
 

Adventi könyvajánló 

 
 

Karácsonyi legenda : Válogatás magyar szerzők karácsonyi 

írásaiból 

 

 Urbán László válogatásában az elmúlt két évszázad nagyjaitól 

olvashatunk legnagyobb ünnepünkre írt verseket, novellákat. Képet 

kapunk általuk régmúlt karácsonyokról, Tompa Mihály és Arany 

János a szabadságharc nehéz ideje alatt született versei azt festik le, 

hogy minden veszve van. Petőfi Sándort magánéleti válsága ihlette 

Karácsonykor című verse írására.  

 A sort Mikszáth Kálmán, Ady Endre, Babits Mihály, Gárdonyi 
Géza, Móricz Zsigmond, Juhász Gyula, Heltai Jenő, Sík Sándor, Déry 

Tibor, Márai Sándor, Nagy László folytatják. 

 

 

Karácsony ideje : Magyar írók novellái adventtől vízkeresztig 

 

 A könyv 19. - 20. századi írók történeteinek füzéréből áll. 

Bölcsföldi András, a kötet szerkesztője az alábbi szavakkal ajánlja a kis 

prózakötetet: 

 „E szép, néha megdöbbentő, néha hangulatos, gazdag üzenetes 

novellákat bátran lehet (fel)olvasni családi körben is, ajándékozásra is 

nagyon alkalmas.” Együtt olvasásra javasolja osztályteremben, kórházban, 
ünnepségeken és még számos helyen.  

 Egyéni olvasásuk alatt pedig felkészítjük lelkünket az ünnepre. 

 

Magyar karácsonyok  

 

 

 

 A Nagy Pál szerkesztette kötetben az ünnephez kötődő 

verseken és novellákon túl betlehemes játékok, kántáló énekek, 

rigmusok és köszöntők olvashatóak. Gyermekeknek, felnőtteknek 
egyaránt ajánljuk. 

 

 

Elfelejtett lények boltja 

 

 A gyönyörűen illusztrált 

könyvben kortárs szerzők novellái 

olvashatók. Olyan gyermekkönyv, 

melyet felnőttként is élvezetes olvasni, a történeteket a 

gyermekek is értik, de egyes felhangok a felolvasó szülőnek, 

nagyszülőnek szólnak. Segít ráhangolódni az adventi 
készülődésre, tele van varázslattal, titkokkal, illatokkal.  

 Akár szentestén, családi körben olvasva is szerezhetünk 

örömet egymásnak a benne található versekkel, novellákkal. 

Igazi kedvenc lehet. 



 

Kézműves könyvek 

 

 Az ünnepre készülve sok baráti, családi kör ül asztalhoz, 
hogy együtt hozzanak létre valami szépet. Ebben lehet nagy 

segítségükre egy-egy kézműves könyv, melyből rengetegféle 

található a Nagy Gáspár Városi 

Könyvtárban. Hármat ragadnék ki 

ezek közül.  

 Aki szeret a konyhában 

sürgölődni, az gyönyörű 

mézeskalácsokat süthet Milner 

Angéla: Mézeskalács című 

könyvéből. 

 Tüskés Tünde: 
Szalmadíszek című könyvecske 

alapján egyszerűbb és 

bonyolultabb, modern és hagyományos szalmadíszeket 

készíthetünk. Harangok, füzérek, csillagok, gömbök, angyalok 

kerülhetnek ki a kezeink közül. 

 Terleczky Ádám összeállításában az Origamicsillagok 

című könyvecske alapján gyönyörű papírdíszeket hajtogathatunk. 

Van köztük olyan, melyet kezdők is bátran elkészíthetnek, található 

olyan is, melyek nagyobb kézügyességet, gyakorlatot igényelnek. 

Készítette: Földházi Teréz 
Nagy Gáspár Városi Könyvtár 


