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MESÉKBŐL ÁLL A VILÁG! 

Bács-Kiskun megyei gyermekkönyvtárosok szakmai továbbképzése 

2015. november 16-17. 

A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár rendszeresen szervez 

továbbképzést a megye könyvtárosainak, ezen belül a gyerekekkel foglalkozó 

könyvtárosoknak is. Az elmúlt években mindig jól felkészült, tapasztalt 

szakemberek segítségével igyekeztünk egy-egy fontos, aktuális témát 

feldolgozni, lehetőséget teremtve arra is, hogy a résztvevők megosszák 

egymással a napi munkájuk során szerzett tapasztalataikat. 

A 2015. év szakmai találkozóra a városi könyvtárak gyermekkönyvtárosait, a 

községi könyvtárak és szolgáltatóhelyek gyerekekkel foglalkozó munkatársait 

hívtuk. Tavaszi igényfelmérésünkben javasoltuk, hogy az óvodások és az 

általános iskolai korosztály mesékkel, szépirodalmi szövegekkel való 

ismerkedését segítő, szövegértésük és a kulcskompetenciáik fejlődéséhez 

hozzájáruló tevékenységekkel fejlesszük módszertani kultúránkat. Ezt a 

kezdeményezést a megkérdezettek időszerűnek, aktuálisnak és hasznosnak 

tartották. 

Intézményünk rendelkezik mindazokkal a tárgyi és technikai feltételekkel, 

amelyek előadás tartásához, konzultációhoz, gyerekfoglalkozás megtekintéséhez 

szükségesek. 

A két nap alatt a mesemondásról, a mesék forrásáról, az olvasásról, a tanulás, 

ismeretszerzés játékos módjáról beszélgettünk, hogy a könyvtári játékokat még 

tudatosabban tudjuk alkalmazni a gyerekek értelmi, érzelmi és esztétikai 

nevelésében, szocializációjának folyamatában.  

A szakmai napok programja 

2015. november 16. hétfő 

9.30 – 10.00 Kopogtatás Meseország kapuján 
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10.00 – 11.30 A népmesék és a mesemondás gyökerei 

 Előadó: dr. Kríza Ildikó néprajztudós 

11.30 – 12.00 Konzultáció 

12.00 – 13.00 Ebéd 

13.00 – 14.30 Válogatós válogatás 

 Kortárs gyermekirodalmi ajánló 

 Előadó: Lovász Andrea gyermekirodalmi kutató 

14.30 – 15.00 Konzultáció 

15.30 – 17.00 Meseország 

 Mesemondó gyerekek találkozói Bács-Kiskun megyében 

 Előadó: Koleszár Márta – Katona József Könyvtár 

17.00 – 17.30 Konzultáció 

18.00 – 19.00 Vacsora 

19.00 – 20.00 Megszólal a mese 

 Vendégünk: Fábián Éva Életfa- és Artisjus-díjas 

mesemondó 

Vendégünk volt dr. Kríza Ildikó néprajztudós, aki a csodás történetekről, a 

mesemondásról, a mesék forrásáról, az olvasásról és a mesemondás 

kapcsolatáról tartott igen tartalmas előadást.  

Nagy érdeklődés kísérte Lovász Andrea kortárs irodalmi ajánlóját. Az utóbbi 

évek kiemelkedő szerzőit, illusztrátorait, azok munkáit, a gyerekekhez, a 

gyerekirodalomhoz való viszonyukat bemutatva, rövid szösszeneteket idézve 

hívta fel a figyelmet számos kötetre.  

A délutáni előadás és konzultáció a megyében több évtizedes hagyományokra 

visszatekintő mesemondó mozgalomhoz kapcsolódott, röviden áttekintve 

történetét, bemutatva azt az országosan is egyedülálló formát, amelynek 

keretében több száz gyerek kap megszólalási lehetőséget, szerez sikerélményt.  

Fábián Éva esti előadása szép lezárás volt a napnak. Az Életfa- és Artisjus-díjas 

mesemondó történeteit hallgatva arra is mintát kaptunk, hogy lehet egy-egy 

mesebeli történetet élményszerűen megosztani a közönséggel. 
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2015. november 17. kedd 

9.30 – 10.30 Ősz szele zümmög... 

 Könyvtári foglalkozás óvodásokkal 

 Vezeti: Fazekasné Endre Éva 

9.30 – 10.30 A szomorú kacagány 

 Mesefoglalkozás kisiskolásokkal 

 Vezeti: Rendekné Nyul Marianna 

11.00 – 12.30 Mesélő képek 

 Az illusztrációk szerepe a gyerekkönyvekben 

 Előadó: Tsík Sándor 

12.30 – 13.00 Konzultáció 

13.00 – 14.00 Ebéd 

14.00 – 15.00 Mesemorzsák 

 Ötletek, tapasztalatok, továbblépési lehetőségek  

15.00 Zárul Meseország kapuja 

Tapasztalatcserénk második napjára megérkeztek a gyerekek is. A Katona 

József Könyvtár gyermekkönyvtárosai egy óvodás és kisiskolás csoportnak 

tartottak foglalkozást, felvillantva számos módszertani fogást, kisebb 

könyvtárakban is alkalmazható szakmai ötletet. A kisiskolásokkal a Csimota 

Könyvkiadó Tolerencia sorozatának A szomorú kacagány c. kötetét dolgoztuk 

fel. A beszélgetésen jelen volt Tsík Sándor, a kiadó képviselője, aki így 

szembesülhetett azzal, milyen gondolatokat és hogyan tudnak megfogalmazni a 

harmadikosok a mese meghallgatása után. Tsík Sándor a gyerekeknek szóló 

illusztrációkat állította előadásának középpontjába. Ebből a szempontból is 

hasznos áttekintést kaptunk az aktuális könyvkínálatról, van miből válogatnunk! 

A tapasztalatcsere végén most is megállapítottuk, hogy a gyerekfoglalkozások 

hatékonysága alapvetően a felnőttek felkészültségén alapszik. Rajtuk múlik, 

hogy egy-egy könyves alkalom sok apró ötlettel és alapos előkészítéssel valóban 

továbbgondolkodásra, olvasásra ösztönző élményt jelentsen az apróságoknak. 

A szakmai napokon a résztvevők lehetőséget kaptak a véleménynyilvánításra. 

Ez alapján is úgy véljük, hogy a szakmai napok előadásai, konzultációi,  a 
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MESÉKBŐL ÁLL A VILÁG 

 

 

 

A népmesék és a mesemondás gyökerei – dr. Kríza Ildikó 

 

 

 

Válogatós válogatás – Lovász Andrea 

 

 

 

Megszólal a mese – Fábián Éva 



 6 

 

 

 

Meseország – Mesemondó gyerekek 
találkozói Bács-Kiskun megyében 

 
A szomorú kacagány – Rendekné Nyul 

Marianna és a kisiskolások 

 

 

 

Ősz szele zümmög... – Fazekasné Endre Éva és az ovisok 

 

 

 

Mesélő képek –Tsík Sándor 

Kecskemét, 2015. november 16-17. 


