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2009 tavaszán olvastam, hogy valamelyik
könyvtárban a gyerekek az éjszakát a
könyvtárban töltötték. Nagyon megtetszett
az ötlet, és elkezdtem gondolkodni, milyen
módon és formában tudnám a saját könyvtá-
ramban megrendezni. Úgy gondoltam, hogy
valamilyen téma köré kellene felépíteni az
egész eseményt.

Szerencsére épp akkor érkezett meg A ma-
nók nagy enciklopédiája címû könyv. 
A könyvet megnézve nagyon jó témának
ígérkezett. Nyáron aztán el is kezdtem a
program tervezését. A könyv sok segítséget
nyújtott a manók életével kapcsolatban pl.
manónevek, manók viselkedése, manócsalád,
étkezéseik, bölcs könyveik, manómesék, éne-
keik, sportjaik, játékaik és szórakozásaik.
Ezen témák köré tudtam szervezni az éjsza-
kai programot. 

Szeptemberben felkerestem az iskolákat a
könyvtár legújabb pályázataival kapcsolat-
ban. A manók éjszakájára negyedik osztá-
lyos gyerekeket vártunk. Minden iskolából
háromfõs csapatok jelentkezhettek. Nagyon
nagy érdeklõdést váltott ki a javaslat. Az éj-
szaka elõtt szülõi értekezletet tartottam, ahol
megbeszéltük a legfontosabb tudnivalókat. 

2009. október 16-án este hét órára vártuk
a huszonegy kisgyermeket. Nagy izgalom-
mal készültem a kollégákkal együtt, és 
természetesen a gyerekek is. Miután lepa-
koltak és elköszöntek a szülõktõl, megkez-
dõdtek a tevékenységek.

Egyetlen versikével manóméretûre zsu-
gorítottuk magunkat, így meghívót kaptunk
a manók világába. Utána elkészítettük a ma-
nósipkát, pirosat és csúcsosat, mert a manó
csak így manó. A csapatok manónevet vá-
lasztottak. Elmondtuk a manók etikai kóde-
xét. Elõre elkészítettem a manók pénzét,
melynek lyuk van a közepén. A pénzt szíjra
felfûzve hordják a manók, a csapatok a jó
válaszokért érméket kaptak. Megrajzolták a
manók címereit a jelképek segítségével, ta-
nultunk manóverset, titkosírással megfejtet-
ték a mesealakokat, manóéneket énekeltünk,
varázsverssel a családi étkezésekre kaptak
választ. A Játék és szórakozás címû fejezet-
ben megismerkedtek a manók kedvelt játé-
kaival, úgy mint trappolós játék, célbadobás,
pletykajáték. A manók kedvenc téli sportja a
csoportos szkander. 

Nem hagytuk éhezni sem a gyerekeket:
vacsorára pizzát, reggelire pedig finom pék-
süteményeket és teát kaptak vállalkozók és a
könyvtár jóvoltából. Hamarosan eljött az éj-
fél. A gyûjtött pénzérméket beváltva min-
denki ajándékokat kapott. Már mindenki na-
gyon várta az utolsó programot, amikor a
felnõttkönyvtárban, a polcok között álomra
hajthatták a fejüket. Szombaton reggel pe-
dig kissé álmosan, de tele élményekkel vár-
ták a szülõket és távoztak a könyvtárból.

A 2007-ben lezajlott Olvasó lurkó olva-
sást népszerûsítõ program sikere és népsze-
rûsége adta az ötletet, hogy Manó olvasó-
klub címen indítsam újra ezt a pályázatot.

Manók éjszakája és Manó olvasóklub 
a paksi Pákolitz István Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában

✒✒    Lázár Ágnes



Elsõ feladatként meg kellett határoznom,
hogy kiket akarok megszólítani. Két korcso-
portra osztottam a gyerekeket: második és
harmadik osztályosokra, valamint negyedik
és ötödik osztályosokra. Kiválasztottam ti-
zenkét-tizenkét könyvet minden korcsoport
számára. A megfelelõ példányszámot a vá-
ros iskoláiból, valamint más könyvtárakból
szereztem be.

Nyáron aztán elkezdtem olvasni a köny-
veket és minden könyvhöz összeállítottam
öt-hat kérdést, melyre a könyv olvasása so-
rán a válaszok megtalálhatók voltak. 2009.
október 1-jétõl indult a program, és azok a
gyerekek jelentkezhettek, akik vállalták,
hogy öt hónap alatt elolvasnak öt könyvet,
és a feltett kérdésekre is megadják a választ. 

78 tanuló kezdte el a programot, végül 61
gyermek teljesítette a pályázati feltételeket.
Spiesz Bianka mind a tizenkettõt, Kékesi
Norma tíz, hat nebuló pedig hét könyvet ol-
vasott el az öt helyett. 

61 sikeres pályázó 325 könyvet ismert
meg, a lemorzsolódott gyerekek is elolvas-
tak huszonhetet. A kezdeményezés 29 új be-
iratkozott olvasót is eredményezett.

A másodikos és harmadikos gyerekeknek
szóló könyvlistából a legtöbben Janikovszky
Éva, Kormos István, Bosnyák Viktória és
Csukás István mûvét olvasták el. 

A negyedik-ötödik osztályosoknál pedig
Bálint Ágnes, Békés Pál, Bosnyák Viktória
és Sas Ede mûvei voltak a legkedveltebbek.

2010. március 22-én tartottuk a nagysza-
bású eredményhirdetést a szekszárdi Tücsök
színpad vidám, jó hangulatú elõadásával.
Majd a pályázat értékelése után mindenki
ajándékkönyvet kapott.

A nagy sikerre való tekintettel 2010.
március 26-án ismételten megrendeztük a
Manók éjszakáját. Természetesen erre már
csak az olvasópályázaton részt vevõ gyere-
kek jelentkezhettek. huszonhárom olvasó
vállalta még ezt a lehetõséget.

Az elõzõ éjszaka tapasztalatait felhasz-
nálva állítottam össze a programot. Az elsõ
része megegyezett az õszivel, de most sok-
kal több játékos feladatot találtam ki. Annyi-
ban volt más, hogy az elsõn csak negyedike-
sek vettek részt, most második, harmadik,
negyedik és ötödik osztályosok alkották a
csapatokat. Nagyon vidám és boldog perce-
ket töltöttek el a gyerekek. 

Vállalkozóknak köszönhetõen kaptak va-
csorát, reggelit és ajándékokat az apróságok.

Összességében nagyon sikeresnek tartom
a manós programsorozatot. Nemcsak a hu-
szonkilenc új olvasó miatt, hanem azért is,
mert egyaránt kedvezõ fogadtatásra talált a
gyerekek, a szülõk és a pedagógusok köré-
ben is. ■
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Manó olvasóklub könyvjegyzék második 
és harmadik osztályosok számára:
Bálint Ágnes: Mi újság a Futrinka utcában?
Bodó Béla: Brumi mint detektív
Bosnyák Viktória: Amikor kivirágzott a fánk 
Csukás István: Süsü, a sárkány
Janikovszky Éva: Kire ütött ez a gyerek?
Jódal Rózsa: A csokinyuszi három kívánsága
Kormos István: Vackor világot lát
Lázár Ervin: Bab Berci kalandjai
Lindgren, Astrid: Juharfalvi Emil újabb csínyei
Nordqvist, Sven: A kandúr szülinapi tortája
Simon, Francesca: Rosszcsont Peti alsónadrágja
Travers, P. L.: Mary Poppins a konyhatündér

Negyedik és ötödik osztályosok számára:
Bálint Ágnes: Egy egér naplója
Békés Pál: A Félõlény
Berg Judit: Rumini
Bosnyák Viktória: Tündérboszorkány
DiCamillo, Kate: Tigris, tigris, sárga láng
DiTerlizzi, Tony: Manók könyve
Kästner, Erich: Május 35
Lewis, C. S.: Caspian herceg
Lindgren, Astrid: Háztetey Károly újra repked
Nógrádi Gábor: PetePite
Sas Ede: Rin-Tin-Tin
Schröder, Patricia: Szerepcsere


