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A Bod Péter Megyei Könyvtár 
olvasásnépszerűsítő programjai

Készítette:
Kolumbán Melinda, Nagy-Bákai Réka 
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Könyvkelengye

• Sepsiszentgyörgyi újszülöttek és szüleik könyvajándékot 

kapnak, olvasási ajánlásokat tartalmazó kiadványt és 

ingyenes olvasói jegyet.
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A program fő célja felhívni a figyelmet, hogy fontos és 
remek szórakozás az egész család számára a jó és 
igényes gyermekkönyvek lapozgatása, így a gyermek 
észrevétlenül fejlődik olvasóvá, könyvszerető emberré.
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Könyvkelengye iskolásoknak
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Varázskuckó - Nevenincs

•mesedélután 

•a felolvasott mesén alapuló foglalkozásokkal várjuk a 
kisgyerekeket
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• papírszínház 

• kézműveskedés

• sok verset, mondókát 
tanítunk, fantáziát 
megmozgató 
drámajátékokat játszunk.
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Mi a Csodalámpa Olvasóklub?

• irodalom – játék - művészet

 5 napos vakációs foglalkozássorozat
kisiskolásoknak (7-13 éveseknek)

Célja: 

 az olvasás népszerűsítése

 a szövegértés fejlesztése

 Igényes kivitelezésű, irodalmi értéket hordozó gyerekkönyvek 
ajánlása                                             
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Csodalámpa Olvasóklub

•Egy rövid, ifjúsági 
regény alapján 
különböző 
tevékenységekben 
vesznek részt a 
programra kíváncsiak

•Közös megbeszélés, 
drámapedagógiai 
játékok, kézműves 
foglalkozások
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Forgatókönyv

 Kezdő kör – Hogy érzed magad, mit vársz a naptól?
 Ismerkedő, csapatépítő játékok
 Ritmikus kör, verstanulás, ének, koncentrációs 

gyakorlatok
 Meseolvasás, szövegfeldolgozás
 Szünet - szabadjáték játszótéren, parkban
 Művészeti tevékenység, zenehallgatás, 

számítógépes tevékenység
 Meseolvasás
 Zárókör
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Kezdő kör 
Hogy érzed magad, mit vársz a naptól?
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Ismerkedő, csapatépítő játékok
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Ritmikus rész –
Verstanulás, ének, koncentrációs gyakorlatok
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Felolvasás, szövegfeldolgozás
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Szünet - szabadjáték játszótéren, parkban
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Biciklis felvonulás - az olvasás népszerűsítése
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Kézműves, művészeti 
tevékenység
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Számítógépes tevékenység

https://csodalampaskellig.tumblr.com/
https://csodalampasomniavero.tumblr.com/
Miniblog a foglalkozássorozatról és annak eredményeiről
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Meseolvasás, zárókör
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•Megélni, 
belehelyezkedni, tovább 
gondolni a történetet -
dramatizálás, illusztráció 
készítése különböző 
technikák segítségével.
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Tapasztalatok

 A gyermekek igénylik a jó, 
igényes gyermekirodalmat

 Fontos, hogy segítséget kapjanak a szövegek megértésében, 
értelmezésében, felfedezésében

 Ne legyen iskolaszagú, ne legyen kötelező
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Könyvkaland

• Kalandos őszi olvasójátékra hívta a sepsiszentgyörgyi Bod 
Péter Megyei Könyvtár a háromszéki gimnáziumi osztályok 
tanulóit. 2019. szeptember 16. és december 5. között 5–6. és 
6–7. osztályos csapatok vehetnek részt, interneten 
közzétett olvasmányok és kapcsolódó feladatlapok 
megoldásával.

• A négyfordulósra tervezett vetélkedő első három fordulója 
a közzétett szövegek elolvasásából és a kapcsolódó 
feladatlapok megoldásából áll, a negyedik forduló a 
könyvtárban december első hetében sorra kerülő döntő 
lesz.
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Könyvkaland - Olvasmányok
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Rendszeres könyvtárlátogató csoportok a 
gyermekrészlegen

• naponta látogatnak el iskolai és óvodai csoportok

• foglalkozások: könyvtárbemutatás, kölcsönzés, információkereső 
játék, meseolvasás, kézműveskedés, origami, beszélgetés
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A könyvtár programcsomag-ajánlata az idei 
tanévre 
• Ismerkedés a könyvtárral:

Interaktív könyvtárbemutató, 
mesehallgatás, könyvek 
böngészése, térképes, 
információkereső 

játék 
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• kézműves foglalkozás:

- origami    

- fonalgrafika 

- vágás-ragasztás, alkotás 
- zentangle
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• Mesefoglalkozások:

•Meseolvasás és játékos feldolgozás

•Papírszínházas foglalkozás
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Népmese napja
• 2009 szeptemberében tartottuk az első népmese napi 

barangolónkat

• Átalakult a könyvtár elvarázsolt meseországgá, ahol három 
útvonalon királyfik és királylányok indultak utnak  kemencében sült 
pogácsájukkal, jóság, bátorság, eszesség próbáit kiállva, sárkányt 
legyőzve megkeresni az élethez szükséges bölcsességet.
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• Az idén megismételtük a mesebarangoló programunkat a Magyar 
Népmese Napja alkalmából és a sikerén felbuzdúlva, kissé átalakítva 
úgy döntöttünk, hogy  átemeljük a napi ajánlott programjaink közé.

• Az idei Népmese Nap kapcsán a könyvtárosok meséket 
ajándékoztak a városlakóknak, melyeket felvételről hallhattak a 
járókelők a központi téren, egy kávézóban és a Sláger Rádióban. 
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Mozgókönyvtár

• A program célja a könyvek és az 
olvasás megszerettetése az 
óvodás és kisiskolás 
gyermekekkel. 

• Főként a könyvtártól távol eső 
óvodákat, iskolákat célozunk 
meg
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Adventi történetek

• Könyvtárunk 
Gyermekrészlege 
karácsonyváró, 
olvasásnépszerűsítő 
programot szokott 
hirdetni 8-15 éves 
olvasóinak, Adventi 
történetek – Várakozz 
könyvekkel, varázsolj 
betűkkel! címmel.
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• Az adventi időszakban, hétköznaponként egy-egy történet és egy 
hozzá kapcsolódó, írásos feladat várja a gyermekeket a könyvtár 
Gyermekrészlegén és a Sport utcai fiókkönyvtárban elhelyezett 
katalógusszekrény fiókjában. A megfejtéseket a nyitvatartási 
program szerint lehet visszavinni. 

• A program zárórendezvényére városunk ismert személyiségei 
olvasnak fel, a résztvevő gyermekeket meglepetés várja és 
kézműves foglalkozáson vehetnek részt.
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https://www.facebook.com/bodpeterlibrary/

www.kmkt.ro

Köszönjük a figyelmet!


