiában – a
városi televízióban és a helyi kereskedelmi rádi-
óban – elõzetesen többször leadott beharango-
zók igen nagy számban vonzottak vendégeket a
programra. Elsõsorban helybõl, de a megye más
városaiból is voltak óvodapedagógusok, könyv-
tárosok. Folyamatosan nagy volt az érdeklõdés,
hisz mind e-mailben, mind telefonon sokan ke-
restek meg bennünket az ország számos pontjá-
ról. A webre – bbmk.hu és hunra.hu – idõben
kitett hirdetések, plakátok sokat segítettek a tá-
jékoztatásban.

„A mesék mindig és minden idõben az em-
berrõl, pontosabban az ember lehetõségeirõl,
választásairól, tévedéseirõl és a tévedések kor-
rekcióiról mondanak el valami nagyon fontosat.
Azaz nem arról szólnak, hogy minden rendben
van, hanem arról, hogy minden rendbe hozható”
– állítja Boldizsár Ildikó, majd így folytatja: „a
mesemondás során átélhetõvé vált a személyi-
ség legmélyebb rétegeinek megszólítása és meg-
mozgatása, és az egyik legnehezebb kérdés meg-
válaszolása: ki vagyok én?” A mesék, azok
megoldásai alapvetõ morális üzenetek, nem ke-
vesebbet, mint az emberiség kulturális örökségét
közvetítik. Életvezetési mintákat, konfliktusmeg-
oldó példákat is kapunk a „csacska mesék” ol-
vasgatása közben a belsõ feszültségek tisztázása
és szókincsünk, irodalmi mûveltségünk csiszol-
gatása, fényesítgetése mellett – vallja Nagy Atti-

la olvasásszociológus.
A népmese napja rendezvényére mindkét ol-

vasással foglalkozó szakembert sikerült megnyer-
nünk. Nagy Attila Sorsok és mesék címû elõadá-
sa teljesen új megközelítést tárt elénk: sorsköny-
vünk, mellyel erre a világra érkezünk, meghatá-
rozó egész életünkre. Ugyanakkor a hallott, az
olvasott mesék, történetek folyamán kialakult

azonosulási folyamatok révén sok mintát, célt,
egész életutunkat befolyásoló mozzanatot tehe-
tünk magunkévá. Az intenzív belsõ, képzeleti,
lelki munka (többek között az olvasás) révén át-
írhatjuk a magunkkal hozott, a szülõktõl kapott
sorskönyvünket. S megteremthetjük az önálló,
az elõzményektõl sok tekintetben független élet-
mûvünket is.

Boldizsár Ildikó Mesék a bölcsõtõl a kopor-

sóig címû elõadásában arról gondolkodtatott el
bennünket, mire is tanítanak a mesék az egyes
életszakaszokban. Milyen mesékkel oldhatjuk a
kisgyermekkor belsõ feszültségeit, vagy a fiatal
felnõttkor útkeresõ próbálkozásait.

Élve a hely – Nógrád megye – és a nagy
palóc mesemondó, Mikszáth Kálmán megyei vo-
natkozásaival, Praznovszky Mihálytól hallgattunk
elõadást a következõkben Mikszáth nekünk me-

sél címmel. Jó hangulatú, olykor kacajra fakasz-
tó „mesélésébõl” kiderült: Mikszáth a nagyma-
ma történeteibõl, elbeszéléseibõl merítve írta
csodálatos mûveit, s bizony már õ is aggódva
kérdezte a kilencszázas évek elején: de mi lesz
a népmesével?

Gyors váltás s némi terem-átrendezés után
bemutatkozott az egyszervolt.hu weboldal. Szí-
nes, látványos prezentációjuk alig engedte ebé-
delni elmenni a nagy számban jelenlévõket, el-
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sõsorban óvodapedagógusokat, könyvtárosokat és
– nagy örömünkre – kisgyermekes szülõket.

A hidegtálas büféebédet követõen – mely alatt
lezajlott a HunRA közgyûlése is – szép, ízes
tájszólással beszélõ határon túli gyerekek mesél-
tek nekünk. A szomszédos Szlovákiából évek
óta jó kapcsolatot ápolunk a magyar iskolával, s

szívesen hozták át diákjaikat szerepelni, akik
gyönyörû népviseletben, csillogó szemmel adták
át magukat a mese gyönyörûségének.

A délután az óvodások elõadásával folytató-
dott. Benedek Elek Szóló szõlõ, mosolygó alma,

csengõ barack címû meséjét adták elõ vidáman,
hangosan, érthetõen, hangulatos díszletek és jel-
mezek forgatagában. A közönség sorait ekkorra
már jócskán megtöltötték a szülõk is, akik fotóz-
ták, videózták csemetéiket. Szerencsénkre (sze-
rencséjükre?) sokan maradtak a délután hátralé-
võ részére is, s így számos értékes, szülõi mun-
kájukat segítõ információval gazdagodtak.

Az ovisok szereplését a tagovoda vezetõjé-
nek, Tóth Mariannak az elõadása követte, mely-
ben az egy éve tartó, kiemelten irodalomköz-
pontú nevelési tervük megvalósításáról számolt
be. A szülõk olvasási és felolvasási szokásainak
kikérdezésétõl kezdve a gyermekkönyvtárral ki-
épített kapcsolaton át széles körû munkát végez-
tek e téren – tudtuk meg az óvodavezetõtõl. Szo-
rosan kapcsolódott mindehhez a következõ prog-
ram, Szinger Veronika Mese az óvodában: könyv-

vel vagy nélkül? címû, gazdagon illusztrált pre-
zentációja. A lényeg a mese, mindegy, hogy
könyvvel vagy könyv nélkül – vonta le a végsõ
konklúziót a szövegértés szakértõje.

A nap végének középiskolások voltak a sze-
replõi. Népdalokat énekelt két tanuló, aki orszá-
gos népdaléneklõ versenyen ért el sikereket, majd

egy könnyes kacajra fa-
kasztó felnõttmesét hall-
hattunk a népmese meste-
rétõl. Végül pedig tekerõ-
lantos elõadónk szórakoz-
tatta a még mindig szép
számban jelenlévõket.
Igazgató asszonyunk záró
szavai után halk zsongás-
sal, a maradék pogácsák,
üdítõk fogyasztása közben
taglalták az eseményeket
vendégeink. Nehezen sza-
kadtak el a nap hangulatá-
tól, hiszen – ahogy a meg-
hívón is állt az idézet Ko-

máromi Gabriellától – „a
mese õrzi a csodát”.

Nagyon szép és tartal-
mas volt a népmese napja
2007-es rendezvénye Sal-
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gótarjánban, sok-sok szereplõvel és vendéggel.
Biztatunk mindenkit a további évek mesenapja-
inak megrendezésére: a mese és a gyerek még
mindig remek hívószó, kiváló lehetõség egy könyv-
tárnak, hogy híveket gyûjtsön az olvasásnak.

Máté Lászlóné

Meseországból jelentem

Szeptember 30-án, vasárnap is gyermekzsivaj-
tól volt hangos a mohácsi Mohácsi Jenõ Váro-
si Könyvtár. A
népmese napja al-
kalmából Mesevi-

lág címmel egész
napos ünnepi ren-
dezvény helyszíne
volt az intézmény.

Ügyes kezek va-
lódi mesevilágot va-
rázsoltak a könyvek
köré és a bejáratnál
egyenesen Holle
anyó (könyvtáros
kolléganõnk maga
varrta jelmezben)
várta a látogatókat.
Minden gyerek tom-
bolajegyként is szol-
gáló belépõt és mé-
zeskalácsot kapott.
Délelõtt a Szederin-
da Mûvészeti Iskola tanárai és kézmûves növen-
dékei segítségével bábokat lehetett készíteni, va-
rázsceruzával rajzolni, kívánságot mondani a
„Varázskalap” bûbájos erejével. Lehetett vívni a
Sárkánnyal, halászni a „Teknõ-tengerben”, ba-
rangolni a „Mesekeresõ labirintusban”. Érdekes-
ségként a gyerekek megismerkedhettek régi, újra
életre keltett játékokkal. Az ügyességi játékok,
feladatok megoldói apró ajándékokat kaptak.

Ezek az elfoglaltságok a számítógépes játé-
kokhoz, videóhoz szokott gyerekek és szülõk
számára egyaránt élményt jelentettek.

Délután újra benépesült a gyermekolvasó, a
Szederinda Mûvészeti Iskola ARTicsóka dráma-
csoportjának elõadásával folytatódott a program.
Két narrátor, a kis nézõket is szerepeltetve, a
nép ajkán született népmesétõl, népdaltól a népi
csúfolódókon át a „ma irodalmába” vezette el a
közönséget. Egy táncospár mezõségi tánca után

Janikovszky Éva: Kire ütött ez a gyerek? címû
írásának feldolgozását láthatták. A nagysikerû
programot tombolasorsolás zárta.

A belépõk sorszámának ismeretében mond-
hatjuk, hogy megközelítõleg háromszázötven
érdeklõdõ fordult meg nálunk a nap folyamán.
Remek alkalom kínálkozott a családok: szülõk,
nagyszülõk, gyerekek közös tevékenykedésére,
szórakozására. Reméljük, szívesen visszalátogat-
nak hozzánk és sok új olvasót nyertünk.

Mécs Imréné




