
A hatvani Ady Endre Könyvtár Gyermek-
könyvtárában évekkel ezelõtt szépirodal-
mi mûveket feldolgozó színes kiadvá-
nyok összeállítására és házi sokszorosítá-
sára vállalkoztunk. Mai magyar szerzõk
mûveibõl válogattunk, olyan mûvekbõl,
melyek ajánlandók és ajánlhatók a kivá-
lasztott korosztálynak, szórakoztató, re-
mek történetek.

Ilyen módon hívtuk fel a figyelmet az
alábbi könyvek olvasására: Bálint Ágnes
Egy egér naplója, Csukás István Madár-
védõ  golyókapkodó, Csukás István Pin-
tyõke cirkusz, világszám, Fodor Sándor
Csipike, a gonosz törpe, Lázár Ervin 
A nagyravágyó feketerigó, Lázár Ervin 
A kisfiú meg az oroszlánok, Lázár Zsó-
fia–Lázár Ervin Bogármese, Marék Vero-

nika Kippkopp és a hónapok, Podonyi
Hedvig Zöldföld és Mohónia.

A könyvek feldolgozása minden eset-
ben a mûvekre szabott, általunk kitalált
és összeállított irodalmi játékok (talá-
nyok, rejtvények, totó, betûháló stb.)
megfejtését jelenti. A keresztrejtvénytõl a
meseszámtanig minden feladvány a kivá-
lasztott könyvekre kérdez. Játékunk 
lényege: a gyerekek könyvtári tagok le-
gyenek, olvassák el a kijelölt könyvet,
könyveket, készítsenek el – a könyv cse-
lekményéhez kapcsolódó – egy vagy
több alkotást, melyeket házi kiállításként
mindig bemutattunk.

Rejtvényfüzeteink fogadtatása mind a
gyerekek, mind a pedagógusok, mind 
a szülõk között igen kedvezõ volt, ami
már a kezdetektõl arra ösztönzött minket,
hogy legyenek további terveink, keressük
az újabb partneri együttmûködést az ol-
vasás élményének ilyetén megismerteté-
sére vagy újbóli átélésére.

A Nemzeti Kulturális Alap Márai-
listás pályázatába bekapcsolódva lehe-
tõségünk nyílt a Könyves kalandok
rejtvényfüzetünk újabb kiadványának
megjelentetésére. (Márai-Kaleidoszkóp.
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✒✒    Kassa Andrásné

Pályázati lehetõségen innen és túl,
avagy újabb hatvani kalandjáték a könyvek között



Pályázat a Márai-listára beválasztott
könyvek olvasókkal történõ megismerte-
tésére és más irodalmi programok, vala-
mint író-olvasó találkozók támogatására
Heves megye könyvtáraiban.)

2011-ben az elsõ  Márai-listán besze-
rezhetõ könyvek között nagy örömmel
fedeztük föl  Berg Judit Rumini címû
könyvét. (Több példány beszerzésével
már akkor készültünk egy késõbbi köny-
ves játékra.) Mondhatjuk tehát: kapva-
kaptunk a Márai-listára épülõ Márai-
kaleidoszkóp pályázási lehetõségen és 
az újabb Könyves kalandok füzetünk té-
májának Berg Judit Rumini címû mûvét
választottuk. Ez a remek történet min-
denhol az ajánlott olvasmányok közé kí-
vánkozik. 2007-ben méltán lett Az év
gyermekkönyve. Azok közé a ritka köny-
vek közé tartozik, melyek több generáci-
ót is képesek lekötni és megszólítani.
Úgy döntöttünk, hogy a 4. és az 5. osztá-
lyosokat hívjuk játékunkra.

Nehézséget jelentett a megfelelõ pél-
dányszám biztosítása, nem is sikerült tel-
jes mértékben. Könyvtárközi kölcsönzés-
sekkel együtt is csupán húsz példánnyal
rendelkeztünk. Ha ezt a tényt nemcsak a
probléma oldaláról nézzük, akkor elége-
dettek is lehetünk, mert népszerûvé vál-
tak az olvasási élményt ajánló színes rejt-
vényfüzeteink, keresettebbek az ajánlott
könyvek, és szorosabb kapcsolatba kerül-
tünk mind a gyerekekkel, mind a szülõk-
kel, mind az érintett pedagógusokkal.

Kértük a gyerekektõl, hogy aki még
nem tette, legyen könyvtárunk tagja, ol-
vassa el a meseregényt, töltse ki a rejt-
vényfüzetet, készítse el a történethez
kapcsolódó alkotásokat. Kétféle munkát
vártunk: egy illusztrációt a kedvenc jele-
netrõl és további egyet a szabadon vá-

lasztható kínálatból: hajómodell, a Sár-
kány-szoros sárkánya, kép/figura termé-
szetes anyagokból, cégér- vagy bábké-
szítés. 

Jöttek is az ötletesnél ötletesebb csu-
dák! Meglepõen sokan választották a leg-
nagyobb kihívást jelentõ vitorlás hajók
elkészítését. Láttunk hajókat fából, kar-
tonból, flakonból – vitorlákat quilling
technikával, spatulaegereket, tojáshéjból
árbockosarat… Örültünk a tündérien
gyerekes és a láthatóan felnõtt közremû-
ködésével készült daraboknak is. Nem
tartjuk tisztünknek a felnõtt segítség mér-
tékének keresését, inkább azt akarjuk
hinni, hogy egy jó játékban együtt játszik
és alkot a család, figyelnek egymásra és
tanulnak egymástól. 
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Összességében az ötven-hatvan nevezõ
játékosból harminckettõt tudtunk jutal-
mazni. A színvonal nagyon magasnak
mondható. A feladatmegoldó füzeten alig
veszítettek pontot a legjobbak, és õk va-
lamennyien gondos, ötletes, kitûnõ alko-
tásokat is készítettek. Az alkotásokat is
pontoztuk, és a kétféle tevékenység
együttes pontszáma alakította ki a jutal-
mazandók körét.

Az értékelés napja a kiállítás megnyi-
tását is jelentette. Zsúfolásig megtelt a
gyermekkönyvtár.

Felemelõ érzés volt a családokat látni,
akik nagyszülõkkel, testvérekkel együtt
kíváncsiak voltak a „sajátjuk” és mások
eredményére. 

Tehát, kedves olvasó, ha még nem
hallottál Pelevárról, e távoli sziget távoli
fõvárosáról, az odavezetõ kalandos hajó-
útról, ha még nem ismered Ruminit, ezt a
vásott, szeretni való utcakölyköt (ege-
ret!), aki bár minden hájjal megkent csi-
bész, de sziporkázó ötleteinek nincs pár-
ja, a barátait pedig sosem hagyja cserben
– nos, akkor olvasd el a meseregényt,
nagyszerûen fogsz szórakozni! Na és ha
a nyáron Hatvanban jársz, nézd meg a ki-
állítást a gyermekkönyvtárban! ■
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Könyvtárunk – a tavalyi sikerek és a
nagy érdeklõdés miatt – idén is megtar-
totta kisdiákok részére az egyhetes nyári
napközis olvasótáborát. Míg tavaly pá-
lyázati forrásból szerveztük meg ezt a
változatos programot, idén nyáron szü-
lõi, banki (OTP) és egyéb támogatások
segítségével tudtuk ugyanazt a színvona-
lat nyújtani.

Állandó programunk volt a délelõttön-
kénti játszóház, amelyet a helyi Kreatív
Hobby Bolt vezetõje tartott nagy sikerrel.
Vele a kapcsolatunk már évek óta jól mû-
ködik, mivel õ tartja a szombati játszóhá-
zat is. 

Olvasótábor lévén, szintén rendszeres
idõtöltést nyújtott a gyerekeknek az olva-
sás, böngészés, illetve az egyik mesét is

Olvasótábor a Tiszafüredi Városi Könyv 


