
Gyereksarok mozaik rendezvényre is meghívtuk: a Fellner Jakab Általános Iskola 
halmozottan hátrányos helyzetű tanulóinak tartott két előadást, immár a 

Az elmúlt hónapokhoz hasonlóan, vidám programokkal várta a József  karácsony jegyében, december 19-én. 
Attila Megyei Könyvtár a gyermekkönyvtárába látogató A totyogók kedvenc Ringató foglalkozására is két alkalommal került sor, 
olvasóközönséget 2011 decemberében is. december 5-én, illetve 12-én. 
Hagyományőrző foglalkozásunkon ezúttal a Bolyai János Általános Az Olvasásra születni rendezvénysorozat befejezéseként, a Gyereksimogató 
Iskola 19 napközisét láttuk vendégül. 7. állomásaként Jász Attilát és vendégét, Ágoston Béla különleges 
A Helen Doron Nyelviskola játékos délelőttjén 16 gyermek vehetett hangszerügynököt köszönthettük előadóink között december 12-én. 
részt december 10-én 10:00 és 11:30 óra között. December 14-én, rendezvénysorozata utolsó állomásaként Levente 
A már ismert Katáng együttes december 5-én, Kercsmár Zsolt Péter ismét ellátogatott a sajátos nevelési igényű olvasóinkhoz. 
énekmondó pedig december 12-én két-két előadással örvendeztette meg Erősné Suller Ildikó (JAMK, Tatabánya)
az óvodás és kisiskolás gyerekeket. A népszerű énekmondót kihelyezett 

Rovatvezető: Erősné Suller Ildikó

34/513-683 suller.idliko@jamk.hu
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Olvasásra születni - egy projekt a kisgyermekek olvasóvá példányokat, a könyvtár promóciós anyagait, a projekt keretében 
nevelése céljából (2010-2011) megvalósuló rendezvényeket, koncerteket, foglalkozásokat tartalmazó 

meghívókat és az IKSZ valamint a Katona József  Könyvtár által 
A világon egyre több figyelmet fordítanak a kisgyerekek olvasóvá kiadott babaolvasó-füzetet és képeslapot.
nevelésére. Számos felmérés igazolja, hogy az értő-elemző olvasás 
azoknak a gyerekeknek megy jobban, akikkel szüleik az iskolaérettség Verseskötet
előtt rendszeresen foglalkoztak: énekeltek, beszélgettek, verset mondtak A Megy a kicsi láb címet viselő gyermek-
vagy mesét olvastak. Beigazolódni látszik Robert Escarpit francia lapozó 12 neves, kortárs költő versét 
irodalomszociológus gyakran idézett mondata, miszerint „Az olvasóvá tartalmazza. A kötet összeállításában az 
válás kérdése az iskolába járás előtt dől el”. Új Forrás című irodalmi, művészeti és 
Társadalmi összefogáson alapuló projektek indulnak Európában és társadalmi folyóirat főszerkesztője, Jász 
Amerikában annak érdekében, hogy a gyerekkel már a születésük Attila segített nekünk. A verseket főként 
pillanatától megszerettessék a könyveket, és felhívják a szülők figyelmét a Friss tinta és az Aranysityak című 
a meseolvasás fontosságára, annak jótékony hatásaira. Példának okáért antológiákból válogattuk.
az Amerikai Egyesült Államokban az újszülöttek nem profitorientált Igyekeztünk olyan verseket gyűjteni, 
cégek termékmintáit kapják ajándékba a kórházból való hazatérésük melyek fogva tartják a 6 éven aluli gyerek 
napján, hanem egy könyvet, és a könyv mellé ajánlólistát azzal érzelmi- és gondolatvilágát: míg Tóth Krisztina verse az öltözködésről, 
kapcsolatban, hogy mely dokumentumokat érdemes beszerezni a addig Nyulász Péter Nyuszifül című költeménye az ébredésről és 
kisbabának. bölcsibe-indulásról szól; Kiss Ottó verse pedig az olykor ehetetlen 
Az IFLA közkönyvtári főcsoportjának egyik szekciója, a Libraries for óvodai grízkásáról. Állatokról szóló költeményeket is becsempésztünk a 
Children and Young Adults Section 2007-ben készített egy tanulmányt, kötetbe, például Csukás István: Sün-meséjét, Gryllus Vilmos: Borzát és 
melyben bemutatásra kerültek a kisgyermekek olvasóvá nevelésében Garaczi Lászlótól A giliszta nadrágját. A kötetben szerepel még 
élen járó nemzetek sikeres projektjei. Sajnos Magyarország nem Kukorelly Endre, Balázs Imre József, Vörös István, Oravecz Imre, 
szerepelt a „jó példák” között. Ez a szomorú felfedezés késztett minket Varró Dániel és Lackfi János egy-egy költeménye is.
arra, hogy ha nem is országos, de legalább helyi szinten, Tatabányán és Fontos szempont volt, hogy ne csak tartalmilag, hanem küllemét 
kistérségében kidolgozzunk és elindítsunk egy másfél évig tartó tekintve is színvonalas legyen a kiadvány, hiszen az együttolvasás öröme 
projektet, amely a szülőket, a könyvtárosokat, az írókat, költőket, a kisgyermekkorban egyszerre múlik a szövegen és az illusztráción. Így 
védőnőket, a könyvkiadókat és az óvodákat egyszerre mozgósítja a esett a választás a neves magyar gyerekkönyv-illusztrátorra,
legkisebbek olvasóvá nevelése érdekében. Tervünk megvalósításában Kun Fruzsinára.
nagy segítséget jelentett a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 
által nyújtott anyagi támogatás.
A projekt részletes kidolgozását megelőzte az ötletgyűjtés: 
áttanulmányoztunk néhány külföldi projekteket, mint például az 
amerikai Born to read vagy a németországi és a nagy-britanniai Bookstart. 
Ellátogattunk ezeknek a projekteknek a weblapjára, és átnéztük a már 
fent említett IFLA-tanulmányt. Természetesen a hazai kezdeményezé-
sekről sem feledkeztünk meg.
Ezt követte az anyaggyűjtés: 2008-ban kiadványokat kértünk és kaptunk 
a németországi Briloni Városi Könyvtártól. Főként az olvasólétra 
ötlete nyerte meg a tetszésünket, ami nem más, mint egy mérőszalag 60-
150 centiméterig. Ezen 10 éves korig tanácsok olvashatók arról, hogy 
melyik életkorban milyen könyvet érdemes olvasni a gyermeknek.
Ötleteket merítettünk a Bookstart+ csomagból, amelyet a londoni 
Croydon Central Library-ből kaptunk, amikor kolléganőnk 2006 Olvasólétra
februárjában a British Council szervezésében Londonban járt. A babacsomagban található magasságmérő-szalag, más néven 

olvasólétra ötlete a már említett németországi 
A József  Attila Megyei Könyvtár gyermekkönyvtárosai 2008-ban Brilon városából származik. Az olvasólétra 

kezdték meg az Olvasásra születni projekt részletes nem más, mint egy mérőszalag 70-től 140 
kidolgozását. A pályázat két részből, pillérből centiméterig. Ezen 6 hónapostól 9 éves korig 
tevődött össze: a projekt első és legfontosabb pillére tanácsok olvashatók arról, hogy az adott 
az ún. JAMK-babacsomag volt, amely a következőket életkorban milyen típusú könyveket érdemes 
tartalmazta: egy, a könyvtárunk által kiadott és olvasni a gyermeknek. Az összehajtható, 
szerkesztett verseskötetet, egy magasságmérő létrát, papírból készült létra hátulján könyvajánlás 
egy tájékoztató füzetet, matricákat, remittenda található.
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A létrák három különböző színben készültek: a kislányok rózsaszínűt, a a csomagok összeállítását, dobozolást, a védőnői telephelyekre történő 
kisfiúk kéket kaptak. Gondoltunk arra is, ha egyikből-másikból a projekt szállítását, míg a védőnők feladata a csomagok kézbesítése volt. 
végén elfogyna, ezért zöld színű létrákat is gyártattunk a nyomdával. Másfél év alatt megközelítőleg 2400 babacsomag kerül kiosztásra. 
A papír létrák mellett készítettünk műanyagra kasírozott olvasólétrákat, Csomagot csak a 2009. január 1-je után született gyermekek kaptak – 
melyeket nyilvános helyeken, mint például könyvtár, orvosi rendelő sajnos a briloni és sok más külföldi projekttel szemben csupán egy 
helyeztünk el. alkalommal.

Tájékoztató füzet Rendezvények, koncertek, előadások, fogalakozások
A tájékoztató füzet – melynek szö-
vegét Bocsák Veronika olvasásku- A projekt 2. pillére a kisgyermekeknek és szüleiknek szóló programok 
tató írta, grafikáit Rektor Orsolya voltak.
készítette, – abból a célból jött létre, Az ünnepélyes megnyitóra 2010. november 29-én került sor Tatabányán, 
hogy felhívja a szülők, nagyszülők, a József  Attila Megyei Könyvtárban. A rendezvényen Nagy Attila 
pedagógusok figyelmét a mesélés, a olvasáskutató, Bocsák Veronika olvasáskutató, és Jász Attila költő 
felolvasás fontosságára. A fekvő tartott előadást. A megnyitó beszédet Dr. Kancz Csaba alpolgármester 
A/4-es méretű kiadványból meg- és Dr. Voit Pál, a megyei könyvtár igazgatója mondta. A rendezvénynek 
tudható, hogy hogyan változik, nagy visszhangja volt a helyi médiában.
alakul a 6 éven aluli gyerekek Programokat szerveztünk a szülőknek is: Vendégünk volt Czeizel 

irodalmi érdeklődése, továbbá hogyan hat a mese a gyermek érzelmi, Endre, Vekerdy Tamás és Sándor Csilla Mária, a Csodaceruza 
értelmi és erkölcsi fejlődésére, és milyen hatása van a szülő-gyermek főszerkesztője. 2011 második félévében Lovász Andrea 
kapcsolatra. A füzet hasznos tanácsokat tartalmaz arra vonatkozóan is, gyermekirodalom-kutató tartott előadást Hogyan csábítsuk el a 
hogy mire érdemes figyelni a mesélés, felolvasás során. gyermekolvasót címmel.
A tájékoztató füzet külalakjában a londoni Bookstart+ mintájára készült, Ringató foglalkozásokat szerveztünk a szülőknek és a 3 éven aluli 
de tartalmilag attól teljesen eltérő. gyermekeiknek. Solti Emese és Zsolnainé Palotás Anna ölbéli 
A füzetben szereplő képeket a könyvtárban készítettük. A fotókon játékokat, mozgással kísérhető mondókákat, versikéket, dalokat tanított 
főként a kisgyermekes kollégáink és gyermekeik/unokáik láthatók. a foglalkozáson résztvevőknek. Összesen 12 ringató, két kerekítő és egy 

zenebölcsis foglalkozásra került sor a másfél év során. A műsorok olyan 
Remittenda népszerűek voltak, hogy csak előzetes jelentkezéssel tudtuk fogadni a 
Felkerestünk néhány színvonalas, kisgyermekeknek és felnőtteknek szülőket és gyermekeiket. 
szóló folyóirat szerkesztőségét azzal a nem titkolt céllal, hogy remittenda Irodalmi sorozatot indítottunk Gyereksimogató címmel, ahová az 5-6 éves 
példányokat kérjünk. Így kerülhetett a babacsomagba a Dörmögő Dömötör, óvodásokat és a kisiskolásokat vártuk. Az első vendégünk 2010. 
a Kismama és a Csodaceruza stb. egy-egy száma. december 13-án Tóth Krisztina költő volt.  2011 második felében 
 Lackfi János, Szabó T. Anna, Nyulász Péter, Jász Attila és Finy 
Terjesztés Petra várta a gyerekeket.

A projekt keretében két koncertet is szerveztünk: 2011. március 21-én 
Komoly fejtörést okozott, hogy hogyan, kinek a segítségével terjesszük a Gryllus Vilmos volt a vendégünk. A koncert egyben a Megy a kicsi láb 
JAMK-csomagokat. Érdemes-e a kórházak segítségét kérni, ahol a című kötet bemutatója is volt. 
profitorientált cégek garmadával árasztják el portékáikkal a kismamákat, 2011. szeptember 19-én pedig a Makám együttes koncertjét 
vagy célszerűbb a védő- élvezhették a gyerekek és a felnőttek a József  Attila Megyei 
női hálózatot igénybe Könyvtárban.
venni? A választásunk 
végül a Tatabánya A projekt keretében megvalósuló 28 rendezvényen közel 1500 vendég 
Megyei Jogú Város volt.
E g é s z s é g ü g y i  é s  Ábrahám Mónika (JAMK Tatabánya)
Szociális Alapellátó 
Szolgálatára esett, ami 
azt jelenti, hogy 28 
védőnő segítségét kértük 
a terjesztésben. 
A babacsomagokat a 
védőnők Tatabányára és 
kistérségeibe vitték. Ez összesen – Tatabánya kivitelével – 7 települést 
érintett (Héreg, Gyermely, Környe, Szárliget, Tarján, Vértessomló és 
Vértesszőlős). A védőnőkkel kötött szerződésben a könyvtárunk vállalta 
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Rendezvények Kisgyermekeknek szervezett programok, foglalkozások és 
koncertek

Kisgyermekes szülőknek szervezett előadások

2010. II. félévében 2010. II. félévében

2011. I. félévében

2011. II. félévében

2011. I. félévében

2011. II. félévében

Előadó Előadás címe Előadás időpontja 

Czeizel Endre 
Gyermekáldás, gyermekvállalás 
Rendezvény helyszíne: Dorog 

2010. október 19. 

 

Sándor Csilla Mária 
(Csodaceruza főszerk.) 

Gyermekkönyvek és -folyóiratok 
Magyarországon - hazai körkép 

2011. március 7.  

Vekerdy Tamás 
Mesétől a nyugalomig , nyugalomtól a 
biztonságig. 
Vigasztalás, gyógyítás - történetek. 

2011. április 18.  

 

Lovász Andrea 
(Navigátor című kötet 
szerzője) 

Hogyan csábítsuk el a gyerekolvasót? 2011. október 17.  

 

 
Előadó Előadás címe Előadás időpontja 

Tóth Krisztina Gyereksimogató 1.  2010. december 13. 

Solti Emese és 
Hodosi Szilvia 

Ringató foglalkozás: ölbéli játékok 
0-3 éves gyerekeknek (2 foglalkozás) 

2010. november 29. 

Solti Emese 
 

Ringató foglalkozás: ölbéli játékok 
0-3 éves gyerekeknek 
(Helyszín: Euro Fitness Center) 

2010. december 2. 

Solti Emese  
 

Ringató foglalkozás: ölbéli játékok 
0-3 éves gyerekeknek 
(Helyszín: Kertvárosi Bányász 
Művelődési Otthon) 

2010. december 2. 

 
Gryl lus Vilmos 
Jász Attila 

Gyereksimogató 2. - Megy a kicsi l áb 
című kötet bemutatója. 

2011. március 21. 

Solti Emese 
Ringató foglalkozás: ölbéli játékok 
0-3 éves gyerekeknek 

2011. február 21.  

Solti Emese 
Ringató foglalkozás: ölbéli játékok 
0-3 éves gyerekeknek 

2011. március 28.  

Zsolnainé Palotás Anna 
Kerekítő foglalkozás: ölbéli játékok 
0-6 éves gyerekeknek 

2011. április 18.  

Zsolnainé Palotás Anna 
Zenebölcsi: 
0-3 éves gyerekeknek 

2011. május 9.  

Zsolnainé Palotás Anna 
Kerekítő foglalkozás: ölbéli játékok 
0-6 éves gyerekeknek 

2011. május 30. 

 
Lackfi János 

Gyereksimogató 3. - gyerekirodalmi 
sorozat 

2011. szeptember 12. 

Szabó T. Anna 
Gyereksimogató 4. - gyerekirodalmi 
sorozat 

2011. október 24. 

Nyulász Péter 
Gyereksimogató 5. - gyerekirodalmi 
sorozat 

2011. november 14. 

Finy Petra 
Gyereksimogató 6. – 
gyerekirodalmi sorozat 

2011. november 16. 

Jász Attila 
Gyereksimogató 7. - gyerekirodalmi 
sorozat 

2011. december 12. 

Makám  koncert 2011. szeptember 19. 

Solti Emese 
Ringató foglalkozás: ölbéli  játékok 
0-3 éves gyerekeknek  
(7 db foglalkozás) 

2011. okt. 24., nov. 7., 
14., 21., 28., dec. 5., 12.  
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