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A Balassi Bálint Megyei Könyvtár szakmai beszámolója az 
 

„Olvasó gyermekből felnőtt olvasó” 
szakmai továbbképzés megvalósításáról 

 
Pályázati azonosító: 204104/1522 

 
 
A Balassi Bálint Megyei Könyvtár 2020-ban folytatta az előző évben a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatásával megkezdett, nagy népszerűségre számot tartó, az olvasóvá neveléssel 
foglalkozó szakmai továbbképzés-sorozatát Nógrád megye könyvtárosai számára. 
 
Az előző évben szintén az NKA jóvoltából megvalósuló „Az olvasóvá nevelés első lépéseitől a 
tudatos és aktív olvasóvá válásig” program folytatásaként 2020 évben két alkalommal 
foglalkoztunk az „Olvasó gyermekből felnőtt olvasó” témával. 
 
Az előadások összeállításánál figyelmet fordítottunk a különböző korosztályú 
könyvtárhasználókat érintő témák feldolgozására, valamint arra is, hogy új módszerek 
alkalmazását ismertessük meg a résztvevőkkel. Fontosnak tartottuk olyan példák 
bemutatását is, melyek a nagyobb városi könyvtárak mellett akár kistelepülési 
könyvtárakban is alkalmazhatók. 
 
A továbbképzés első napja 2020. március 02-án valósult meg. Koncepciója szerint ez a nap a 
legkisebb korosztály könyvtári olvasóvá neveléséhez adott ismeretet, inspirációt.  
„Így mesélj, hogy olvasson!” címmel Dr. Pompor Zoltán gyermekirodalom-szakértő, a Magyar 
Olvasástársaság tagja az olvasni tudás képességének hangsúlyozásával az olvasás-
szövegértés hátránykompenzáló szerepére hívta fel a figyelmet. Gyakorlatban is jól 
használható ötleteket adva kalauzolta a hallgatóságot a gyermek-és ifjúsági irodalom 
könyvkínálatában. Az anyanyelv megismerését, a diákok olvasóvá nevelését támogató, 
korosztályokra és témákra bontott kortárs könyvajánlásával támpontot adott a könyvkínálat 
értékes elemeinek felhasználhatóságára a könyvtári tevékenységben. 
Második előadónk, Simon Krisztina könyvtárostanár, a Könyvtárostanárok Egyesületének 
elnöke volt, akitől gyakorlati ötleteket kaptunk az olvasóvá neveléshez az általános iskolás 
korosztály vonatkozásában. „Olvasót nevelnék! De hogyan?” című szemléletformáló 
előadása utat mutatott arra, hogyan lesznek az „értő olvasók”-ból sikeres emberek, és ehhez 
hogyan tudnak segítséget adni a könyvtárak. Az egyik legfontosabb tényezőként emelte ki, 
hogy az olvasás, a könyvek, az aktív és mindennapos könyvtárhasználat beépüljenek a 
tanítás-tanulás, információszerzés folyamatába, a diákok mindennapjaiba. A gyerekeknek azt 
kell megtanítani, hogy az olvasás és a könyvtár segítségével, hogyan tudnak eljutni a 
számukra fontos, érdekes, felhasználható információkhoz. Ez pedig a folyamatos olvasás, az 
iskolai és közkönyvtárak, a könyv- és könyvtárhasználati foglalkozások nélkül lehetetlen. 
Kiemelte a könyvtárakban felerősödő esélyegyenlőség teremtő szerepet.  
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A papírszínházi módszertani kézikönyv írójaként gyakorlati tapasztalatait, tanácsait osztotta 
meg a papírszínház sokszínű felhasználási lehetőségéről, a könyvhöz kapcsolódó 
foglalkozástervek, játékötletek, letölthető makettek, sablonok használatáról. 
 
Az „E’mese vár” elnevezésű iskolába készülő gyermekek számára kifejlesztett programot 
mutatta be Komló-Szabó Ágnes, az egri Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 
csoportvezetője. A többlépcsősen kialakított mesealapú foglalkozásokat alsó tagozatos 
gyerekek számára dolgozták ki. A programsorozat népmesék, mondókák, ének, játék és 
alkotóműhelyi tevékenység formájában járul hozzá az élményalapú olvasásnépszerűsítéshez. 
A program bemutatása után gyakorlatban is kipróbálhattunk módszereket, egy kortárs mese 
élményalapú feldolgozása során.  
 
A program folytatására a járványhelyzet miatt csak az őszi időszakban kerülhetett sor. A 
2020. október 05-én megrendezésre kerülő szakmai napon a könyvtárnak és eszközeinek, a 
könyvnek és irodalomnak a különböző olvasói csoportok számára nyújtott lehetőségeivel 
ismerkedtünk meg. 
Elsőként a „silent book”, azaz szöveg nélküli képkönyv könyvtári alkalmazási lehetőségeivel 
ismerkedtünk Goda Beatrix online előadásában, aki az Országos Pedagógiai Könyvtár és 
Múzeum munkatársaként két éve kutatja munkacsoportjával a nálunk még kevésbé ismert 
dokumentumtípus fejlesztő és terápiás célú használatát a magyar iskolai és könyvtári 
nevelésben. Megosztotta gyakorlatban kipróbált foglalkozásai tapasztalatait, az egyes 
életkorokra és fejlesztési területekre vonatkozó elképzeléseit. 
 
Kamaszokat, fiatal felnőtteket megszólító közösségi tér programjait ismertette Csépányi 
Zoltán a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár könyvtárosa. Az egri „Tinizug” elnevezésű 
színtér hidat képez a gyermek és a felnőtt könyvtári részleg között. A fiatalokkal közösen 
kialakított térben helyet kap a társasjáték klub mellett az „on-line könyves szoba”, az 
olvasóklub, de lehetőség nyílik kreatív fotózásra is. Beszélt a helyi kezdeményezésből 
országos rendezvénnyé alakult „A Nagy Könyves Beavatás” elnevezésű minden évben 
megújuló olvasásnépszerűsítő kihívásról. 
 
A továbbképzés sorozat célja, hogy a két nap során a legkisebbektől az idősebb korosztályig 
áttekintsük az olvasást támogató könyvtári szolgáltatásokat. Így kiemelten fontosnak 
tartottuk, hogy könyvtárosaink a felnőtt korban lévőkkel való foglalkozáshoz is kapjanak 
eszközöket, ötleteket. Választásunk egy speciális területre, a könyvekkel való segítségnyújtás 
témájára esett. „Az olvasás, mint lelki wellness - biblioterápia a könyvtárban” elnevezésű 
bemutató foglalkozást Szilágyi Ildikó biblioterapeuta, a Magyar Vakok és Gyengénlátók 
Országos Szövetségének Braille és Hangoskönyvtárának vezetője tolmácsolásában ismertük 
meg. A speciális élethelyzetekre, témakörökre kifejlesztett biblioterápiás foglalkozások 
lényeges eleme a megfelelően kiválasztott szöveg. A kiválasztott szövegrészeknek, 
verseknek, novelláknak, alkalmasnak kell lenniük az adott téma élményalapú 
feldolgozásának biztosítására. A program során a részt vehettünk egy biblioterápiás 
foglalkozáson, amelynek során gyakorlatban is megtapasztalhattuk, hogyan lehet a 
megfelelően kiválasztott szövegeket felhasználni terápiás céllal. 



Bal,xss) Bálint Megyei Könyvtár
Valamennyi előadás és foglalkozás gyakorlatias szemléletű volt, új módszereket, kézzel 
fogható ötleteket tartalmazott, sikeres, élménygazdag programokban volt részünk, melyek 
továbbgondolása segítheti a könyvtárosok szakmai munkáját.

A program sikerességét mutatja, hogy az első napon 52 fő, a másodikon 42 fő könyvtáros 
vett részt Nógrád megye könyvtáraiból A rendezvényen jelen voltak a megyei könyvtár, a 
községi és városi könyvtárak, a KSZR szolgáltatóhelyek, valamint általános és középiskolák 
könyvtárosai is

A szakmai rendezvényről hírt adtunk a Balassi Bálint Megyei Könyvtár honlapján 
(http://bbmk.hu/). a face book oldalán (https://www.facebook.com/BBMK.St/), valamint a 
Könyvtáréi látás-Nógrád facehook (https://hu-hu.facebook.com/KonyvtarellatasNograd/ ) 
oldalon.
A közeljövőben megjelenő Kónyvtár/Tér című megyei könyvtári kiadvány részletes tudósítást 
ad a szakmai programon elhangzott előadásokról

Szakmai továbbképzésünk célja volt, a legkisebbektől a kamaszokon át a felnőttekig eljutva 
áttekinteni, hogy könyvtárosként mit tehetünk azért, hogy az olvasó gyermek felnőttként is 
olvasó maradjon.
A kétnapos előadássorozat újdonságokra és már régóta alkalmazott módszerekre is fölhívta 
a figyelmet Lehetőség nyílt az előadókkal való interaktív kapcsolatra, tapasztalatátadásra, 
melynek során sok információt és ötletet kaptunk. A szakmai továbbképzés a témák újszerű 
megközelítésén túl a kapcsolatépítést, az egyéni, helyi tapasztalatok megosztását is 
elősegítette.

A szakmai beszámoló elérhető a Balassi Bálint Megyei Könyvtár honlapján: 
http://bbmk.hu/uvegzseb

A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Szakmai Kollégiumának megköszönjük a 
programok megvalósításához nyújtott támogatást.

Salgótarján, 2020. november 10

Molnár Éva 
igazgató
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"Olvasó gyermekből felnőtt olvasó" 

 
A Balassi Bálint Megyei Könyvtár 

szakmai továbbképzési programja 

 
 

Helyszín: Balassi Bálint Megyei Könyvtár 
 Salgótarján, Kassai sor 2. 

 

Időpont: 2020. március 02.  
 
 
 

A program megvalósulását a Nemzeti Kulturális Alap támogatta 

 
 
 
10:00 – 10:05 Köszöntő 

Molnár Éva igazgató 
Balassi Bálint Megyei Könyvtár 

 

10:05 – 11:00 Így mesélj, hogy olvasson! 

Dr. Pompor Zoltán gyermekirodalom-szakértő 
a Magyar Olvasástársaság tanácsának tagja 

 

11:00 – 12:00 Olvasót nevelnék! De hogyan? – Gyakorlati ötletek 
az olvasóvá neveléshez 

Simon Krisztina könyvtárostanár 
a Könyvtárostanárok Egyesületének elnöke 

 

12:00 – 13:00 E’mese vár – felkerekedő, avagy sulikezdő ovisok a 
könyvtárban 

Komló-Szabó Ágnes csoportvezető 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, 
Hevestéka Hálózati csoport 

 

13:00 – 13:40 Büféebéd 
 

 
 
 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 



 

 

 

 
 
 
 
 

"Olvasó gyermekből felnőtt olvasó" II. 
 

A Balassi Bálint Megyei Könyvtár 
szakmai továbbképzési programja 

 
 

Helyszín: Balassi Bálint Megyei Könyvtár 
 Salgótarján, Kassai sor 2. 

 

Időpont: 2020. október 05.  
 
 
 

A program megvalósulását a Nemzeti Kulturális Alap támogatta 

 
 
10:00 – 10:05 Köszöntő 

Molnár Éva igazgató 
Balassi Bálint Megyei Könyvtár 

 

10:05 – 11:00 A silent book (szöveg nélküli képkönyvek) 
alkalmazási lehetőségei könyvtári foglalkozásokon 

Goda Beatrix könyvtáros 
Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 

 

11:00 – 12:00 "Mi nem irtjuk a molyokat" - A TiniZug Egerben 

Csépányi Zoltán könyvtáros 
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 

 

12:00 – 13:00 Az olvasás, mint lelki wellness - biblioterápia a 
könyvtárban 

Szilágyi Ildikó könyvtáros, biblioterapeuta 
Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos 
Szövetségének Braille és Hangoskönyvtának 
vezetője, a Magyar Irodalomterápiás Társaság 
tagja 

 
13:00 – 13:40 Büféebéd 
 
 
 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

A programon kiemelten figyelünk a biztonsági szabályok betartására. 
Maszk viselése mindenki számára kötelező!

 

Meghívó 
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