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KÖNYVMOLYKLUB ÉS OLVASÓ MARATON BALATONGYÖRÖKÖN 
 

Január 17-én a Bertha Bulcsu Művelődési Ház és Könyvtár egy könyvmolyklubot indított 
Balatongyörökön, melynek lényege, hogy egy bögre tea és némi nassolnivaló mellett 
beszélgessünk könyvekről, irodalomról, olvasmányélményeinkről. Nagy örömünkre már az 
első találkozónkon szép számmal ültük körül az asztalt és kellemes hangulatban ismerkedtünk, 
megtudva ki mit olvas, hogyan vált olvasóvá – egész pontosan könyv- és olvasásfüggővé. 
Megbeszéltük azt is, hogy kéthetente fogunk összeülni és minden hónapban választunk 
közösen egy könyvet, amelyet mindenki elolvas majd és az olvasottakat megbeszéljük. Az első 
választott, illetve ajánlott könyv Fredrik Backman, svéd író Az ember, akit Ovénak hívnak című 
regénye lett, amelyet majd februárban fogunk megvitatni, a köztes időpontban pedig az aktuális 
könyvélményeinket, könyvajánlókat fogjuk megosztani egymással.  
A klubhoz bárki bármikor csatlakozhat, akkor is, ha az aktuálisan tárgyalt könyvet nem ismeri 
vagy nem olvasta – lehet, hogy pont így kap majd kedvet hozzá!  
Ezt kiegészítve egy játékot is indítottunk, melynek a Könyvolvasó-maraton nevet adtuk. 
Pályázatunk célja az olvasás és a könyvek népszerűsítése, valamint az olvasóvá nevelés 
elősegítése. A résztvevőket arra buzdítjuk, hogy minél több könyvet, illetve oldalt olvassanak 
el január 1. és április 30. között. A képregények és a mangák kivételével bármilyen könyv 
szerepelhet az olvasmány-listán, de minden olvasáshoz kérünk egy rövid kis értékelést is. Négy 
kategóriában (alsós, felsős, középiskolás és felnőtt) lehet jelentkezni és plusz „pontok” 
szerezhetők: minden kategóriában meghirdettünk 20-20 bónuszkönyvet, melyből maximum 4 
fogadható el teljesítésként, ezeknél a könyveknél az oldalszámok duplázódnak! A 
bónuszkönyvek listáján olyan könyvek találhatók, amelyek népszerűek, tartalmukban 
kimagaslók vagy szórakoztatók – így mindenki találhat a kedvére valót. A teljesítésről egy kis 
összeírást kérünk a könyv elolvasásának dátumával, szerzővel, címmel, oldalszámmal, 1-10-ig 
terjedő, és rövid szöveges értékeléssel minden olvasmány esetében. Beérkezési határidő: 2018. 
május 11.; személyesen, postai úton vagy e-mailben is elküldhetők az ezek az írások. 
Már érkeztek visszajelzések, de még mindig lehet csatlakozni a „versenyhez”, hiszen a 
legügyesebb teljesítők, akik a legtöbb oldalt olvasták el értékes könyvutalványokkal 
gazdagodnak majd májusban, amikor az összesítés lesz. A maratonhoz egy Facebook-oldalt is 
készítettünk, amelyek a játék részletei, információk, a bónuszkönyv-listák és könyvajánlók is 
találhatók (https://www.facebook.com/konyvolvasomaraton/). 
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