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Az országos, olvasást népszerűsítő programsorozathoz természetesen 
intézményünk is csatlakozott. 2005. március 15-e óta sorra rendeztük meg különböző 
programjainkat A Nagy Könyv jegyében. A szavazóládákban nálunk is sokasodtak a 
voksokat jelző képeslapok. Az első hetek még a játékkal való ismerkedéssel teltek. 
Tájékoztattuk olvasóinkat a kezdeményezés lényegéről, céljáról és a szavazási 
módokról. A gyerekek többsége nehezen döntött egy-egy regény mellett, hiszen aki 
sokat és jókat olvas, annak nehéz a választás. 

Az április 1-jei gyermekkönyvek napja alkalmából tartott könyvajánlónkon és 
könyvjelző készítő kézműves foglalkozásunkon, valamint május 27-én Devecsery 
László drámapedagógus foglalkozásán is beszélgettünk A Nagy Könyv játékról. De a 
június 14-ei rendezvényünk tekinthető az első igazán nagy könyves előadásnak, amikor 
Cséby Géza irodalmár volt a vendégünk, aki felolvasott A kis herceg című kötetből és 
kedvet ébresztett a gyerekekben az Egri csillagok és A Pál utcai fiúk elolvasásához is. A 
rendezvény végén megalakítottuk Napraforgó Olvasókörünket; tagjainak száma a 
további előadásokon szépen gyarapodott. A júliusi olvasótáborunk nyitófoglalkozásán a 
Top 100-as és Top 12-es lista gyermekkönyveivel foglalkoztunk. Ugyancsak nyáron 
indítottuk el „Olvass és játssz!” címmel a Top 12-es lista ifjúsági könyveit feldolgozó 
feladatlapunkat, melyet nagyon sokan oldottak meg az év végéig. Az összes kötet 
kérdéseit megfejtők promóciós tollat és jutalmat vehettek át december 16-án, A Nagy 
Könyv zárórendezvényén. Szeptemberben A Nagy Könyvről szóban, rajzban címmel 
tartottunk foglalkozást, ahol a gyerekek elmondták véleményüket és benyomásaikat a 
játékkal kapcsolatosan a szavazástól a tévéműsoron át a program saját olvasásukra 
gyakorolt hatásáig. Mint elmondták, sokan választanak a Top 100-as listáról könyvet, 
ha éppen nincs ötletük, mi is legyen a következő olvasni valójuk.  

Ősszel Kardos József nyugalmazott magyartanár vezetésével sorozatott indított 
intézményünk. A Top 12-es lista műveit párosítva mutatta be a tanár úr, két előadást a 
felnőtt könyvtárban, négyet pedig nálunk, a gyermekkönyvtárban prezentálva. Minden 
előadása telt ház mellett, nagy sikerrel zajlott. A gyermekkönyvhetek programsorozata 
sem múlt el A Nagy Könyv nélkül. Egyrészt Kardos Ferenc karácsonyi zenés-irodalmi 
előadásán, másrészt Sándor Csilla, a Csodaceruza című folyóirat szerkesztőjének 
foglalkozásán került szó A Nagy Könyvről. Darvasi László író-olvasó találkozója a 
programsorozat fénypontja volt, mely szintén jelentett kapcsolatot az olvasást 
népszerűsítő játékkal. Évzáró utolsó foglalkozásunk december 16-án A Nagy Könyv 
rendezvénysorozat zárása is volt. A „győztes” kötetről beszélgetést kezdeményeztünk, 
és kiosztottuk az „Olvass és játssz!” feladatok nyerteseinek jutalmait. 

A Nagy Könyv játék kapcsán bővült a 2005. évi rendezvényeink skálája. Sokat 
beszélgettünk több foglalkozásunkon is a könyvek fontosságáról, a szabadidő olvasással 
való eltöltéséről. A szavazásról, az olvasási kedv ilyen módon való felkeltéséről sok 
véleményt és ellenvéleményt is hallhattunk. Ám a tények A Nagy Könyv mellett 
szólnak. Emelkedett a könyvtárunkba beiratkozók és kölcsönzők száma. 
Több értékes irodalmat forgattak a gyerekek, fontossá vált a játék kapcsán szóba került 
kötetet ismerete, elolvasása.  
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