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MEGÚJULT AZ OLVASÓ LURKÓ 

 
A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Gyermekkönyvtárának havonta megjelenő 

ingyenes ifjúsági magazinja az Olvasó Lurkó. Elsősorban óvodás, általános iskolás 

korosztálynak ajánljuk. A pandémiás időszak miatt nem találkozunk közvetlenül az 

olvasóinkkal, ezért tartjuk fontosnak, hogy ezúton is kapcsolatot tudjunk velük tartani. 

Gyermekolvasóink kölcsönzése mellé mindig teszünk a kiadványból is egy aktuális példányt. 

Advent időszakában kreatív ajándékcsomagot is adtunk a könyvet kérőknek, amit az olvasók 

otthon elkészíthettek.  

Fontosnak tartjuk, hogy ebben az időszakban online is elérhető legyen a kiadvány. Facebook 

oldalunkon: Gyermekkönyvtár DFMK Zalaegerszeg, honlapunkon: 

gyermekkonyvtar.dfmk.hu és a blogon: http://tarkaforgokalandozo.blogspot.com/ címen 

található meg. Örömünkre szolgál, hogy oldalaink nézettsége folyamatosan növekszik, és ez 

betudható az Olvasó Lurkó egyre nagyobb népszerűségének. 

Az újságból évente 10 szám jelenik meg, havonta 49 példányban. A 2020-as évben fejtörők, 

rejtvények, hírek, viccek, mini mesék, diafilm-, recept-, vers-, társasjáték ajánlók, barkács 

ötletek, film újdonság rovatok szerepeltek a kiadványban.  

2021 a megújulás éve lesz az Olvasó Lurkónál is. Kicsit 

átalakítjuk a tartalmat, újdonságként a Zöld hírek! 

rovatban az év madarára, gombájára, illetve azokra az 

állatokra, növényekre szeretnénk rávilágítani a 

figyelmet, amelyeket az év során kiemelten fontosnak 

tartunk. DVD ajánlatunkban a könyvtárban 

megtalálható filmekből adunk ízelítőt, ezzel is 

elősegítve a kölcsönzésszám növekedését.  

A szülők körében megnőtt az igény a tudományos, 

otthon elvégezhető kísérleteket tartalmazó könyvek 

iránt, ennek megkönnyítése érdekében keltettük életre a 

Tudós Lurkó című rovatot.  

Jövőbeni terveinkben szerepel a folyamatos megújulás 

lehetősége. Szeretnénk interaktívvá tenni az újságot. 

Olvasóinknak lehetőséget biztosítani (felhívások, 

pályázatok keretein belül), hogy ők is részesei 

lehessenek a szerkesztési munkálatoknak pl. saját 

természetfotó, olvasóval megtörtént érdekes esemény 

elmesélése, könyv- és filmélmények megosztása. Ezzel 

is tudnánk ösztönözni ifjú olvasóinkat a 

könyvtárhasználatra és felhívni a figyelmüket annak fontosságára, lehetőségére. Célunk az 

újság minél szélesebb körben való megismertetése az olvasókkal. Amint a járványhelyzet 

engedi, az iskolákba is szeretnénk eljuttatni a kiadványunkat. 
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