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A Mese útja egy olyan országos olvasóvá nevelő program, melyhez önkéntes alapon csatlakoznak a gyermekek 
olvasásáért felelősséget érző szervezetek, intézmények. A projekt célja, hogy szakmai támogatást nyújtson 
mindazoknak, akik gyermekkel foglalkozva olvasási nehézségeket, az olvasási kedv romlását tapasztalták. A 
Tündér hava program ennek a projektnek utolsó előtti állomása. 
 
 
 

Tündérek a Tündérpalotában 
2010. március 1. 

 
 
Az OFI – Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (OPKM) műemléki, Tündérpalota fantázianevű 
épületébe várunk minden tündért és tündérboszorkányt. Bosnyák Viktória nagy sikerű gyermekregénye 
szerint a tündérboszorkányok olyan könyvtárostanárok, akik iskolájában nem olvasnak a gyerekek. A 
tündérboszorkányokat úgy lehet ismét tündérré változtatni, ha a gyerekek újra sokat olvasnak, és gyakran 
járnak a könyvtárba. 

Ezen kerettörténet köré az OPKM a Gyermekkönyvek Nemzetközi Tanácsának Magyar Egyesületével 
(IBBY) és a Könyvtárostanárok Egyesületével (KTE) összefogva egy egész napos rendezvényre hívja a 
környező iskolák tanulóit, az ország pedagógusait, könyvtárostanárait és minden érdeklődőt. 

 
A program keretében a következő tevékenységeket kínáljuk: 
 az épület művészeti, neveléstörténeti értékeinek bemutatása szakvezetés keretében 
 vezetés az OPKM Orbis pictus – Szemléltetés az iskolában című kiállításában 
 tájékoztató az EGT norvég finanszírozási mechanizmus keretében elnyert pályázat kapcsán az 

európai kulturális örökség megőrzése, műemléképület felújítása, in situ, látogatható pedagógiai 
múzeum kialakítása, műtárgyvédelmi elhelyezése projektjéről 

 könyvtár- és múzeumpedagógiai foglalkozások gyerekeknek 
 könyvkiállítás az OPKM Gyermek- és ifjúsági különgyűjteményéből 
 kamara-kiállítás a Tündérpalota épületének történetéről 
 újra megtekinthetők a Szép képekben kis világ c. gyermekkönyv-történeti tablók 

 
 
Helyszín: 
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet – Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Tündérpalota 
1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40. 
 
 
 

Részletes program: www.ktep.hu/TSZN2010
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A Tündér havához kapcsolódó online események 
 
 
http://www.meseutja.hu/ 
 
Ajánló bibliográfia a Tündérekről 
Foglalkozástervek, ötletek 
Beszámolók 
 
 
http://konyvtar.hu/ 
 
Interaktív könyvajánlások a Könyvtár.hu portálon 
 Nyilvános Tündér polc létrehozása 
 A még hiányzó könyvismertetések elkészítése könyvtárostanárok és gyerekek bevonásával 
 A hozzászólás funkció kihasználásával olvasási élmények megbeszélésének ösztönzése 

 
 
  
Szervezők: 
 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet – Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (OFI-OPKM) 
 Könyvtárostanárok Egyesülete (KTE), 
 Gyermekkönyvek Nemzetközi Tanácsának Magyar Egyesülete (IBBY) 
 
 
 
Támogatók:  
 EGT Norvég Finanszírozási Mechanizmus 
 Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete (MASZRE) 
 Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) 
 Nemzeti Kulturális Alap 
 Könyvtár.hu 
 Móra Könyvkiadó, 
 Könyvmolyképző Kiadó 
 Norvég Királyi Nagykövetség 
 Fábián Eta textilszobrász 
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Tündérek a Tündérpalotában részletes program 
 

 Díszterem Olvasóterem Más terek Folyamatos 
9-10  Regisztráció 
10-11  Köszöntő 

– dr. Varga Katalin, igazgató, OFI-OPKM 
 A Mese útja Tündér havának megnyitója 

 
 A kiállítás megnyitója 

- Polgár Tamás, tanácsos, Norvég Királyi Nagykövetség 
 A KTE Tavaszi Szakmai Napjának megnyitója 

 – Lázárné Szanádi Csilla elnök, KTE 

 
 

11-12  Tárak, szertárak, osztálytermek, Látogatható és bejárható in 
situ terek, megújuló tartalmak és szolgáltatások a 
Tündérpalotában 
- Munkácsy Gyula, norvég projekt múzeumi szakértő, OFI-
OPKM 

 Könyvtár az iskola évkönyvében – Györei Istvánné, 
könyvtárostanár, Mikszáth Utcai Általános Iskola, Marcali 

 Iskolák és könyvtáraik a Lónyay utcában, egy 
könyvtárostanár, mint történetíró 
- Tóth Viktória, könyvtárostanár, Szent-Györgyi Albert Ált. 
Isk. és Gimn., Bp. 

Tündérboszorkány bemutató foglalkozás alsó 
tagozatos tanulókkal - Adoryán Emese, 
könyvtárostanár, Kontyfa Középiskola, 
Általános Iskola, Óvoda és Kerületi Nevelési 
Tanácsadó, Bp. és Bosnyák Viktória, író 
(max. 20 fő hospitálhat) 

11- 
Pincétől a padlásig – szakmai 
vezetés a Tündérpalota 
épületében – Bakó Anna, 
muzeológus, OFI-OPKM 
(a padlás csak saját felelősséggel 
látogatható) 

12-13 szünet  
13-14  Tündér hava a Mese útján - tájékoztató 

 Tündérboszorkányok és könyvtáraik a Könyvtár.hu portálon
- Kardos András, fejlesztő és Dömsödy Andrea alelnök, KTE 

 A Nevelési Tudásdepó mintaprogramjai 
- dr. Csík Tibor, projektvezető, OFI-OPKM 

Tündériskola 
– Olasz Etelka mesemondó műsora 
(az előzetesen bejelentkezett 
gyerekcsoportoknak) 

12.30–  
Orbis pictus – Szemléltetés az 
iskolában – vezetés az OPKM 
állandó kiállításában  

14-15  A Móra Kiadó újdonságai 
 
 Jonatán Könyvmolyképző az olvasóvá nevelés szolgálatában 
Katona Ildikó főszerkesztő, Könyvmolyképző Kiadó 

Tündérboszorkány bemutató foglalkozás alsó 
tagozatos tanulókkal - Adoryán Emese, 
könyvtárostanár, Kontyfa Középiskola, 
Általános Iskola, Óvoda és Kerületi Nevelési 
Tanácsadó, Bp. és Bosnyák Viktória, író 
(max. 20 fő hospitálhat) 

 

15-16  Beszélgetés a látott foglalkozásokról, 
moderátor: Lázárné Szanádi Csilla elnök, KTE 

15.00 -  
A Tündérpalota és a 
Tisztviselőtelep - szakmai 
vezetéssel egybekötött séta – 
Bakó Anna, muzeológus, OFI-
OPKM 

 
 
1.) Tündérek könyvei 
kiállítás 
 
 
2.) Kamara-kiállítás a 
Tündérpalota épületének 
történetéről  
 
3.) Tündérek a 
Tündérpalotában c. 
feladatlapos játék 
papírmárványozás, mesélés 
(csoportoknak előzetes 
bejelentkezéssel) 
 
 
4.) Szép képekben kis világ 
Újra látható az OPKM és a 
KTE 2001-2002-ben nagy 
sikert aratott 
gyermekkönyv-történeti 
vándorkiállítása 
 
 
5.) Orbis pictus – 
Szemléltetés az iskolában 
a kiállítás folyamatosan 
megtekinthető 
 
6.) Könyvárusítás 
Könyvmolyképző 

 


