
is kerültek be feladatok
a válogatásba. A nép-
szerû verseny ered-
ményhirdetésekor a
megyeháza ülésterme
is kicsinek bizonyul,
ami mutatja, hogy a
gyerekek motiválható-
ak az olvasásra, és na-
gyon szívesen veszik a
játékos, vetélkedõ for-
mákat. 

Nagyon fontosnak
tartom pedagógiailag

azt, hogy a könyvtári foglalkozásokon oldottan,
lazábban szereznek ismereteket. Magam is kí-
váncsi voltam egy-egy foglalkozásra, amelyek
alkalmával a gyerekek felügyelettel „roszszal-
kodhattak” – hisz úgy kellett kiabálniuk, hogy
az Üveghegyen is meghallják, vagy futkároz-
hattak. A foglalkozás végén boldogan, egy kis
gõzt kieresztve, vidáman, de rendben mentek
vissza tanítójukkal az iskolába. A gyerekeket az
egyéni munka és a csoportos megoldás segíti
abban, hogy felismerjék társaik értékeit, és ön-
bizalmuk is erõsödhet. Ezek azok az alkalmak,
ahol játékosan nagyon sok ismeretre tehetnek
szert, és ez az, amit az internet nem pótolhat.
Mindeközben otthon érezhetik magukat a köny-
vek között, és alapvetõ ismereteket szerezhet-
nek arról, hogy hogyan lehet tájékozódni a
könyvtárban, a könyvtárhasználatról.

A kötet szerkesztése kiváló, szerzõi – volt
kollégáim – nemcsak az ötleteiket adták közre,
hanem azt is, hogy miként lehet megvalósítani
a kidolgozott forgatókönyveket, feladatsorokat. 

Mivel terjesztésre átvette a KELLÓ, biztos
vagyok benne, hogy a könyvtárosok és a peda-
gógusok hozzájutnak a könyvhöz. Az, hogy so-
rozati jelzése van, sugallja a további kiadványo-
kat, amiket érdeklõdéssel várunk. Csak egyet
sajnálhatok, hogy gyerekként nem lehettem egy
ilyen könyvtárban, és a könyvet olvasva talán
mások is hasonlóan éreznek majd.
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Forgató könyv. Gyermekfoglalkozások, irodalmi
vetélkedõk és levelezõs játékok

Összeáll.: Harangozó Attiláné, Nagy Erzsébet Viktória
Debrecen, Méliusz Közp., 2009. 247 p.

(Szivárványos füzetek 1.)

A népmese napja 
2009. szeptember 30.

Jeles évfordulóra emlékezik 2009 szeptemberé-
nek utolsó napján a világ magyarsága. 150 éve,
1859. szeptember 30-án az Udvarhely megyei
Kisbaconban született Benedek Elek. Bárhol a vi-
lágon, ha magyar népmesét keresnek könyvtár-
ban, könyvesboltban, elsõk között az õ neve
hangzik el, méltán! Immár a negyedik nemzedék
szókincsének, beszédfordulatainak jelentõs részét
akaratlanul is az õ könyveibõl merítette, tanulta s
remélhetõleg adja tovább utódainak.

Benedek Elek hallatlanul gazdag életmûvét
csak kevesen ismerik. Egyetlen személyben új-
ságíró, író, szerkesztõ, kiadó, mûvelõdés- és ok-
tatáspolitikus, országgyûlési képviselõ, mese-
gyûjtõ, mesemondó volt. Többek között novellák,
színdarabok és regények mellett a Magyar nép
múltja és jelene 2, a Magyar mese- és mondavi-
lág 5, a Nagy magyarok élete 12 kötetének szer-
zõje, a Nemzeti Iskola, valamint a Néptanítók
Lapjának szerkesztõje. Továbbá (Pósa Lajossal)
Az Én Újságom, (Sebõk Zsigmonddal) a Jó Paj-
tás, majd egyedül a Cimbora címû gyermeklapo-
kat szerkesztette. Ez utóbbit a legnehezebb idõk-
ben saját költségén adta ki. Mindent összevetve a
magyar gyermekirodalom egyik megteremtõjét
tisztelhetjük benne.

A Magyar Olvasástársaság 2005-ben felhívás-
sal fordult mindazokhoz, akiknek fontos a nép-
mesék fennmaradása és a mesékben élõ bölcses-
ség továbbhagyományozása, hogy csatlakozzon
azon kezdeményezéshez, amely szerint ezentúl
szeptember 30-át, Benedek Elek születésnapját a
népmese napjaként tiszteljük. Az ünnep mára ha-
tárokon átívelõ mozgalommá nõtte ki magát. 
E különlegesen jeles évforduló alkalmából nem
pusztán kegyeleti okok miatt tartjuk fontosnak
Benedek Elek életmûvét megbecsüléssel felidéz-
ni. Sokkal mélyebb jelentõségû a visszatekintés.
Nem Benedek Eleknek van szüksége a mi koszo-
rúinkra, hanem fordítva! Az õ életmûve máig 
erõforrás számunkra. A kulturális emlékezet foly-
tonossága, életben tartása minden közösség meg-
maradásának és lelki egészségének alapfeltétele.
Másrészt pszichológus, szociológus, pedagógus
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szakemberek megfigyeléseik, kutatásaik eredmé-
nyeként egybehangzóan állítják, hogy a népme-
sék szimbolikus képei, konfliktusai, történetei
eszközként közvetítik, adják át az élet értelmét
felnõttnek és gyereknek egyaránt. A lehetséges és
lehetetlen határán zajló konfliktusokból, gesztu-
sokból a hallgató tudattalanul is mélyen megérti a
súlyos nehézségek kikerülhetetlenségét, a meg-
küzdés különféle stratégiáit, a „jótett helyébe jót
várj” mindenek fölötti erkölcsi parancsát, és a
túléléshez szükséges erõk forrását.

Pedagógusok, könyvtárosok, szülõk, nagyszü-
lõk! Megfigyelések, kutatási eredmények nyomán
egyre biztosabban tudjuk, hogy a népmeséket, a
legjobb kortársi gyermekirodalmat nem pótolhat-
ja a rajzfilm, a villódzó képernyõ, az agresszió, 
a horror. Ezek néhány percre, órára látszólag elné-
mítják, lekötik a lelket, de nem nyugtatják meg, s
fõként nem tanítják meg élni. Azért kell fejbõl 
és könyvbõl, reggel és este, hétfõtõl vasárnapig
sokat és még többet mesélni, mert a gyerekek tõ-
lünk függetlenül is keresik, de – a felnõttek és a
mesék segítségével – sokkal nagyobb valószínû-
séggel meg is találják életük értelmét. Kérjük te-
hát a meseszeretõ emberek apraját-nagyját, hogy
ezt a napot szenteljék a mesék bölcs világának,

elevenítsék fel a mesemondás õsi mûvészetét,
emlékezzenek meg mesemondóinkról, mesegyûj-
tõinkrõl és a mesékbe szõtt bölcsesség máig érvé-
nyes üzeneteirõl. Kérjük az intézmények vezetõit,
hogy a jelzett napon vagy azt megelõzõ hétvégén
teremtsenek rendhagyó alkalmakat, ahol felnõttek
és gyerekek az eddigieknél tudatosabban, gyak-
rabban, nagyobb örömmel részesülhetnek a mese-
mondás, a felolvasás, a mesehallgatás mással nem
pótolható örömében! Tegyük lehetõvé, hogy kicsi
és nagy ezekben a napokban legalább egy népme-
sét tarisznyájába tehessen okulásul, vigasztalásul,
netán egyszerûen örömforrásként. 

A csatlakozási szándékot és tervezett rendez-
vény rövid leírását kérjük, küldje el a
gombos.peter@ke.hu címre, hogy regisztrálhas-
suk, majd a www.hunra.hu honlapon közzé lehes-
sen tenni.

A jelzett napokban a Kárpát-medencében sok-
felé konferenciákat szerveznek, többek között az
Országos Széchényi Könyvtárban és Kisbacon-
ban, Benedek Elek szülõhelyén is. (Az elõbbi
részleteirõl rövidesen bõvebb információkat talál-
hatnak a Magyar Olvasástársaság honlapján
www.hunra.hu)
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