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OLVASÁS- ÉS KÖNYVTÁR-NÉPSZERŰSÍTÉS 

 

A keszthelyi Fejér György Városi Könyvtár Gyermekkönyvtárában 2010. októbe-
rétől Olvasás- és könyvár-népszerűsítő 6 fordulós kampány indult a TÁMOP-3.2.4-
08/1-2009-0068 pályázat keretén belül. A foglalkozásokon való részvételre, a könyvtár-
ban való kutatásra, interaktív feladatok megoldására biztattuk, biztatjuk olvasóinkat, 
amelyért természetesen jutalom is jár a megfejtőknek. 

Fordulónként kihirdetjük az adott „Hónap Olvasója” címet, a kampány befejeztével 
pedig a legügyesebb olvasó elnyeri a fődíjat. Ő lesz a „Könyvtár Olvasója”.  

 
Az I. fordulóban a meséké volt a főszerep, „A mese bűvölete” című játékos foglal-

kozáson 222 tanuló vett részt. A betűrejtvényt megoldva 7 általános iskolának, 13 osztá-
lya találhatta ki, hogy mi lesz a foglalkozás témája. Megbeszéltük a mesés kifejezése-
ket, lényeket, majd következtek a játékok: Eszperente, Ki lehetek én?, Sosem volt apró-
hirdetések. Szórakoztató formában ismerkedhettek meg a mesékkel, szereplőikkel a 
tanulók. A Három kívánság című hangjáték és a Magyar népmesék rajzfilm sorozatból a 
Macskacicó színesítette még a fordulót. 

A gyermekek nagy örömmel és lelkesedéssel vettek részt a foglalkozáson, egymás-
sal versengve, hogy ki találja ki előbb melyik meséről, szereplőről van szó. Szívesen 
mondták el ahhoz kapcsolódó élményeiket. 

 

 
 

Foglalkozás után egyénileg, párban vagy csoportosan oldották meg a honlapon ta-
lálható feladatokat. A könyvtár internetes gépéről, otthonról és az iskolákból összesen 
29 megfejtés érkezett. Minden megoldó jutalomban részesült. 

A Hónap Olvasója: Szücs Bendegúz, az Életfa Iskola 3. osztályos tanulója lett, aki 
az apróbb jutalmak mellett elismerő oklevélben és könyvjutalomban is részesült. 

 
Novembertől indult kampányunk II. fordulója, „Az égbolt lakói” címmel. Az isme-

retterjesztő foglalkozáson 152 tanuló vett részt, melyen a csillagászattal ismerkedhetett 
meg 6 iskolának 10 osztálya. Találós kérdéssel voltak felvezetve sorban az égitestek, 
majd a témához kapcsolódó könyveink és dalok segítségével bővebb ismereteket is sze-
rezhettek a tanulók, illetve bizonyíthatták, hogy mennyire jártasak a csillagászatban. 
Aki kitalálta naprendszerünk egy-egy lakóját, belebújhatott az égitest szerepébe és fel-
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tehette a szemléltető táblán előre megrajzolt pályájára. A többi olvasó pedig még szem-
léletesebbé tette a táblát azzal, hogy egy-egy csillagot helyezett fel a bolygók mellé. 

A foglalkozás végére mindegyik résztvevő osztály elkészítette a saját kis naprend-
szerét. A fordulót az Albert felfedezőúton című ismeretterjesztő mesés sorozatból az 
Ősrobbanás című videó lejátszása zárta. 

 

 
 

Honlapunkon a feladatokat egyre többen oldják meg - most már főként egyénileg. 
70 megfejtés érkezett be az interneten keresztül otthonról, illetve a könyvtári internete-
zésre alkalmas gépünkről, mely több mint kétszerese az első fordulónak.  

A Hónap Olvasója címet ismét Szücs Bendegúz az Életfa Iskola 3. osztályos tanu-
lója nyerte el, így újból ő részesült az elismerésben és nagy esélye van elnyerni a fődíjat 
is. 

 
A III. forduló két hónapot is átölelt, januárt és februárt, lehetőséget adva arra, hogy 

minél több gyermek kapcsolódjon kampányunkhoz. 
Az „Olvasni jó!” című foglalkozáson 245 tanuló vett részt, mely a sorozatokra 

épült. Kiemelten a szépirodalmi sorozatokra hívtuk fel 6 iskola 13 osztályának a fi-
gyelmét. A foglalkozás elején megbeszéltük, mit kell tudni a sorozatokról, majd a kam-
pányra készült keresztrejtvényt közösen megoldva a résztvevő csoportok megismerked-
hettek, illetve megoszthatták élményeiket a kiválasztott szépirodalmi sorozatokról. A jó 
munka eredményeként a forduló címét olvashatták le megfejtésként a tanulók: Olvasni 
jó! Kötetlen beszélgetéseken zártuk a foglalkozást, az olvasók megosztották vélemé-
nyüket egymással, hogy miért jó olvasni. Felfedezték, hogy van két ilyen címen megje-
lenő sorozat is a gyermekkönyvtárban. 

Jó volt tapasztalni, hogy nagyon sok gyermek ismeri, olvasott már a bemutatott so-
rozatokból. Külön élmény volt látni, ahogy a foglalkozás végen örömmel válogattak az 
ismertetett könyvekből. 
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A fordulóhoz író-olvasó találkozóval is sikerült kapcsolódnunk. Vendégünk volt 

Petőcz András író, aki január 27-én két alkalommal, délelőtt és délután is megörvendez-
tette a gyermekeket közvetlenségével, humorával. A kötetlen beszélgetésen két könyvé-
re helyeződött a hangsúly, mely a Zsiráf könyvek sorozatban jelent meg. A résztvevő 4 
osztálynak nagy élmény volt a találkozó, ki is kölcsönözték és azóta is nagy érdeklődés-
sel olvassák a Kalandjaim a Mágusképzőn és Vészhelyzet a Mágusképzőn című köny-
veket. 

 

 
 

A gyermekek továbbra is kitartóan oldják a honlapunkra felkerülő feladatokat, 83 
megfejtés érkezett be címünkre. Ezen a fordulón megosztott helyezés született: Ujváry 
Dorottya, a Ranolder J. Róm. Kat. Ált. Iskola és Vincze Zsombor, az Életfa Iskola 2. 
osztályos tanulói részesültek az elismerésben és a jutalmakban. 

 
Márciusban és áprilisban a IV. fordulón 179 tanuló vett részt, mely „Közlekedj 

okosan!” címet viselte. Az ismeretterjesztő foglalkozáson 5 iskolából 10 osztály ismer-
kedhetett meg közös társasjátékozás közben a helyes közlekedéssel, versek, dalok, is-
meretterjesztő könyvek segítségével. Megoszthatták tudásukat, tapasztalataikat, a köz-
lekedési táblák ismeretét. Végül kis kártyákat húzva egy-egy közlekedési eszközt sze-
mélyesíthettek meg és helyezhették fel a táblára, ha meghallották a rá jellemző megha-
tározást, amit még saját gondolatukkal is kiegészíthettek. 
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A foglalkozás célja az volt, hogy a gyermekek figyelmét ráirányítsuk arra, hogy 
mennyire fontos a helyes közlekedés ismerete. 

 

 
 

Már sok olvasónk megoldotta a forduló feladatait, de csak a május végén hirdetünk 
eredményt, lehetőséget adva azoknak is, akiknek eddig még nem volt idejük foglalkozni 
a honlapunkon (www.fgyvk.hu) megtalálható kérdésekkel. 

 

 
 

Májusban elkezdődött az V. forduló, melyen a gyerekek a Balatont fedezhetik fel. 
Szeptemberig várjuk majd a megoldásokat, bízva abban, hogy a gyermekkönyvtár ezzel 
is hozzájárul a nyár hasznos eltöltéséhez. 

 
Kampányunk sok gyermeket megmozgatott és törekszünk rá, hogy még újabb és 

újabb olvasók is bekapcsolódjanak. Olyan osztályok is elkezdtek rendszeresen járni a 
foglalkozássorozatra, akik eddig még nem voltak csoportos könyvtárlátogatáson. Pozití-
vak a tapasztalatok a honlapra feltöltött feladatokkal kapcsolatban is. Izgalommal várják 
az újabb forduló kérdéseit a gyermekek. Van olyan kis olvasónk is, aki - mikor megol-
dotta az adott feladatsort - már kérdezi is: Mikor lesz fent a következő? Ilyenkor érzi az 
ember azt: érdemes dolgozni. 

 
 

Magyar Szilvia 


