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AZ OLVASÓVÁ NEVELÉS ÉRDEKÉBEN 
 
 

„A meseolvasó korból kinövő gyermek 
 nem válik egy csapásra ifjúvá és regényolvasóvá.” 

(Hárs László) 
 
 

A Fejér György Városi Könyvtár Gyermekkönyvtárában 2006 második 
félévében is folytattuk az olvasóvá nevelés érdekében kifejtett munkánkat. Míg a nyár 
elején Varázspartira hívtuk kisebb és nagyobb olvasóinkat, s a szünidő alatt is 
különböző szabadidős programokat kínáltunk számukra, addig az őszi és téli időszakban 
ismét örömmel fogadtuk óvodás és iskolás csoportjainkat. Ilyen alkalmakkor a 
legkisebbek könyves környezetben foglalkozáson vehettek részt, melyek elsősorban az 
évszak jellemzőivel, az ünnepekkel ismertette meg őket, majd maguk is örömmel 
böngészhettek az oly népszerű kihajtható, variálható háromdimenziós könyvecskék 
között. Az idei ősszel az óvodák is felismerték ezen bevezető foglalkozások fontosságát, 
a korábbi évekhez képest számuk ugrásszerűen növekedett. Ezek az első könyves 
élmények nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a könyv és később az olvasás igénye 
természetes legyen számukra. Erre építve vártuk az iskolás csoportokat, akik szintén 
megduplázták ebben az évben a korábbi könyvtárlátogatásaik számát. Tehát 
összességében elmondható, hogy az oktatási intézmények szívükön viselik az olvasóvá 
nevelést s tudják, ehhez a könyvtár a legjobb hely. Könyvtárhasználati órák mellett 
rendhagyó irodalmi és történelmi órát, vetélkedőt, ismeretszerző könyves barangolást, 
változatos témájú játékos foglalkozást tartottunk elsősorban alsó tagozatos általános 
iskolásoknak.  

Természetesen emellett délutánonként most is szeretettel vártuk kisebb-nagyobb 
olvasóinkat nem csupán a helyben olvasás és a könyvkölcsönzés lehetőségével. A cd-
romokkal való játszva tanulás, a filmkuckó és a különböző fejtörők, rejtvények 
megoldásai remek időtöltést jelentettek a gyerekeknek. Ugyanis a kérdések többségét 
könyvhasználattal tudták megválaszolni és ez által tanultak is a hónapok aktuális 
ünnepeiről, a közúti jelzésekről vagy a könyvtárhasználatról. Sőt, a megfejtéseket 
minden esetben jutalmaztuk is. A hagyományos Varázslatos karosszék elnevezésű 
kézműves foglalkozásaink most is várták az ügyes kezűeket. Szeptemberben a nyáron 
gyűjtött kagylókat használtuk fel: ékszerdobozokat készítettünk és feldíszítettünk velük 
azokat. Novemberben őszi kézművesnapot tartottunk, amelyen egész nap sorra 
készültek az ötletes termésbábok és figurák a terményekből kirakott képekig.  

Decemberben Adventre hangoló címmel karácsonyi üdvözlőlapokat és 
mécseseket készítettünk lelkes olvasóinkkal, szüleikkel közösen. Az ünnep előtt minden 
délután lehetőség nyílt ajándékkísérő lapok kivágására is könyvtárunkban. December 
21-én felállítottuk a gyermekkönyvtár karácsonyfáját, amelyet a gyerekekkel 
dekoráltunk a korábban készített díszekkel, majd a szünidőre új köteteket ajánlottunk a 
figyelmükbe. 

Kiemelt rendezvényünk volt a Benedek Elek születésnapjához kapcsolódóan 
megrendezett Népmese Napja, amelyen ezúttal is sok alsó tagozatos osztotta meg 
velünk legkedvesebb meseélményét. Mint minden hasonló rendezvényünkön, így most 
is valamennyi résztvevő emléklapban és jutalomban részesült.  
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Az élő mesélés varázsa 

Az országos könyvtári napokhoz kapcsolódóan könyvtár-népszerűsítő hetet 
rendeztünk melynek keretében tagtoborzót hirdettünk. November 20-ától a 
gyermekkönyvhetek programsorozatára került sor szerte a megyében, melyből a mi 
könyvtárunk sem maradhatott ki. Idén is változatos rendezvényekre vártuk a gyerekeket, 
pedagógusokat, szülőket. Nyitórendezvényünk volt Varró Dániel író-olvasó találkozója, 
amely nagy sikernek bizonyult, hiszen a költő élvezettel válaszolta meg hallgatósága 
változatos kérdéseit, a gyerekek pedig örömmel töltöttek el egy órát kedvenc verses 
meséjük szerzőjével. Az óvodások versmondó délelőttjére másnap került sor, ahol 
nagyon felkészült módon előadott kedves versekkel örvendeztették meg a résztvevőket 
a legkisebbek. Joós Tamás rendhagyó történelemóráján a Római Légióval 
ismerkedhettek meg a nagyobb diákok, akik közül a bátrabbak korhű katonai viseletet is 
magukra ölthettek. A kéthetes rendezvénysorozat alatt Kalandozás a regények 
birodalmában címmel játékot hirdettünk. Természetesen idén is ellátogatott hozzánk a 
Mikulás, aki puttonyában édes meglepetéseket hozott és egy mesejátéknak is részese 
lehetett a jelenlévő gyerekekkel együtt. A második félévben két kiállításnak adott 
otthont gyermekkönyvtárunk. Előbb a gyerekek őszi levélkarcaiból és rajzaiból, majd a 
Rákóczi Szövetségnek a nándorfehérvári csata évfordulójára kiírt pályázatára beküldött 
óvodás rajzokból állítottunk össze tárlatot. 
 
 A jövőre vonatkozó célunk, hogy fenntartsuk az oktatási intézmények 
érdeklődését a könyvtári foglalkozások iránt, valamint, hogy a gyerekeknek 
folyamatosan segítsünk és motiváljuk őket abban, hogy mindennapi életük részévé 
váljon és maradjon az olvasás.  

Tóth Rita 




