
Érdekesség, hogy rádiójáték változata
megelõzte a regény megjelenését. A ka-
landos történetbõl ítélve olyan olvas-
mányt ajánlott a gyerekek figyelmébe,
amit biztosan szívesen vesznek majd ke-
zükbe, mert kitûnõ nyári kikapcsolódást
ígér. 

A találkozás végén a gyerekek szûnni
nem akaró kérdésáradattal fordultak ven-
dégünkhöz. A válaszokból sok értékes in-
formációra derült fény Móra életével
kapcsolatban. Megtudhattuk, hogy még
regényeit is szinte hibátlanul írta végig,
például a Hannibál föltámasztásában el-
sõ olvasatra összesen négy javítás volt.
Érdeklõdtek a család szokásairól, vala-
mint Vészits Andrea és a dédapja közötti
viszonyról. 

Mindez arra enged következtetni,
hogy Móra Ferencet nem felejtették el,
mûveinek tartalma, mondanivalója, pá-
ratlan humora ma is elvarázsolja a gyer-
mekolvasót. Vészits Andrea hangot is
adott meglepetésének, elégedettségének,
és nagyon megdicsérte a kisdiákokat,
akik körülvették, dedikálást kértek, mi-
közben kíváncsiságuk nem hagyott alább.
Jó érzés tudni, hogy a miskolci Móra Fe-
renc Könyvtárból ilyen pozitív benyomá-
sokkal távozott, a jelenlévõ tanulók pedig
sok új ismerettel gazdagodtak.

A felolvasásokat, beszélgetéseket ve-
títés és a Miskolci Bartók Béla Zene-
mûvészeti Szakközépiskola diákjainak
muzsikája tette még hangulatosabbá. 
A mûsor végén a jelenlévõk megtekint-
hették a könyvtár Móra Ferenc – Portrék
és életképek címû kiállítását.

Az ünnepélyes délelõtt az egykori
helyszínen, a Móra-pincén elhelyezett
emléktábla megkoszorúzásával fejezõ-
dött be. ■
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Olvasóvá nevelés a könyvtárban, azaz Cs

Olvasni „nem divat”. A felnõttek körében
is egyre ritkább az olvasás – még az alka-
lomszerû is, de a rendszeres olvasás még
inkább –, így nem valószínû a megfelelõ
minta átadása. A televízió és a számító-
gépes játékok a gyerekek körében külö-
nösen háttérbe szorítják a könyveket. Ez
a tendencia semmiképpen sem egészsé-
ges, ám az iskolai kötelezõ olvasmányok
ritkán teszik könyvrajongóvá az olvasni
épphogy megtanult kisiskolásokat.

Erdei Pálma szociológus – három ol-
vasó gyermek édesanyja – úgy vélte, ér-
demes lenne kedvet csinálni a kicsiknek
az olvasáshoz egy nekik szóló, érdekes,
izgalmas és igényes könyvsorozat segít-
ségével. Mary Pope Osborne Csodakuny-
hó sorozatának szervezett, ám játékos
formában való közös feldolgozása, pozi-
tív élményekhez kapcsolása révén remél-
te elérni az alábbi célokat:

• rávenni az olvasókönyvön kívüli ol-
vasásra elsõ osztályos gyerekeket, akik
csak nemrég ismerkedtek meg a betûk-
kel,



• fejleszteni értõ olvasásukat és egy-
ben önbizalmukat („Már el tudok olvasni
egy egész könyvet egyedül!”),

• az egyes kötetek helyszínének jobb
megismerése révén növelni a tájékozott-
ságukat, könyvekben és az interneten
„búvárkodva” együtt új ismereteket sze-
rezni,

• megszerettetni a gyerekekkel az ol-
vasást, sõt akár „divatba hozni”, a sza-
badidõ eltöltésének természetes, élveze-
tes módjává tenni.

A foglalkozások felépítése

A csoport a tanév második felében kezd-
te a foglalkozásokat. Az egyes kötetek
otthoni, önálló (esetleg kis szülõi segít-
séggel történõ) elolvasása után találkoz-

tunk. A gyerekek elõször mindig spontán
beszélgetés keretében mondhatták el a
véleményüket, élményeiket a könyvvel
kapcsolatban, kiemelhették kedvenc ré-
szeiket. Szövegértésüket az elõre kiadott
és otthon kitöltött kvízkérdésekkel tehet-
ték próbára, a megoldásokat közösen el-
lenõriztük.

A program részeként minden alkalom-
mal valamilyen „meglepetésjátékot” tar-
togattunk számukra, amely kapcsolódott
az elolvasott könyv helyszínéhez, esemé-
nyeihez.

Állandó programpontja volt foglalko-
zásainknak a képvadászat, amikor az ak-
tuális kötet témájához köthetõ képek
pontos lelõhelyét kellett megkeresniük
különbözõ könyvtári könyvekben – így
máris közelebbi kapcsolatba kerültek
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számos érdekes, színes könyvvel, melye-
ket lelkesen lapozgattak végig.

Ugyancsak rendszeresen készültek
montázsok az adott kötet témájához il-
leszkedõ képekbõl – a gyerekek mind-
annyian lelkesen vágtak, ragasztottak,
színeztek minden alkalommal.

Ahogyan a könyvsorozat kis hõsei is
kalandos utazásokon vesznek részt a cso-
dakunyhóval, úgy mi is egy Nagy Uta-
zásra, a programzáró kirándulásra ké-
szültünk a több hónapos kaland során.
Ennek jegyében a részt vevõ gyerekek
végig egy „útlevélbe” gyûjtögették a ju-
talompecséteket, melyeket minden sike-
resen megoldott feladattal, szép illusztrá-
cióval, okos hozzászólással, ügyesen 
kitöltött kvízzel kiérdemelhettek. Nem
csoda, hogy a budapesti (a Planetáriumba
és egy interaktív dinókiállításra) tervezett
utazás feltételéül szabott ötven pecsétet

minden kis klubtagunk sikeresen össze-
gyûjtötte.

Összegzés, értékelés

Szerénytelenség nélkül állítható, hogy a
projekt maximális sikerrel zárult. Bebi-
zonyosodott, hogy ez a korosztály a 
körülöttünk megfigyelhetõ ellentétes ten-
denciák ellenére is sikeresen megszólít-
ható, rávezethetõ az olvasás élvezetére. 
A kiválasztott sorozat, a kicsik körében
népszerû slágertémáival, szerethetõ hõse-
ivel, izgalmas kalandjaival, a gyerekek
tudásához illeszkedõ nyelvezetével töké-
letesen megfelelt a célnak. A projekt so-
rán alkalmazott „élményolvasás” mód-
szerünk mindezt felerõsítette, látványos
hatást ért el, amely remélhetõleg hosszú
távon (akár életre szólóan) megmarad
majd.
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A részt vevõ gyerekek értõ olvasása
minden kétséget kizáróan, látványosan
fejlõdött, a kvízkérdések révén igazi ru-
tint szereztek (mégpedig játszva, szóra-
kozva) a tesztmegoldás terén. Megtanul-
tak mesélni olvasmányélményeikrõl, 
lényeget kiemelni, érvelni. Otthonosan,
magabiztosan mozognak a könyvtárban
(sokan már a program ideje alatt is köl-
csönözni kezdtek, más könyveket is elol-
vastak), remélhetõleg ezt a tizenhét gye-
reket végleg sikerült könyvtárlátogatóvá
tennünk.

A gyerekek involváltságát ékesen bi-
zonyítja a számtalan tüneményes illuszt-
ráció, amellyel a program során meg-
örvendeztettek minket, de a minden 
alkalommal tapasztalt aktív, lelkes rész-
vétel az összes programban úgyszintén.
Nem szerepelt ugyan kitûzött céljaink
között, mégis remek közösséggé formá-

lódott ez a kis csapat, amelynek tagjai
három különbözõ iskolai osztályból, na-
gyon eltérõ családi körülmények közül
kerültek ki. Nagyszerûen tudtak együtt-
mûködni, összedolgozni a csoportmun-
kák során.

A szülõk visszajelzése a projekt végén
tartott megbeszélésünkön egyhangúlag
pozitív volt, mindannyian érzékelték az
eredményeket. A kedvenc idézetünk: „Az
én kisfiam azt mondta, hogy születésnap-
ra, karácsonyra ezentúl vehetünk köny-
veket, nem kell játék…”

A részletes tematika kidolgozója és a
foglalkozások vezetõje Erdei Pálma, se-
gítõje Konczné Csizmadia Borbála
könyvtáros, a Balázs József Városi
Könyvtár és Mûvelõdési Központ
TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0405 A pá-
lyázatának projektmenedzsere Fejes
Csilla könyvtárvezetõ volt. ■

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2015. június 31


