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Kezdetek

Diákjaink olvasnak? Nem olvasnak?

Mit olvasnak?

Mi befolyásolja:

• Korosztályuk

• Milyen hatás éri/te őket (külső, belső)

• Motiváltságuk

• Kialakult-e az értő olvasás

• Találnak-e olyan könyvet amit szívesen 
elolvasnak



Az iskolai könyvtár motivál?

Mit tehetünk azért, hogy az iskolába járó 

diákok olvassanak?

• Meg kell őket kérdezni, hogy mit 

szeretnének olvasni.

• Meg kell a kollégáinkat kérdezni, hogy 

ők mit ajánlanak a diákoknak.

• Mi is ajánljunk.

• Meg kell a környezetünket (főnökünket) 

győzni, hogy érdemes könyveket 

vásárolni.

• Maradjunk kitartóak.



A diákok listája

• Diákönkormányzattal közös munka.

• Osztályonként 2 könyvet ajánlanak.

• Elkészült az első közös iskolai könyvajánló 

lista.

• Iskola vezetőjének közös megkeresése. 

• A könyvek beszerzése.

• A könyvek reklámozása (könyvtári blog, 

diákönkormányzat, facebook, iskola 

honlapja.

• Könyv-film játék.



A végeredmény



A diákzsűri

A közös munka folytatása 

(diákönkormányzattal)

• Javaslatot tettek a könyvek 

értékelésének szempontjaira.

• Javaslatot tettek ki vegyen részt a 

könyvek értékelésében.

• Javaslatot tettek arra, hogyan jusson el a 

csapat minden tagjához minden könyv.

• Javaslatot tettek a pontozás mikéntjére.



Az ifjúsági irodalmi díj, 

zsűrizési szempontok:

• Mennyire izgalmas a könyv

• A cím és a tartalom mennyire van 

összhangban

• Leköti-e a figyelmet

• Lebilincselő-e a történet

• Önállóan a mű mennyire állja meg a 

helyét (ha sorozat része, de önállóan is 

olvasható műről beszélünk: Drifter!)



Az ifjúsági irodalmi díj 

jelöltjei

• Berg Judit: Drifter- A darknet árnyékában

• Dániel András: A nyúl formájú kutya

• Papp Dóra: Bolyongó

• Zágoni Balázs: A gömb

• Majoros Nóra: Pityke és Prém



A vélemények

• A Bolyongó egy lebilincselő, letehetetlen 
könyv, remekül ötvözi a viking kultúra, a 
viking istenvilág apró kis mozzanatait egy 
magyar fiatal mindennapjaival. Az írónő 
stílusa remek, fiatalos és megragadó, a 
mű cselekménye összhangban áll a 
könyv címével.

• A Nyúl formájú kutya minden 
szempontból egy egyedi mű, írásstílusra, 
képi világra és történetre is. A cím a 
lehető legjobban takarja a tartalmat is, 
ám az író túlságosan erőlteti, ragaszkodik 
ahhoz, hogy megmagyarázza, miért lett 
ilyen Károly. A témája kifejezetten 
érdekes, ám nem biztos, hogy elsőre is 
mindenki a sorok mögé lát és megérti 
azt, amit az író szeretne átadni nekünk.



A vélemények
• A Gömb érdekes történettel rendelkezik, 

mégis ismerős érzetet keltett, mint ha 

olvastam volna már. Az írásstílus nem 

annyira magával ragadó, a történet 

nem fogott meg annyira, mint 

számítottam rá.

• A Drifter az első rész hiányában nem 

kötötte le a figyelmem, hiányoztak 

bizonyos információk, így önálló 

könyvként nem annyira élvezhető. 

Hamar letettem, pedig az írásstílus 

remek, viszont a történet sem túlzottan 

ragadta meg a figyelmem.


