
Olvasókörök jelentkezését várja  
a Falusi Krónika program

A  Nemzeti Művelődési Intézet Falusi Krónika 
címmel meghirdetett kezdeményezésével indítja út-
jára a Kárpát-medencében működő olvasókörök, kö-
zösségek irodalmi találkozóit 2020-ban.

A  program célja, hogy azokon a kistelepüléseken, 
ahol korábban olvasókörök működtek, de ma már nin-
csenek, vagy alig vannak közösségek, vagy azokon a te-
lepüléseken, ahol igény mutatkozik a közös olvasásra, az 
olvasott művek bemutatására, közösségben való értel-
mezésére, megbeszélésére – újra forduljanak az iroda-
lom, a vers és prózamondás, mint az amatőr művészeti 
tevékenység egyik meghatározó szakága felé. Újra elter-
jedjen az olvasás, az olvasott művek megismerésén túl 
azok közösségi megbeszélése, az olvasás, a  mű előadá-
sának élménye által, színesítve a helyi kulturális életet, 
olvasóköri bemutatók kapcsán élményhez juttatva a la-
kosokat, ezzel is hozzájárulva a helyi közösségépítéshez.

A  Falusi Krónika Olvasóköri Irodalmi Találkozó 
témája a falusi, vidéki élet, az e témakörrel foglalkozó 

– hagyományok, munka, szokások, táj, szülőföld, ter-
mészet, ünnep, barátság, szerelem – művek kerülnek 

bemutatásra a résztvevők által a kortárs vagy klasszikus 
magyar irodalomból, valamint a régiókban született 
irodalmi alkotásokat, vagy az oda kötődő, ott élő vagy 
onnan elszármazott költők, írók műveit; saját gyűjtésű 
falutörténeteket, anekdotákat, elbeszéléseket is mód 
nyílik bemutatni.

A  jelentkező ifjúsági és felnőtt korosztályú (15-100 
éves korig) olvasókörök, közösségek képviseletében az 
előadók készülhetnek verssel, novellával, vagy regény-
részlettel, saját, helyi gyűjtés alapján feldolgozott elbe-
széléssel, faluhistóriával is.

A megyei találkozók időpontjáról és pontos helyszíné-
ről a Nemzeti Művelődési Intézet lakóhely szerinti illeté-
kes megyei igazgatósága tud közelebbi felvilágosítást adni.

A  Falusi Krónika olvasóköreinek, közösségeinek gá-
laestjén 2020. április 25-én a megyei és határainkon túli 
irodalmi találkozókon fellépő legkiválóbb olvasókörök, 
közösségek tagjai mutatják be előadásaikat a Lakite-
lek Népfőiskolán, ahol a fellépők produkcióit követően 
szakmai műhelybeszélgetésekre is lehetőség nyílik az 
irodalomszeretők részére.

A programmal kapcsolatban információ kérhető: 
 

Török Károlyné Miszori Marianna 
E-mail: torok.karolyne@nmi.hu 

Telefon: 06 /20 322 9075
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