
A világ számos országában egyre több fi-
gyelmet fordítanak a kisgyerekek olvasóvá
nevelésére. Számos felmérés ugyanis azt iga-
zolja, hogy az értõ-elemzõ olvasás azoknak a
diákoknak megy jobban, akikkel szüleik az
iskolaérettség elõtt rendszeresen foglalkoz-
tak: énekeltek, verset mondtak vagy mesét
olvastak. Beigazolódni látszik Robert Escar-
pit francia irodalomszociológus gyakran idé-
zett mondata, miszerint „Az olvasóvá válás
kérdése az iskolába járás elõtt dõl el”.

Széles társadalmi összefogáson alapuló
projektek indulnak Európában és Ameriká-
ban annak érdekében, hogy a gyerekekkel
már a születésük pillanatától megszerettes-
sék a könyveket, és felhívják a szülõk figyel-
mét a meseolvasás fontosságára, annak jóté-
kony hatásaira. Példának okáért az Amerikai
Egyesült Államokban az újszülöttek nem
profitorientált cégek termékmintáit, pelenka-
csomagjait kapják ajándékba a kórházból va-
ló hazatérésük napján, hanem egy könyvet,
és a könyv mellé ajánlólistát azzal kapcsolat-
ban, hogy mely dokumentumokat érdemes
beszerezni a kisbabának. 

Az IFLA közkönyvtári fõcsoportjának
egyik szekciója, a Libraries for Children and
Young Adults Section1 2007-ben készített
egy 23 oldalból álló tanulmányt, melyben
bemutatják a kisgyermekek olvasóvá nevelé-
sében élen járó nemzetek sikeres projektjeit.
Sajnos Magyarország nem szerepel a „jó
példák” között. Ez a szomorú felfedezés
késztetett minket arra, hogy ha nem is orszá-
gos, de legalább helyi szinten, Tatabányán és
kistérségében kidolgozzunk és elindítsunk
egy másfél évig tartó projektet, amely a szü-
lõket, a könyvtárosokat, az írókat, költõket, a
védõnõket, a könyvkiadókat és az óvodákat
egyszerre mozgósítja a legkisebbek az olva-
sóvá nevelése érdekében. Tervünk megvaló-
sításában nagy segítséget jelentett a Társadal-
mi Megújulás Operatív Program (TÁMOP)
által nyújtott anyagi támogatás.

A projekt részletes kidolgozását megelõz-
te az ötletgyûjtés: áttanulmányoztunk né-
hány külföldi projekteket, mint például az
amerikai Born to read vagy a németországi
és a nagy-britanniai Bookstart. Ellátogattunk
ezeknek a projekteknek a weblapjára, és át-
néztük a már fent említett IFLA-tanulmányt.
Természetesen a hazai kezdeményezésekrõl
sem feledkeztünk meg.

Ezt követte az anyaggyûjtést: 2008-ban
kiadványokat kértünk és kaptunk a németor-
szági Briloni Városi Könyvtártól. Fõként az
olvasólétra ötlete nyerte meg a tetszésünket.
A briloni Bookstart program 2006-ban indult
Németországban a városi könyvtár kezdemé-
nyezésére. A könyvtár a helyi kórházzal és 
a gyermekorvosokkal együttmûködve
könyvcsomagot ajándékoz minden anyuká-
nak a szülés utáni elsõ gondozónõi látogatás
alkalmával. A második csomagot a gyermek-
orvos adja, amikor a kisgyerek betölti a má-
sodik életévét. A program 150 németországi
településen mûködik. A projekt kiegészül
egy ún. olvasólétrával, ami nem más, mint
egy mérõszalag 60-tól 150 centiméterig.
Ezen tízéves korig tanácsok olvashatók arról,
hogy melyik életkorban milyen könyvet ér-
demes olvasnia a gyermeknek.2

Ötleteket merítettünk a Bookstart+ cso-
magból, amelyet a londoni Croydon Central
Librarybõl kaptunk akkor, amikor kolléga-
nõnk 2006 februárjában a British Council
szervezésében Londonban járt.
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A József Attila Megyei Könyvtár gyer-
mekkönyvtárosai 2008-ban kezdték meg az
Olvasásra születni projekt részletes kidolgo-
zását. A pályázat két részbõl, pillérbõl tevõ-
dik össze: a projekt elsõ és legfontosabb 
pillére az ún. JAMK-babacsomag, amely 
a következõket tartalmazza: egy a könyvtá-
runk által kiadott és szerkesztett verseskötet,
egy magasságmérõ létra, egy tájékoztató fü-
zet, matricák, remittenda példányok, a
könyvtár promóciós anyagai, a projekt kere-
tében megvalósuló rendezvényeket, koncer-
teket, foglalkozásokat tartalmazó meghívók
és az Informatikai és Könyvtári Szövetség
(IKSZ), valamint a Katona József Könyvtár
által kiadott babaolvasó-füzet és képeslap.

Verseskötet

A Megy a kicsi láb címet viselõ gyermekla-
pozó tizenkét neves kortárs költõ versét tar-
talmazza. A kötet összeállításában az Új For-
rás címû irodalmi, mûvészeti és társadalmi
folyóirat fõszerkesztõje, Jász Attila segített
nekünk. A verseket fõként a Friss tinta és az
Aranysityak címû antológiákból válogattuk.

Igyekeztünk olyan verseket gyûjteni, me-
lyek fogva tartják a hat éven aluli gyerek ér-
zelmi és gondolatvilágát: míg Tóth Krisztina
verse az öltözködésrõl, addig Nyulász Péter
Nyuszifül címû költeménye az ébredésrõl és
bölcsibeindulásról szól, Kiss Ottó verse pe-
dig az olykor ehetetlen óvodai grízkásáról.
Állatokról szóló költeményeket is becsem-
pésztünk a kötetbe, például Csukás István
Sün-meséjét, Gryllus Vilmos Borzát és
Garaczi Lászlótól A giliszta nadrágját. A kö-
tetben szerepel még Kukorelly Endre, Balázs
Imre József, Vörös István, Oravecz Imre, Var-
ró Dániel és Lackfi János egy-egy költemé-
nye is.

Fontos szempont volt, hogy ne csak tar-
talmilag, hanem küllemét tekintve is színvo-
nalas legyen a kiadvány, hiszen az együttol-

vasás öröme kisgyermekkorban egyszerre
múlik a szövegen és az illusztráción. Így
esett a választás a neves magyar gyerek-
könyv-illusztrátorra, Kun Fruzsinára.

Olvasólétra

A babacsomagban található magasságmérõ-
szalag, más néven olvasólétra ötlete a már
említett németországi Brilon városából szár-
mazik. Az olvasólétra nem más, mint egy
mérõszalag 70-tõl 140 centiméterig. Ezen
hat hónapostól kilencéves korig tanácsok ol-
vashatók arról, hogy az adott életkorban mi-
lyen típusú könyveket érdemes olvasnia,
lapozgatnia a gyermeknek. Az összehajtható,
papírból készült létra hátulján könyvajánlás
található. Ennek ötletét a kecskeméti Katona
József Könyvtár által készített Könyvtári
Mérõke adta. 

A létrák három különbözõ színben ké-
szültek: a kislányok rózsaszínût, a kisfiúk
kéket kaptak/kapnak. Gondoltunk arra is, ha
egyikbõl-másikból a projekt végén elfogyna,
ezért zöld színû létrákat is gyártattunk a
nyomdával.

A papírlétrák mellett készítettünk mû-
anyagra kasírozott olvasólétrákat is, melye-
ket nyilvános helyeken – mint például
könyvtár, orvosi rendelõ – helyeztünk/helye-
zünk el. 

Tájékoztatófüzet

A tájékoztató füzet – melynek szövegét
Bocsák Veronika olvasáskutató írta, grafikáit
Rektor Orsolya készítette – abból a célból
készült, hogy felhívja a szülõk, nagyszülõk,
pedagógusok figyelmét a mesélés, a felolva-
sás fontosságára. A fekvõ A/4-es méretû ki-
adványból megtudható, hogy hogyan válto-
zik, alakul a hat éven aluli gyerekek irodalmi
érdeklõdése, továbbá hogyan hat a mese a
gyermek érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlõdé-
sére és milyen hatása van a szülõ-gyermek
kapcsolatra. A füzet hasznos tanácsokat tar-
talmaz arra vonatkozóan is, hogy mire érde-
mes figyelni a mesélés, felolvasás során.

A tájékoztató füzet külalakjában a londo-
ni Bookstart+ mintájára készült, de tartalmi-
lag attól teljesen eltérõ.



A füzetben szereplõ képeket a könyvtár-
ban készítettük. A fotókon fõként kisgyer-
mekes kollégáink és gyermekeik/unokáik
láthatók.

Remittenda

Felkerestük néhány színvonalas, kisgyerme-
keknek és felnõtteknek szóló folyóirat szer-
kesztõségét azzal a nem titkolt céllal, hogy
remittenda példányokat kérjünk. Így kerül-
hetett a babacsomagba a Dörmögõ Dömötör,
a Kismama és a Csodaceruza stb. egy-egy
száma.

Terjesztés

Komoly fejtörést okozott, hogy hogyan, ki-
nek a segítségével terjesszük a JAMK-cso-
magokat. Érdemes-e a kórházak segítségét
kérni, ahol a profitorientált cégek garmadá-
val árasztják el portékáikkal a kismamákat,
vagy célszerûbb a védõnõi hálózatot igénybe
venni? A választásunk végül a Tatabánya
Megyei Jogú Város Egészségügyi és Szociá-
lis Alapellátó Szolgálatára esett, ami azt je-
lenti, hogy 28 védõnõ segítségét kértük a ter-
jesztésben. 

A babacsomagokat a védõnõk Tatabányá-
ra és kistérségeibe viszik. Ez összesen – Ta-
tabányán kívül – hét települést érint (Héreg,
Gyermely, Környe, Tarján, Vértessomló,
Vértesszõlõs és Szárliget). A védõnõkkel kö-
tött szerzõdésben a könyvtárunk vállalta a
csomagok összeállítását, a dobozolást, a vé-
dõnõi telephelyekre történõ szállítást, míg a
védõnõk feladata, hogy kivigyék a csomago-
kat a családoknak. Minden kiosztott csomag
után átvételi elismervényt kell aláírattatniuk
a szülõvel.

Másfél év alatt megközelítõleg 2500 ba-
bacsomagot osztottak ki. Csomagot csak a
2009. január 1-je után született gyermekek
kapnak – a briloni és sok más külföldi pro-
jekttel szemben csupán egy alkalommal.

Rendezvények, koncertek, elõadások, 
fogalakozások

A projekt második pillére a kisgyermekek-
nek és szüleiknek szóló programok.

Az ünnepélyes megnyitóra 2010. novem-
ber 29-én került sor Tatabányán, a József At-
tila Megyei Könyvtárban. A rendezvényen
Nagy Attila olvasáskutató, Bocsák Veronika
olvasáskutató és Jász Attila költõ tartott elõ-
adást. A megnyitó beszédet Kancz Csaba al-
polgármester és Voit Pál, a megyei könyvtár
igazgatója mondta. A rendezvénynek nagy
visszhangja volt a helyi médiában.

Programokat szervezünk a szülõknek,
ahol a pszichológus, az orvos vagy az olva-
sás- és mesekutató válaszol kérdéseikre.
Vendégünk volt Czeizel Endre, Vekerdy Ta-
más és Sándor Csilla Mária. 2011 második
félévében Lovász Andrea gyermekirodalom-
kutató várja az érdeklõdõket.

Ringató foglalkozásokat szerveztünk a
szülõknek és a három éven aluli gyermekeik-
nek. Solti Emese és Zsolnainé Palotás Anna
ölbéli játékokat, mozgással kísérhetõ mon-
dókákat, versikéket, dalokat tanított a foglal-
kozáson részt vevõknek. Összesen öt ringató,
két kerekítõ és egy zenebölcsis foglalkozás-
ra került sor. A mûsorok olyan népszerûek
voltak, hogy csak elõzetes jelentkezéssel
tudtuk fogadni a szülõket és gyermekeiket. 

Irodalmi sorozatot indítottunk Gyereksi-
mogató címmel, ahová az öt–hat éves óvodá-
sokat és a kisiskolásokat várjuk. Az elsõ ven-
dégünk 2010. december 13-án Tóth Krisztina
költõ volt. 2011 második felében Lackfi Já-
nos, Szabó T. Anna, Nyulász Péter és Jász
Attila várja a gyerekeket.

A projekt keretében két koncertet is szer-
veztünk/szervezünk: 2011. március 21-én
Gryllus Vilmos volt a vendégünk. A koncert
egyben a Megy a kicsi láb címû kötet bemu-
tatója is volt. 2011. szeptember 19-én pedig
a Makám együttest várjuk a József Attila
Megyei Könyvtárba. ■

1 Guidelines for Library Services to Babies and
Toddlers. IFLA Professional Reports, No. 100. –
International Federation of Library Associations
and Institutions, 2007.
http://www.ifla.org/VII/d3/pub/Profrep100.pdf
Letöltés dátuma: 2011. július 6.

2 Die Leselatte. (Die Stadtbibliothek Brilon)
http://www.leselatte.de/seiten_allgemein
/produkte.html 
Letöltés dátuma: 2011. február 5.
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