
Jó napot kívánok, sziasztok! Köszönjük szépen a meghívást az egész BOOKR Kids csapat 
nevében! Én Koncsik Fanni vagyok, a BOOKR Kids magyar gyártásért felelős project 
managere és eljött velem Horváth Dorka, csapatunk legfrissebb tagja, jelenleg 
gyakornokunk, aki egyben az ELTE tanítóképző szak hallgatója. 
 
Hogy mit is kell a Mesetárról tudni? 
A BOOKR Kids Mesetár egy okoskészülékre, Google Play és App Store áruházakról 
ingyenesen letölthető applikáció, amely jelenleg több mint 200 könyvet tartalmaz. 
Kb. 2.5 éve jött létre az applikáció, amelynek már cseh változata BOOKO néven elérhető és a 
legnagyobb cseh és szlovák gyerekkönyvkiadó cégnek, az Albatros Mediának készült. 
Emellett pedig a norvég piacon is jelen vagyunk, nem sokára norvég alkalmazással, jelenleg 
a magyar app angol nyelvű verziójával.  
Hogyha nagyon egyszerűen kéne fogalmazni és elmondani, hogy mi is a Mesetár, akkor azt 
mondanám, hogy: 

- Mesekönyv, 
- Hangoskönyv és 
- Interakciós játék egyben. 

Így nyújtva komplex élményt a családoknak és főleg a gyerekeknek. 
Jelenleg több mint 200 mesekönyv érhető el a Mesetárban, amelyek a fizikai, nyomtatott 
formában is megjelentek. (A tartalom heti egy új mesével bővült ez idáig, azonban jövő 
évtől gyakrabban várható új megjelenés.) Az örök klasszikusokról a modern kedvencekig, 
például: Janikovszky Éva történetek, Vackor, A két Lotti, Kincskereső kisködmön, A kis 
herceg, Nemes Nagy Ágnes mesék, illetve Terka-sorozat, Gúfó-sorozat, Sündör és Niru, 
Lackfi János történetek. Három korosztályra bonthatóak le a mesék: 2-4 éves korig (lapozók, 
állattörténetek, sok illusztráció, kevés szöveg), 5-6 (átmeneti korszak), 7-10 (kisiskolások, 
betű és számismeret, hosszabb terjedelem, több szöveg, kevesebb illusztráció). 
A legnagyobb magyar könyvkiadókkal állunk kapcsolatban: Móra, Libri, Kolibri, Csimota, 
Babilon, Diafilm, Manó könyvek. 
Minden meséhez tartozik hangos felolvasás, magyarul, angolul és németül; felolvaást kísérő 
szövegkiemelés, hangeffektek, interakció és játékok. 
Csak profi (szinkron)színészekkel dolgozunk együtt, például Hámori Gabi, Zsigmond 
Tamara, Györgyi Anna, Malek Andi, Gálvölgyi János, Szokol Peti, Papp Janó éés még sokan 
mások. 
Kiemelt partnereink közül megemlítenék párat. Samsungnak készítettünk egy mesét, 
aminek főszereplője Samu, aki bejárja az univerzumot és jegesmacikat ment meg. 
Érdekessége a meséknek, hogy a Gondrival együtt először digitális, majd nyomtatott 
formában jelent meg. Telekom: Mesetablet, de erre még visszatérünk. TASZ: Mondo kártya 
és mese Zoli robotról. Nemzetpolitikai államtitkárság: A Miénk a város! Program keretén 
belül Mátyás királyról szóló mesét készítettünk, aminek írója Lackfi János és illusztrátora 
csapatunk egyik tagja, Czuder Tamás. [Itt berakom a mesét.] 
Most egy kicsit az oktatás részére fektetnénk a hangsúlyt. 2017 októberében a Szegedi 
Tudományegyetem készített egy empírikus kutatást, amiben a Mesetár funkciót vizsgálták 
és megállapították, hogy olvasás és készségfejlesztő hatással bír! Ezáltal akkreditáltak 



lettünk, bekerültünk az alsós általános iskolai oktatási programba. A digitális jólét keretin 
belül tudnak az iskolák pályázni a BOOKR Kids pedagógiai-módszertani csomagra. 
 
Little D parts 10-16 
Fontos megjegyezni, hogy nem ezt a Mesetárat fogják megkapni az iskolák, hanem ennek 
egy kifejezetten iskolai változatát, amiben 42 kötelező olvasmány fog szerepelni 1-4. 
Osztálosoknak (A cinege cipője, Barátaink a ház körül, La Fontaine mesék & 3x1 család, A 
didergő király, Ha én felnőtt volnék stb.) és olyan funkciói lesznek, mint: 

- A tanár tudja követni, hogy egy-egy oldalon mennyi időt töltött olvasással a gyerek. 
- Melyik játéknál akadt el, hol töltött legtöbb időt. 
- Épp ellenkezőleg, mivel végzett leghamarabb, miben a legügyesebb. 
- Memória megjegyzés, vagyis a gyerekek teljesítménye visszakereshető, statisztika 

vonható le. 
 
Jövő évben pedig 30 órás pedagógiai továbbképzés során lesz lehetőségük a tanároknak 
elsajátítaniuk a Mesetár funkcióit, hogy ősztől alkalmazni tudják az iskola padok mögött. 
A csomag ára 580 ezer ft 30 eszközért az egész alsós évfolyamnak korlátlan Mesetár 
előfizetéssel. Pályázni pedig a digitális jólét program honlapján az EFOP és VEKOP-on belül 
lehet. 
 
Könyvtárak számára kínáljuk: 

- Telekom Mesetablet: teljes értékű Lenovo Mesetablet, amelyhez fél éves Mesetár 
előfizetés jár. 

- Mesekártya: ajándékozható előfizetés 3, 6 és 12 hónapig tart. 
- Meseasztal: 2 és 4 személyes,igény esetén  egyedi, 1 éves BOOKR Kids előfizetés, 12 

békescsabai és kistérségi rendelés, 6 nyíregyházi, Petőfi Irodalmi Múzeum, 195.580Ft 
 


