
Gyermekkönyvek  

nemzetközi napja   

 „ Maga az élet a legcsodálatosabb 
tündérmese.” 

Hans Christian Andersen  



  

  

 

 

   

 

 

 

  1967 óta Hans Christian Andersen, dán meseíró születésnapján tartják világszerte a 

Gyermekkönyvek nemzetközi napját. A Gyermekkönyvek Nemzetközi Tanácsa 

(IBBY) által szervezett ünnep célja, hogy a gyermekekkel megszerettessék az 

olvasást, a könyveket. 

A digitalizált világban egyre fontosabbá vált ennek a napnak az üzenete. Azokkal a 

gyerekekkel is meg kell ismertetni az olvasás szépségeit, akik a számítógép előtt 

töltik idejük nagy részét. Hiszen a könyvek nemcsak szórakoztatnak, de tanítanak is. 

Minden évben más-más ország vállalja az eseménysorozat szponzorálását, az adott 

ország megfogalmazza a nap jelmondatát, felkér egy neves írót, hogy ez alkalomból 

küldjön üzenetet a világ gyermekeinek, s egy képzőművészt, hogy tervezzen plakátot. 

2001-ben Magyarország szervezte a központi rendezvényeket. 

Az üzenetet Janikovszky Éva írta: 

A Könyvekben minden benne van 



      
  

  

  

  Hans Christian Andersen dán költő és meseíró 
 



  

Mi van a könyvekben? Ezen törtem a fejemet, amíg ott kuporogtam három-négy 
éves koromban nagyszüleim boltjában egy kis sámlin. A pénztárban nagymamám 
ült, a pult mögött anyám várta a vevőket. Mögötte mennyezetig érő könyvespolcok, 
és egy nagy létra, amely két kampóval egy vasrúdra függesztve siklott jobbra-balra, 
hogy elérhetők legyenek a legfelső polcon sorakozó könyvek is. 

Ne gondoljátok, hogy unatkoztam! Ha bejött egy vevő a boltba, azt próbáltam 
kitalálni, hogy vajon az alsó polcokról kér-e könyvet, vagy a magasban lévők 
érdeklik. Az én fiatal, fürge, okos anyukám minden könyvnek tudta a helyét, s ha 
kellett, felmászott a létrára, hogy lehozza a kék, vörös, lila kötésű könyvet a 
megfelelő polcról is, és a vevő elé tegye. Büszke voltam anyámra, és egyre jobban 
izgatott, hogy mi lehet a könyvekben? Hiszen az alsó sorokban is volt kék, vörös, 
lila, tele apró fekete betűkkel - szép színes rajz, mint az én könyveimben, pedig 
egyikben sem volt! 

Otthon nálunk mindenki olvasott. Anyám is, apám is, nagyszüleim is. Ahogy 
elnéztem az arcukat, amint a könyv fölé hajolva hol elmosolyodnak, hol 
elkomorodnak, hol meg feszült izgalommal lapoznak egyet, azon gondolkoztam: 
hol járnak? Meg se hallják, ha szólok hozzájuk, s ha végre rám figyelnek, mintha 
visszajöttek volna valahonnan. Miért nem visznek engem is magukkal? 

Mi van a könyvekben, mi az a titok, amit nem osztanak meg velem? 

Aztán megtanultam olvasni. És megtudtam, mi a könyvek titka. Az, hogy minden 
bennük van. Nemcsak a tündérek, a manók, királykisasszonyok, a gonosz 
boszorkányok, hanem én is meg te is, örömeinkkel, gondjainkkal, vágyainkkal, 
bánatunkkal, benne van a jó meg a rossz, az igaz és a hamis, a természet, a 
világmindenség; ez mind, mind elfér a könyvekben. 

Nyisd ki a könyvet! Megosztja veled minden titkát. 



  

Az idei év mottója: 

A szavak zenéje 

 



  

  

 

 

   

 

 

 

Hans Christian Andersen meséi 

https://mek.oszk.hu/00300/00309/00309.htm


  Húsvéthétfő  
  



Húsvéthétfő  

A húsvét vasárnapi főünnepét követő hét első napja. Az ünnepnek 

a keresztény egyházban nincs különösebb jelentősége, 

elsősorban népszokásairól híres. Magyarországon munkaszüneti 

nap, legkorábbi lehetséges dátuma március 23., legkésőbbi április 

26. 
 

A naphoz kötődő népszokás a locsolkodás, ezért néhol vízbevető 

hétfő néven is ismerték ezt a napot. Egykor vidéken 

a lányokat a kúthoz, vályúhoz vitték, és vödörrel leöntötték, de a 

népszokás ma is, városi környezetben is tovább él. Eredetére 

nézve termékenységvarázsló célzatú, illetve a víz tisztító hatására 

is utal. A legények a locsolásért piros vagy hímes tojást kapnak a 

lányoktól. Sok országban meghonosodott a húsvéti tojásdíszítés, a 

tojások héjának különféle módszerekkel történő díszítésének 

művészete. 



    Az egészség világnapja  
  



   
   Minden év április 7-én ünnepeljük az Egészség 

világnapját, vagy nevezik még Egészségügyi világnapnak 

is. Ugyanis 1948-ban ezen a napon kezdte meg működését 

a WHO (World Health Organization), melynek feladata, 

hogy az országok kormányaival együttműködve irányítsa 

az egészségügyi munkát és óvja a környezetet is. 
  

 
 

  

   A jeles nap célja, hogy felhívja a figyelmet arra, 

milyen fontos megőrizni az egészségünket.  

Testi, lelki, mentális egészségünk egyaránt fontos. 

 

Népi bölcsesség: Minden nap egy alma, az orvost távol 

tartja! 



     A magyar költészet napja  
  



A magyar költészet napját Magyarországon 1964 óta április 11-én József 

Attila születésnapján ünneplik.  

Ebből az alkalomból minden évben irodalmi előadóestekkel, könyvbemutatókkal, 

költőtalálkozókkal és -versenyekkel tisztelegnek a magyar líra előtt.  

A rendezvényeken klasszikus és kortárs költők versei egyaránt szerepelnek. Gyakran diákok, 

vagy éppen a ma is élő szerzők tolmácsolják a költeményeket. 

Az ünnepnapon jellemzően irodalmi előadóesteket, könyvbemutatókat, költőtalálkozókat, 

szavalóversenyeket rendeznek. Az elmúlt években egyes vendéglátóhelyeken ezen a napon 

verssel is lehetett fizetni a kávéért.  



A közösségi videómegosztó csatornán számos videó tekinthető meg, ebben az 

évben online megtartott rendezvényekről. 

 

Költészet napja 2021 

https://www.youtube.com/results?search_query=k%C3%B6lt%C3%A9szet+napja+2021
https://www.youtube.com/results?search_query=k%C3%B6lt%C3%A9szet+napja+2021
https://www.youtube.com/results?search_query=k%C3%B6lt%C3%A9szet+napja+2021
https://www.youtube.com/results?search_query=k%C3%B6lt%C3%A9szet+napja+2021
https://www.youtube.com/results?search_query=k%C3%B6lt%C3%A9szet+napja+2021
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https://www.rfmlib.hu/gyerek/book/aprilis-02-gyermekkonyvek-nemzetkozi-napja-meseiras-napja
https://semmelweis.hu/kavicsmentorprogram/2021/04/07/az-egeszseg-vilagnapja/
https://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/jozsef_attila_szuletesnapja__1905_a_kolteszet_napja_magyarorszagon

