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Játékvilág Magyarországon 

„Mi köti össze Kempekn Farloas sakkozógépét, Kemény Henrik 
bábjátékát, a Rubik kockát és a sakkozó Polgár nővéreket? Ma-
gyarságuk és a játékos, kreatív elme fogalma. Tudta-e, hogy kie
melkedő nemzetközi sikereink vannak a gó, a hexasakk, az origa-
mi, a rejtvényfejtés, a repülőgép modellezés területein is? Hogy Kö
zép-Európa első óvodáját gr. Brunszvik Teréz Budapesten alapí
totta! Hogy a Kiss Áron szerkesztésében 189l-ben megjelent „Ma
gyar gyermekjáték-gyűjtemény" a magyar néprajztudomány és ne
veléstörténet egyik legjelentősebb műve?" 

Hosszan folytathatnánk még a felsorolást. Folytatjuk is! 
Négy éves munka után elkészült egy nemzetközi viszonylatban is 
egyedülálló CD-ROM enciklopédia, amely a „Játékvilág Magya
rországon" címet viseli. Gyűjtő, összefoglaló jellegű munka, a 
szokásos könyv-terjedelmet többszörösen meghaladó szöveggel 
és illusztrációval. 

A kiadvány célja, hogy a legkülönbözőbb területek játékos 
érdekességeiből szemelvényeket közreadva intézményeket, 
szervezeteket és szakértőket mutasson be, felhívva a figyelmet 
értékes tevékenységükre. Felhasználói elsősorban kulturális, 
közművelődési és oktatási intézmények, amelyek napi mun
kájukhoz is hasznos információkhoz, ötletekhez juthatnak. 
Laikus érdeklődők és szakemberek egyaránt olvashatnak új
donságokat benne. 

A kiadvány fejezeteiben megtalálható többek között: 24 
magyarországi múzeum játékkincseinek bemutatása, játék az 
oktató-nevelő munkában, játékos fejlesztés és rehabilitáció, 
népi játékok, táblajátékok, kártyajátékok, origami, játékés 
művészet kapcsolata (báb, irodalom, képzőművészet), fejtö
rők., gondolkodásfejlesztő játékok, játékés szórakozás, model
lezés, gyűjtés. Játéktörténet, szabályok, feladványok, kapcso
lódó szervezetek adatai egyaránt olvashatók benne. Az általá
nos-, középiskolai és felsőfokú oktatásban ill. a felnőttképzés
ben való használatát a beépített keresőrendszer, jegyzetírási 
lehetőség, tudástesztek, jegyzékek segítik. 130 kiváló szakértő, 
30 intézmény, 35 szervezet, 800 képernyőoldal szöveg (2/3 
részben angol változatban is), közel 800 fotó, 200 grafika, 
hangzó anyag, módszertani videofilm részletek, 40 perc háttér
zene, nyomtatható mellékletek (origamik, fejlesztő játékok, 
fejtörők), az információk bevésését szolgáló interaktív játé
kok. 

Az angol változat lehetőséget ad arra, hogy e téren meglevő 
nagyszerű eredményeinket külföldön is megismerhessék, nem
zetközi kapcsolatok épülhessenek ki szervezetek, intézmények, 
szakértők között. 

A kiadvány támogatója az Oktatási Minisztérium Informá
ciós Társadalom Technológiai Osztálya. 

Szervezetek és rendezvényeik a C D - R O M - o n 
A kiadványban bemutatkozik több mint 30, a játék-játszás 

témájában működő szervezet. Olyan átfogóan tevékenykedő 
szervezetek, mint a Magyar Játék Társaság, a M ELED A Klub, 
az Internet Játékház, egyes speciális játékterület képviselői, 
mint pl. a Bridzs Szövetség, Sakkszövetség, Talon Kártyatársa
ság, Modellező Szövetség és kapcsolódó területeken működő 
szervezetek is, mint pl. á Drámapedagógiai Társaság vagy a 

Bábjátékos Egyesület. A bemutatások pontos szervezeti adato
kat, tevékenységükkel kapcsolatos információkat tartalmaz
nak. Az egyes szervezetek a tevékenységükkel kapcsolatos ta
nulmányokat is közreadnak a kiadvány megfelelő fejezeteiben. 

Szervezetek és rendezvények az Internet Játékházban 
A nagy látogatottságnak örvendő Internet Játékházban 

időről-időre közzéteszünk részleteket a C D - R O M enciklopédi
ából. Minden szervezetnek és múzeumnak, amely a kiadvány
ban szerepel, egy könnyen megjegyezhető címet adtunk. Pél
dául Szórakaténusz Játékmúzeum: www.homoludens.hu/muze-
um/szoraka. Ezen az egyedi címen szeretnénk állandóan frissí
teni az adott szervezettel, múzeummal, elsősorban játékterü
lettel kapcsolatos információit (kiadványok, aktuális kiállítá
sok, játszóházak, kézműves foglalkozások időpontja, program
ja, résztvételi feltételek, stb.). Továbbá az egyes szervezetek 
általános bemutatását is közzétesszük itt. Ennek, az angol nyel
vű változata is olvasható lesz. A CD-ROM-ról közvetlenül le
het kapcsolódni a Játékházban aktualizált adatokhoz. Azok a 
szervezetek, amelyeknek nincs honlapjuk, vagy nem tudnak a 
tervezett mennyiségben és frissességgel információkat feltenni 
meglevő honlapjukra, hivatkozhatnak is kiadványaikban a Já
tékházban megtalálható adatokra. 

Örömmel vesszük kulturális, közművelődési intézmények 
jelentkezését, hogy a Játékház rendezvénynaptárába betéve já
tékos rendezvényeik információit, népszerűsíteni tudjuk azo
kat. A Játékvilágban közreműködő 130 szakértő rendkívüli 
magas szám egy kiadványhoz képest, de jóval több kiválóság 
dolgozik e területen. Örömmel mutatnánk be mások tevé
kenységét is, játszóház vezetői tapasztalatukra, szakmai gya
korlati és elméleti tanácsaikra igen nagy igény mutatkozik. Az 
Internet Játékház elektronikus folyóiratként működik ( H U 
ISSN 1586-4456), tehát a megfelelő formában a közreműkö
dők a publikációs jegyzékükben is hivatkozhatnak rá. 

További információk 
Az Internet Játékház honlápján - www.homoludens.hu, 

email: info@homoludens.hu 
A kiadvány ajánlott bolti ára 8900 Ft (25% ÁFA-val) . 

Azért, hogy a résztvevők hatalmas munkája elérje eredeti cél
ját, és minél többen hozzájuthassanak az összegyűjtött infor
mációkhoz, kulturális, közművelődési és oktatási.intézmények 
számára 30% kiadói kedvezményt biztosítunk a Játékházon ke
resztüli közvetlen megrendelés esetén úgy, hogy Magyarország 
területén belül még a csomagolási, szállítási és postaköltséget 
is átvállaljuk! Megrendelés: Internet Játékház 1277 Budapest, 
Pf. 111. 

Csányi János, a kiadvány szerkesztője 
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