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NAGY KÖNYVOLVASÁS – 43. ORSZÁGOS KINCSKERESŐ-TÁBOR
Intézményünk, a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár komoly szakmai tapasztalatokkal és
több évtizedes múlttal rendelkezik az olvasótáborok szervezése, megvalósítása terén. Évekig
szerveztünk megyei olvasótábort Balatonfenyvesen, 1993 óta pedig könyvtárunkban találnak igazi
otthonra a Szegedről Kecskemétre került Országos Kincskereső-tábor lakói.
2018-ban éppen 25. alkalommal került sor a kecskeméti táborozásra.

Az idei tábori programot úgy alakítottuk ki, hogy minden nap legyen alkalom a közös
gondolkodásra, kiscsoportos munkára, irodalmi játékra, pihenésre is.
A tábor ideje:

2018. június 30 – július 7.

A szállás helye:

Apolló Hotel, Kecskemét, Tatay András u. 1.

Az étkezés helye:

Apolló Hotel, Kecskemét, Tatay András u. 1.

A foglalkozások helye:

Katona József Könyvtár, Kecskemét, Piaristák tere 8.

A tábor munkáját irányító felnőttek:
Táborvezető:

Koleszár Márta

(Kecskemét)

Háttérsegítő:

Ramháb Mária

(Kecskemét)

Gézengúzok csoportvezetője:

Kovács Klára

(Dorog)

Képírók csoportvezetője:

Széher Edit

(Dorog)

Ripacsok csoportvezetője:

Dr. Csikós Gellértné

(Gödöllő)

Szépirók csoportvezetője:

Nagyné Kiss Anikó

(Hajdúböszörmény)

A tábor résztvevői
2018 nyarán elsősorban a Legyél te is Kölyökolvasó! országos irodalmi játékban kiemelkedő
eredményt elért gyerekek kaptak meghívást Kecskemétre. Rajtuk kívül táborunkba vártunk még
olyan fiatalokat, akik az előző évek együttlétei során bizonyították rátermettségüket,
felkészültségüket, irodalmi fogékonyságukat. Most is sajátos hangulatot adott táborunknak a
gyerekek igen változatos életkora: a legfiatalabb résztvevők az általános iskola alsó tagozatát
végezték, a legidősebbek pedig már megkezdték középiskolai tanulmányaikat. A csoportvezetők
tevékenységét, a kincskereső-szellem továbbadását olyan fiatalok is megkönnyítették, akikkel
hosszú évek óta dolgozunk együtt, lendületüket, lelkesedésüket szívesen fogadta a felnőtt csapat.
A tábori munka tartalma
Tábori munkánk jelentős része ezen a nyáron is kiscsoportokban zajlott. A gyerekek érdeklődésük
szerint választhattak, hogy a Szépírók (riportkészítés, tudósítások írása), a Ripacsok (színjátszás)
vagy a Gézengúzok (bábozás) munkájában szeretnének részt venni. A Képírók foglalkozásain
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minden csoport képviseltette magát, hiszen itt került sor az illusztrációk készítésére, a díszletek és
jelmezek tervezésére, illetve megvalósítására.
A Ripacsok és a Gézengúzok együtt választották ki azokat az irodalmi műveket, amelyeket
színpadra állítottak a tábor végén. Előtte irodalmi alkotásokkal ismerkedtek meg, forgatókönyvet,
szövegkönyvet írtak, dramatizáltak, látványos díszleteket, jelmezeket terveztek és alkottak.
A Szépírók elkészítették az Európa Jövője Nemzetközi Gyermek- és Ifjúsági Találkozó képes
krónikáját, a „CSIPERO.K. 2018” c. kiadványt, amely a Kincskereső-tábor és a gyermektalálkozó
valamennyi résztvevőjének tarisznyájában helyet kapott.
Az első nap játékos feladatmegoldásaiból kiderült, hogy minden résztvevő túljutott a szövegértés
alapszintjein, így tevékenységünkben a bíráló, kritikai olvasás és az alkotó, kreatív olvasás
szintjének fejlesztésére koncentrálhattunk. A nap szerzője játékban nagyon sokféle szépirodalmi
szöveget dolgoztunk fel, elsősorban kortárs szerzők műveiből válogatva. Ezek a személyiség
fejlesztéséhez éppúgy hozzájárulhattak, mint a társas viselkedés alapjainak gyakorlásához, egyúttal
olvasmányajánlást is jelentettek a következő hónapokra. Figyeltünk az írott, valamint a beszélt
szöveg lényegkiemelésének fejlesztésére, a befogadás módjainak a formálására, az irodalmi
gondolkodás alakítására.
A tábori napok alatt országosan egyedülálló közgyűjteményeket kerestünk fel, amelyek tartalma
illeszkedett a tábori koncepcióhoz. Egy információgyűjtéssel egybekötött városismereti séta után
Kodály városának kultúrtörténeti emlékei közül a Leskowsky Hangszergyűjteménybe látogattunk.
Ez az országosan egyedülálló hely hazánk legnagyobb látogatható hangszergyűjteménye. A
táborlakók között sok volt a hangszeren játszó illetve kórusban éneklő gyerek, ezért számukra
különösen érdekes volt, hogy a kiállított hangszereket ki is lehetett próbálni.
Ismeretterjesztő sétára került sor a Vadaskertben. Ehhez irodalmi szemelvényeket, szövegalkotási
feladatokat is kapcsoltunk. A könyvtárunk által örökbefogadott Könyvtári Macinak Tandori Dezső
versikéjével „kedveskedtünk”.
Sokak számára jelentett maradandó élményt a szakmájukat hivatásnak tekintő, nagytudású
kecskemétiekkel és kortárs írókkal való találkozás is. A gyerekek most is nyitottak voltak az új

ismeretek, élmények befogadására. Erről így fogalmaztak:
 Zsuzsa nénivel idén is gyönyörű Kincskereső-kendőket készítettünk. (SZ. H.)
 Nagyon imádtam a kendőkészítést, ahol megismerkedtem Zsuzsa nénivel. (S. F.)
 Kiváló programok közé tartozott a meseírókkal való találkozás. (S. R.)
 A legjobb program Vig Balázs meséinek hallgatása volt (I. I.)
 Az egyik kedvenc programom az Iszi bácsival való találkozás volt. (V. P.)
 Remélem, nem felejtem majd el Iskander bácsi előadását sem. Bámulatos, milyen szép
fényképeket készít, és még photoshopra sincs szüksége, nem változtatja meg utólag eredeti
képeit. (CS. D.)
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Irodalmi kirándulásunk helyszínein (Kiskunfélegyháza és Szeged) kultúrtörténeti emlékhelyeket
fedeztünk fel, ahol nem csupán ismeretszerzésre, de a speciális szövegértési helyzetek megoldására
is lehetőség nyílt. A Kincskereső c. irodalmi folyóirat Szegeden jelent meg, ott működött
szerkesztősége is. Ez a tény is közrejátszott abban, hogy 2018-ban úti célunk Szeged és
Kiskunfélegyháza volt.
Kiskunfélegyházán az apró, alföldi nádtetős kis Emlékházban született Móra Ferenc. A szülőházban
bemutatott kiállítás végigvezetett az író életén, kiemelve a város és az alkotó igen szoros
kapcsolatát. Irodalmi emlékek nyomába eredtünk Szegeden is: többek között felkerestük
Janikovszky Éva szülőházát, közös „körbeolvasást” csináltunk Juhász Gyula versével az egyetem
előtti szökőkútnál, és természetesen nem maradt el a Kincskereső folyóirat egykori szerkesztőjének,
Baka István költő emléktáblájának megtekintése sem. A szegedi dóm építése és környezetének
kialakítása szorosan összefonódik az 1879-es szegedi árvíz utáni újjáépítéssel. Építészeti és
vallástörténeti értékeinek megismerése része volt a táborunkban zajló művészeti foglalkozásoknak.
Hangulatos táborzáró ünnepélyünkre népes közönség volt kíváncsi. Sok szülő élt azzal a
lehetőséggel, hogy megtekintse a gyerekek kecskeméti tevékenységének eredményét.
A gyerekek a tábor elején és végén hagyományosan játékos szövegalkotási feladatot is kaptak:
otthon egy bemutatkozó levelet írtak, amelyben magukról fogalmazták meg a leglényegesebb
tudnivalókat. A tábor végén „Kedves naplóm!” címmel foglalták össze a kilenc nap alatt szerzett
élményeiket. A visszajelzések a felnőttek számára is fontosak a további munkánk tervezéséhez.
KINCSKERESŐ KRÓNIKA
2018. május
A gyerekek meghívást kapnak a 43. országos Kincskereső-táborba.
2018. június 15.
A tábor résztvevőit tájékoztatjuk a részletes tudnivalókról, a tábor programjáról, a szükséges
felszerelésekről.
2018. június 30 – július 8.

A KINCSKERESŐ-TÁBOR PROGRAMJA

DÁTUM

június 30.
szombat

A NAP
SZERZŐJE
(Idézetek, játék,
rejtvények)
TATOKTATOK
Szabó T. Anna

DÉLELŐTT
9,00 – 12,00

DÉLUTÁN
15,00 – 18,00

13.00–15.00
Kincskeresők
fogadása

15.00
Megérkeztünk!
Ismerkedési játékok

Kecskeméti séta
július 1. A CITROMTÜNDÉR
játékos feladatokkal
vasárnap
Finy Petra
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Szépírók, Gézengúzok és
Ripacsok alakuló
csoportos foglalkozása

ESTE
19,00 – 21,00
Kincskeresőkendők készítése
Vendégünk:
Szabó Zsuzsa
művésztanár
Rímkeverő
Játékok kortárs
szerzők verseivel

DÁTUM

A NAP
SZERZŐJE
(Idézetek, játék,
rejtvények)

DÉLELŐTT
9,00 – 12,00

DÉLUTÁN
15,00 – 18,00

Vig Balázs meseíró

július 2.
hétfő

TODÓ KITÁLAL
Vig Balázs

 alkotások, tervek
 könyvbemutató
 felolvasás
 illusztrációk

ESTE
19,00 – 21,00

Szépírók, Gézengúzok
és Ripacsok csoportos
foglalkozása
 a bemutatásra kerülő
művek kiválasztása
(Az
Ezeregyéjszaka
meséi és Locspocs, a
kis tengeri szörny)
 szituációs játékok

A rózsaszín
elefánt
Verses-mesés
irodalmi este

 az újságszerkesztés
alapjainak
megismerése

Ezernyi hangszer
július 3.
kedd

Szépírók, Gézengúzok
és Ripacsok csoportos
foglalkozása

KALANDRA FEL!

Kecskemét szívében

Berg Judit

Leskowsky

 szövegkönyvek
elkészítése

Hangszergyűjtemény

 játékos műfajismeret
 képalkotás,
illusztrálás

Mészöly Ágnes író
 alkotások, tervek
július 4.
szerda

LÉGY BARÁTOM,

 könyvbemutató

KICSINY LÉLEK

 felolvasás

Mészöly Ágnes

 illusztrációk
 szituációs játékok

Paulovkin Boglárka
meseíró-illusztrátor
július 5.
csütörtök

A NAGY UTAZÁS
Paulovkin
Boglárka

 alkotások, tervek
 könyvbemutató
 felolvasás
 illusztrációkészítés
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Íróportrék
Vendégünk:
Bahget Iskander
fotóművész

Szépírók, Gézengúzok
és Ripacsok csoportos
foglalkozása
 szereposztás,
olvasópróbák

Énekeljünk
együtt!

 riportok, tudósítások
készítése

Barangolás a
népdalok
világában

 képalkotás,
illusztrálás, jelmez- és
díszlettervek készítése
Szépírók, Gézengúzok
és Ripacsok csoportos
foglalkozása

Ügyes kezek –
Megelevenedő

 felkészülés az irodalmi
művek bemutatására

irodalmi hősök

 riportok, tudósítások
készítése

könyvjelzők

 képalkotás,
illusztrálás, jelmez- és
díszletkészítés

Kreatív
készítése kedvenc
olvasmányokhoz

DÁTUM

A NAP
SZERZŐJE
(Idézetek, játék,
rejtvények)

DERŰS

július 6.
péntek

DÉLELŐTT
9,00 – 12,00

DÉLUTÁN
15,00 – 18,00

Magyarország öröme

650 gyermek köszönti a
650 éves Kecskemétet
650 másodpercben
Molnár Krisztina
magyar népdalokat
Rita
énekelve
HÉTKÖZNAPOK

ESTE
19,00 – 21,00

Szépírók, Gézengúzok
és Ripacsok csoportos
foglalkozása
 színpadi próbák
 riportok, tudósítások
készítése, a
lapszerkesztés
lezárása

Európa táncai
Tánctanulás

 jelmez-, és
díszletkészítés
Szépírók,
Gézengúzok és
Ripacsok
csoportos
foglalkozása

JÁRJON A

július 7.
szombat

REMÉNY

Irodalmi kirándulás

MINDENKINEK!

Kiskunfélegyháza – Szeged

 színpadi próbák

Mikó Csaba

július 8.
vasárnap

RÉGI KINCSEK
Kiss Ottó

 jelmez- és
díszletkészítés
befejezése
Szépírók,
Gézengúzok és
Ripacsok csoportos
foglalkozása
 színpadi főpróbák
 tábori
visszajelzések
fogalmazása
(Kedves naplóm!)

14.30
Azt a kincset keresem…
A Kincskereső-tábor

Hazautazás

zárása

2018 nyarán is jó hangulatban teltek a tábori napok. Úgy gondoljuk, hogy a 43. Kincskereső-tábor
lakói az előző évekhez hasonlóan sokféle értékkel tölthették meg kincskereső tarisznyájukat.
Köszönjük az ehhez nyújtott támogatásukat!

Kecskemét, 2018. szeptember 27.
Ramháb Mária
megyei könyvtárigazgató
főtanácsos
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