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ÖT ÉVES AZ OLVASÓ LURKÓ, A DEÁK FERENC MEGYEI 
KÖNYVTÁR GYERMEKKÖNYVTÁRI FOLYÓIRATA 

 
 
 
Az Olvasó Lurkó című havi gyermeklap 2005 májusában született meg a Deák 

Ferenc Megyei Könyvtárban. Ennek már 5 éve, ebből az alkalomból kérdezzük a 
szerkesztőt, Tóth Renátát, a Deák Ferenc Megyei Könyvtár gyermekkönyvtárosát. 

 
- Milyen indíttatásból és milyen céllal született meg a most jubiláló Olvasó 

Lurkó? 
- A gyermekeknek szóló kiadvány ötlete abból fakadt, hogy a könyvtárba 

látogató gyerekek szívesen böngészték a nekik szóló folyóiratokat. Olyannyira 
belemerültek az olvasásba, hogy haza is szerették volna vinni a kiválasztott lapokat, de  
erre nem volt módjuk. Ezért a gyermekújság egyfajta hiánypótló eszköz lett. A 
megcélzott korosztály a 7- 12 évesek, mivel számukra szűkebb a könyvtárunk folyóirat 
kínálata. Szerettem volna egy tartalmas, értéket hordozó és ingyenesen elvihető 
kiadványt létrehozni. Az ötletgyűjtéshez megnéztem a könyvtárunkban megtalálható, e 
korosztályt érdeklő magazinokat. Célom az volt, hogy egy szórakoztató, érdekes, 
játékos, ugyanakkor könnyen áttekinthető havi lapot hozzak létre. 

-  A kiadvány újfajta kapcsolatot alakított ki a könyvtáros és a gyermekolvasó 
között, melyek az ezzel kapcsolatos tapasztalatok? 
 - A személyes kapcsolat erősödésén túl olvasásra is ösztönzi a gyermekeket 
folyóiratunk (Lepetyelő rovat). Az egyéni olvasók keresik a lapot, és jól esik, ha számon 
kérik:” Még nem jelent meg?” 
 - Öt év alatt bizonyára sok visszajelzés érkezett az olvasóktól a folyóirat 
hasznosságáról-érdekességéről. A gyermekkönyvtárba érkező felnőttek mennyire 
ismerték meg, elviszik-e a gyerekeknek? 
  - Igen, a szülők és a pedagógusok is örömmel forgatják az Olvasó Lurkót. A 
pedagógusok az iskolai csoportos látogatás keretében elviszik a lapot, és a gyerekekkel 
közös felolvasást tartanak. Minden hónapban a város valamennyi általános iskolájába 
postai úton is eljuttatjuk. A szülők gyakran ebből tájékozódnak a különböző kulturális, 
könyvtári és társadalmi eseményekről.   
 - Egy folyóiratot a rovatai jellemzik elsősorban. Nagyon ötletesek a rovatcímek, 
a gyermeki világot idézik, kedvességet-játékosságot sugallnak. 
 - A rovatok kiválasztásához a már ismert gyereklapokból merítettem ötleteket 
(Micimackó, Dörmögő Dömötör magazin, stb.). A hagyományos rovatok mellett 
(Hagyományozó, Verselgető, Lepetyelő) fontosnak tartom a modern „újszerű” tartalom 
közzétételét is (Modern jeles napok, Engem minden érdekel! Gyermekhoroszkóp, 
Egerésző). A kiadványban olvasható a Lepetyelő című rovatunk, mely - a könyvtárban 
megtalálható - könyvekből nyújt csemegézni valót, kisebbeknek - nagyobbaknak. A 
Hagyományozó részben az adott hónap ünnepnapjairól lehet többet megtudni, legyen az 
történelmi, irodalmi vagy közéleti esemény.  
 - A gyerekek nagyon szeretik a képes – játékos - humoros kiadványokat, ha 
játszva-szórakozva juthatnak új ismeretekhez. Mennyiben jellemző ez az Olvasó Lurkó-
ra?  
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- Helyet kapott a humor és a tréfa is a lapban, mert semmi sem esik olyan jól, 
mint egy jóízű kacagás☺. A játékosságot, a rejtvényeket a Kobaktörő című rovatban 
lehet felfedezni, melynek megfejtéseit nagy örömmel fogadjuk.  

- Az internethez, mint új információforráshoz hogyan kapcsolódik a folyóirat? 
- Az Egerésző című rovatban hasznos és értékes internetes oldalakat mutatok be. 

Tovább folytatva a rovatok bemutatását: Verselgető címmel a költészet kap helyet a 
lapban, ismert vagy kevésbé ismert szerzők verseit lehet itt olvasni, illetve azoknak a 
gyerekeknek, akik vers - vagy történetírásban próbálják ki magukat, fórumot is 
biztosítunk a lapban. Jelenleg a Söjtöri Diák Irók verseit és novelláit közöljük le 
rendszeresen. Itt ragadom meg az alkalmat, ha bárki úgy érzi, szívesen megmutatná 
vers- vagy meseíró képességét, várjuk írásait. A lap  barkácsötleteket, illetve 
kézműveskedéshez hasznos könyveket is ajánl a Készítsük együtt! rovatban. A 
természet, a környezetünk megismeréséhez sok hasznos ismeretet nyújt a Madarássz! 
nevű rovat, melyben minden hónaphoz tartozik egy madárfajta, amit részletes 
bemutatok. Folyamatosan bővül a tartalom, most például Gyermekhoroszkóp téma 
indult. 

- Az Olvasó Lurkó 2010. májusi jubileumi száma színes borítót kapott, ezzel a 
tetszetősebb külsővel hívja fel a figyelmet 5 éves születésnapjára.  Mit kíván ebből az 
ünnepi alkalomból a szerkesztő? 

- Természetesen még több olvasót! Az Olvasó Lurkó szeretettel várja minden 
kedves régi és új olvasóját a megyei könyvtár gyermekkönyvtárában! A kiadvány az 
interneten is elérhető: www.dfmk.hu/~gyerek. Keressék, keressétek minden hónapban a 
legfrissebb számot! 
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