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A MESE ÚTJA – BOSZORKÁNY HAVA – SZÁZARCÚ BOSZORKA - 
A ZALAI GYERMEKKÖNYVTÁROS MŰHELY 

KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL 
 

A mese útja országos olvasásnépszerűsítő programhoz önkéntes alapon 
csatlakozhattak a gyermekek olvasásáért felelősséget érző szervezetek, intézmények. A 
célja, hogy szakmai támogatást nyújtsunk mindazoknak, akik gyermekekkel 
foglalkozva szövegértési nehézségekkel és az olvasókedv csökkenésével találkoznak. 

A mese útja projekt az IBBY Magyarországi Szervezete kezdeményezésére. 2009 
áprilisában indult el - lengyel példa alapján. A tervek szerint havonta más főszervező 
tartja a nyitórendezvényt, és készíti el a honlapon megjelenítendő tartalmakat. Az év 
során új meg új intézmények, közösségek kapcsolódhatnak a programhoz, így a 
megvalósítás módszerei egyre gyarapodnak. A legfontosabb szempont, hogy minden 
módszer közelebb hozza a gyerekeket, fiatalokat az olvasáshoz. A résztvevők az 
interneten, honlap (www.meseutja.hu) révén tartják a kapcsolatot, és osztják meg 
egymással az információkat. A honlap legfőbb célja, hogy létrejöjjön egy olyan 
megoldáscsomag, „módszertani ötletbörze”, mely minden résztvevő számára elérhető és 
jól használható a mindennapi gyakorlatban. 

A mese útja tizenhárom „mesehónapon” át kanyarog, 2009 áprilisától 2010 
áprilisáig. Minden hónap főszereplője más-más mesehős, egymást követi a Vándorok 
hava, Boszorkány hava, Erdő hava, Királykisasszonyok hava, Sárkány hava, Óriások 
hava, Tündérek hava, Varázsló hava, A legkisebb fiú hava, Medvék hava, Manók hava, 
Ördögök hava, Óperencia hava. 

 A fenti elképzelések 2009. februárjában a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
szakmai konferenciáján fogalmazódtak meg, ahol sor került A mese útja projekt 
bemutatására, és elhatározás született a megvalósítására is. Zala megyét ekkor Matusné 
Gáll Éva, a zalaegerszegi Apáczai ÁMK könyvtárosa képviselte, aki a kínálatból a 
„boszorkány” mesehőst választotta a 2010. február havi zalai rendezvények 
főszereplőjének. Hazatérve kérte támogatásunkat a programok megvalósításához, ekkor 
született meg az elhatározás: a Zalai Gyermekkönyvtáros Műhely, mely a megyei 
könyvtáron kívül 10 városi könyvtárral tart közvetlen szakmai munkakapcsolatot, 
csatlakozzon hozzá. A projekthez történő csatlakozást Együttműködési nyilatkozattal 
tettük hivatalossá 2009. május 7-én, majd a Műhely május 11-i megyei továbbképzésén 
sor került a programterv elfogadására, ezt követően  pedig a projektre Felhívás 
közzétételére is.  

Ezzel megkezdődhetett a 2010. februárjában megrendezendő Boszorkány hava 
programjainak tervezése. 2009. júniusában, mint Zalaegerszeg város három legnagyobb 
közkönyvtárának gyermekkönyvtárosai (Horváth Anikó, Matusné Gáll Éva, Oláh 
Rozália) „ötletbörzét tartottunk”, melynek eredményeként kialakult az első tervezet, 
amely – anyagi támogatók hiányában – elsősorban olyan rendezvényeket tartalmazott, 
mely illeszkedik az egyes könyvtárakban 2009-2010 - ben zajló munkatervi 
programokhoz (hogy ne legyen sem anyagilag, sem munkavégzés szempontjából 
megterhelő), csupán a témaválasztásban kapcsolódott  a boszorkány mesehős alakjához. 
Ismerve a Zalai Gyermekkönyvtáros Műhely lelkes csapatát, gyermekkönyvtárosait, 
már ekkor megterveztük, hogy melyik könyvtár milyen formában tudna csatlakozni a 
projekthez. A 2009. szeptemberi tanévnyitó műhelyértekezleten tovább bővült e 
tervezet a műhelytagok újabb ajánlataival. Közben programkoordinátorunk, Matusné 
Gáll Éva éjt-nappallá téve kutakodott boszis mesék-történetek-képek-illusztrációk után, 
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a nyár végére egy virtuális boszorkányos Képtárral rendelkezett, és megálmodta a zalai 
Boszorkányos hónap honlapját, s már készült Boszorkánytanoda című kiadványa is. A 
részletes – táblázatba foglalt – megyei programterveket és a honlap szerkezetét a 
november 19-i őszi műhelyértekezleten ismertette. Ekkor csatlakozott hozzánk 4 
zalaegerszegi általános iskola, valamint a murakeresztúri ÁMK lelkes könyvtárosa is, 
így a résztvevő intézmények száma 14-re emelkedett.  

 A továbbiakban hétről-hétre egyre növekvő érdeklődéssel figyeltük az Apáczai 
ÁMK honlapját,  ahol a MESE ÚTJA külön menüpontot kapott 
(http://www.apaczaizeg.hu/nuke/modules.php?name=Boszi), és programkoordinátorunk 
önálló és „gyűjtő” munkája  eredményeként (valamint informatikusuk gyors 
közreműködése által!)  folyamatosan kerültek fel a Boszorkány hava – Százarcú 
boszorka mesehónap tartalmai (bibliográfiák könyvekről, versekről, boszorkány-
illusztrációk jegyzéke, boszorkányos képek; közreműködő intézmények; programok 
időrendben; módszertani foglalkozások, vetélkedők forgatókönyvei, könyvajánlások 
stb.). A továbbképzéseken való közös megbeszéléseken kívül a kapcsolattartás 
folyamatos volt a programkoordinátor, valamint a csatlakozó gyermekkönyvtárosok és 
pedagógusok között e-mail-en, telefonon, esetenként személyesen is.  

Már csaknem minden előkészítő-szervező munkán túl voltunk, amikor az IBBY 
titkára, Kiss Kati örömhíre eljutott hozzánk: 390 000,-Ft támogatást kapunk a zalai 
rendezvények lebonyolításához! Két hét alatt sikerült leendő vendégeinkkel, írókkal és 
művészekkel felvenni a kapcsolatot,  közreműködésük nagymértékben emelte a 
programsorozatot színvonalát. 

A 2010. február 1-i  nyitó rendezvénnyel, mely a Deák Ferenc Megyei Könyvtár és 
az Apáczai ÁMK Könyvtára által közösen meghirdetett Boszorkány rajz- és 
boszorkánykellék-készítő pályázat alkotásaiból készült kiállítás megnyitója és 
eredményhirdetése volt – A mese útja Zalába érkezett…   E hónapban (s természetesen 
ezt megelőzően a programok előkészítése során is) sok-sok gyermek olvasott – rajzolt - 
írt a könyvekben rejtőző boszorkányokról, sőt – farsangi időszak lévén – a könyvtárakat 
„boszorkányok” népesítették be, a gyerekek maguk is boszorkány-jelmezbe bújtak, sok 
helyen vettek részt boszorkány szépségversenyen, és a „legszebb boszik” a nagy városi 
farsangi felvonuláshoz is csatlakoztak. Február 1-ére elkészült a Boszorkány hava 
honlapja is, mely azóta is böngészhető az országos honlapon is (http://meseutja.hu). 

Könyvtárunk, a Deák Ferenc Megyei Könyvtárban Gyermekkönyvtára a következő 
módszertani anyagokkal, illetve programokkal járult hozzá a rendezvénysorozat 
sikeréhez: 

• Boszitotó Boldizsár Ildikó: A százarcú boszorkány című 
meséjéhez. Összeállította: Tóth Renáta gyermekkönyvtáros  

• Irodalmi totó 9-10 éveseknek. Baum: Oz, a nagy varázsló c. 
könyvének 2. fejezete (Dorka a mumpicokkal tanácskozik) alapján.  
Összeállította: Fejesné Szabó Piroska gyermekkönyvtáros  

• Könyvajánló – Mi ajánljuk – Gyerekek ajánlják (Mesefa- 
pályázatunk ajánlásai) = 

http://www.meseutja.hu/index.php?option=com_content&task=view
&id=129&Itemid=78 
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• Boszorkány-sarok könyv- és programajánlatokkal 
A boszorkányos rajz- és boszorkánykellék – készítő megyei pályázatot 2009 
utolsó negyedévére hirdettük meg – az Apáczai ÁMK Könyvtárával közösen - 
melyre 2010. január 30-ig kértük a zalai gyerekek alkotásait. A pályázatra 
megyénk 17 iskolájából 202 rajz és 4 boszorkány-kellék érkezett. A 
Boszorkányos rajz- és boszorkánykellék-készítő pályázat eredményhirdetésére 
február 1-én 14.30 órakor került sor az Apáczai ÁMK kiállítóterében  
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• Február 15-én Boszorkányos mesék címmel Boldizsár Ildikó író, 
mesekutató volt gyermekkönyvtárunk vendége, aki „elvarázsolta” a 
gyerekeket a jó és rossz boszorkányok világába. 

 

 
 

• A Boszorkányos Mesefa-játék keretében boszorkányokról szóló 
könyveket ajánlhattak a gyerekek egymásnak a gyermekkönyvtári 
Mesefán. A Boszorkányos Mesefa-játék eredményhirdetésére és 
jutalmazására február 20-án került sor, amelyen valamennyi résztvevő 
zsákbamacska-jutalomban részesült. Az eredményhirdetésen Kelemen 
Gyula énekmondó verses-zenés műsora ugyancsak „boszorkányosnak” 
bizonyult, és ajándék volt mindazok számára, akik könyvajánlásokat 
készítettek. 
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 A mese útja országos értékelésére és zárására 2010. április 28-án Budapesten, az 
Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Tündérpalotájában került sor, ahol 
Haszonné Kiss Katalin értékelte a programsorozatot. Zala megye „a legszervezettebb” 
minősítést kapta, és hozzátehetjük −36 rendezvényével és 3000 látogatóval − Zala 
megye rendezte a legtöbb programot is. Köszönjük valamennyi résztvevő és segítő 
kolléga, könyvtáros, pedagógus, valamint a szülők munkáját, mellyel hozzájárultak a 
rendezvénysorozat sikeréhez. Külön köszönet illeti programkoordinátorunkat, Matusné 
Gáll Évát, a zalaegerszegi Apáczai ÁMK könyvtárosát, aki fáradtságot nem ismerve 
végezte a honlapszerkesztő-irányító tevékenységet.  A programsorozat megvalósítása 
során ismételten bebizonyosodott, hogy a 15 éve megalakult szakmai munkaközösség, a 
Zalai Gyermekkönyvtáros Műhely tagjai változatlanul szívesen és lelkesen dolgoznak 
egy jó cél érdekében, ma is időszerű a megalakuláskor megfogalmazott jelmondat: 
„Együtt könnyebb és eredményesebb!” 

 
        Oláh Rozália 
 
 
 
 

 
 

Felhívás 
 
 

 Az Apáczai Csere János Általános Művelődési Központ Könyvtára (Zalaegerszeg) 
és a Zala Megyei Gyermekkönyvtáros Műhely felhívja az  intézmények és 
közösségek figyelmét a Mese útja országos olvasásnépszerűsítő projektre. A 
Rendezvénysorozat 2009 április -2010 április között zajlik. Minden hónap 
történései egy-egy mesefigura köré szerveződnek, s szervezői különböző 
magyarországi városok. Bővebben tájékoztatást ad a http://www.meseutja.hu 
honlap. 

 Zala megye a boszorkányok havát vállalta fel 2010 februárjában, mottónk 
„Boszorkányok márpedig vannak”. E programsor koordinátora Matusné Gáll 
Éva, a zalaegerszegi Apáczai Cs. J. ÁMK könyvtárosa. Terveinkből egy kis 
ízelítő: kiállítások, mesefa, boszorkányfal, bábkészítés, boszorkány 
szépségverseny, olvasónapló, kvízjáték valamint ebben a témában pályázatok. 
Jelenleg 13 intézmény csatlakozott hónapunkhoz. Várjuk azoknak a zalai 
intézményeknek és gyermekközösségeknek a csatlakozását, akik fontosnak tartják 
az olvasás ügyét, és szívesen részt vennének a projekt megvalósításában. 
Részvételüket és ötleteiket jelezzék az alábbi e-mail címen: 

 
konyvtar@apaczaizeg.hu 

 
 

Boszorkányos szép napot kívánunk: 
 

Matusné Gáll Éva és Oláh Rozália 
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