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ELŐZMÉNYEK: 
 
 
 
 
 

A(z) rId2 azonosítójú képrész nem található a fájlban.A(z) rId2 azonosítójú képrész nem található a fájlban.

A(z) rId2 azonosítójú képrész nem található a fájlban.

Probléma: A  szövegértési képesség gyengesége 
intézményünkben.  
(A kompet. mérések eredményei alapján)   
 

Ötlet: Szervezhetnénk egy olvasást, szövegértést, iskolai könyvtárat támogató 
városi versenyt.  

 

Takácsné Kormos Judit Kovács Anikó Zolnainé Lovas Emma 

 
Az ötlet támogatói: Két tanítónő és a 
könyvtárostanár (szervezők), a vezetés, a tantestület. 

 



I. A PIACI HELYZET ELEMZÉSE  
(SWOT ANALÍZIS) 

Erősségek: 
 
 
 
 
 
 

Szakképzett informatikus könyvtáros. 

Nagy példányszámú művek megléte, másolható 
szövegek . 

Az iskolai szellemi erőforrások kiaknázása. 
Kollégáink elhivatottsága. 

 

Támogató menedzsment.  
 
A városunkban magyart tanító alsós 
kollégák lelkesedése. 

 



I. A PIACI HELYZET ELEMZÉSE  
(SWOT ANALÍZIS) 

Lehetőségek: 
 
 
 
 

Olvasópályázat szervezése. Ilyen típusú versenyt egyik 
hajdúböszörményi iskola (6 általános iskola van a városban) 
se szervezett idáig. 

Pályázatok írása. 
 

Alacsony munkabérek: nincs pénz 
könyvvásárlásra a családokbanàtöbben fogják 

használni a könyvtárakat.  
 



I. A PIACI HELYZET ELEMZÉSE  
(SWOT ANALÍZIS) 

Veszélyek: 
 
 
 
 
 
 

Csökkenő gyereklétszám. 
 

Iskolák bezárása, megszűnése. 
 

Könyvtárak 
megszűnése. 

 Érdektelenség a pályázat iránt 
a gyerekek és a szüleik részéről. 

 

Alacsony munkabérek: nincs pénz könyvvásárlásra a 
családokban. 

 

Újabb helyi „versenytárs” megjelenése hasonló 
pályázattal. 

 



I. A PIACI HELYZET ELEMZÉSE (SWOT ANALÍZIS) 

Gyengeségek: 
 
 
 

Az iskolai könyvtárak már évek óta nem kapnak pénzt 
gyarapításra.  

 

A versenyek jutalmazására igényelt összegeket erősen 
lecsökkentette az állam. 

 

Az országos kompetenciamérésben iskolánk is átlag 
alatti eredményt ért el, csökkent az olvasást kedvelő 

diákok száma országosan is. 
 



II. 
MARKETING-

CÉLOK 

Az iskolánk és 
könyvtárunk jó 
hírnevének 
erősítése. 

A könyvtárunk 
megismer-

tetése. 

A könyvtárat 
használó 
olvasóink 
számának 
növelése. 

Az ifjúsági 
állományrész 

megmozdítása. 
Új olvasók 

megnyerése. 

 
„Iskolai könyvtárunk célja, hogy a 
művelődési esélyegyenlőség 
kialakításában részt vegyen. A tanulók 
könyv- és könyvtárhasználóvá 
nevelésében, az önművelésre és az 
önálló ismeretszerzésre s az olvasóvá 
nevelésében folyamatosan jelen legyen.”  
(A Bethlen Gábor Ált. Isk. könvtár-pedagógiai 
programja, Hajdúböszörmény, 2013.) 

 



III. MARKETINGSTRATÉGIA (ÁTFOGÓ TERV) 
A)  A célok elérésében használandó marketing eszközök: 

Közönségkapcsolatok: 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Magyar irodalmat 

tanítók/tanárok e-mail 
címének begyűjtése. 

 

 
Hirdetések a pályázatról a honlapunkon, a 

Facebook „Olvass te is!”       könyvtári 
oldalunkon.   

 
 

Hirdetőtáblán plakát a 
pályázatról. 

 
Cikk a Szabadhajdú c. 

városi hetilapban  
 

Meghívók elkészítése, elküldése. 

Ppt bemutató az eredményekről a 
díjátadón, a honlapban, Fb-on. 

 

Díjkiosztó ünnepség.  
 

A városi tévében való megjelenés.  
 

 
Nyertes diákok és a segítő 
kollégák megjutalmazása,  

 

 
 

Beszámoló (értékelés) készítése az 
eredményekről, hiányosságokról a tanévzáró  

értekezletre, a fenntartónak. 
 



III. MARKETINGSTRATÉGIA (ÁTFOGÓ TERV) 

B) A költségvetési igények: 
 
          Tétel:     Egységár:  Mennyiség:  Összesen: 

¢ 1. Papír*:    1500,-Ft/csomag 1  1 500,-Ft 

¢ 2. Fénymásolási díj*:   -  -  - 

¢ 3. Nyomtatási költség*:    -  -  - 

¢ 5. Oklevélpapír*:   1300,-Ft/20 db    3  3 900,-Ft 

¢ 6. Ajándékkönyvek*:   2300,-Ft/fő  15                        34 500,-Ft 

¢ 7. Vendéglátás**:     50 fő  - 

¢ 7. Egyéb apró ajándék***:              10 fő  - 

¢ 7. A feladatlap összeállítóinak, szervezőknek, hoszteszeknek a díja:  -  - 

¢ 8. Terembérlés, projektor*:    -  -                 

      Összesen:        39 900,-Ft
  

 



III. MARKETINGSTRATÉGIA (ÁTFOGÓ TERV) 

C) Felhasználható egyéb források: 
 
1.Korábbi évekből kimaradt, ajándékozásra szánt 
könyvek. 
 
2. Meglévő oklevél papírok. 
 
3. A diákönkormányzat kimaradt ajándékai. 



IV. PROGRAM KIALAKÍTÁSA   
(AZ OLVASÓPÁLYÁZAT MINT TERMÉK  ÉS MARKETINGTEVÉKENYSÉGEINK)  

¢  Az olvasmányok kiválasztása. 
¢  Az alkalmas napok kiválasztása.  
¢  A pályázati felhívás kiküldése szeptemberben (online: 

levelek a könyvtárostanároknak, magyart tanítóknak). 
¢  Feladatlapok elkészítése, elküldése (online) december 2. 

hetéig. 
¢  Feladatlapok visszaküldése 2015. március végéig,  
¢ A feladatlapok kijavítása, értékelése áprilisban. 
¢  Díjkiosztó 2015 májusában.  
¢  A költségvetés megtervezése.  
¢  Mindezek eldöntése után az alsós munkatervbe és a 

könyvtári munkatervbe bekerültek ezek a feladatok.  
¢  A költségvetést csatoltuk a munkatervekhez. Végül a 

munkaterveket a tantestület elfogadta. 
¢  Hirdetés a Facebook „Olvass te is!” oldalán, majd a 

honlapunkban is megjelent a „Könyvtári pályázatok” 
menüpontban. 



IV. PROGRAM KIALAKÍTÁSA   
KÖNYVTÁRI FB-OLDAL:HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/OLVASSTEIS/ 

 



IV. PROGRAM KIALAKÍTÁSA:   
HONLAPUNK: HTTP://WWW.BETHLEN-HBOSZ.SULINET.HU/ 
 
 
 



 
IV. PROGRAM KIALAKÍTÁSA   
 

Díjátadó ünnepség:  
¢  Felirat, kiállítás. 
¢  Meghívó. 
¢  Fb-oldal. 
¢  PPT bemutató. 
¢ Megnyitó beszéd. 
¢  Forgatókönyv. 
¢  Néhány tanuló felkészül a legjobban sikerült gondolataik 

felolvasására. 
¢  Jutalomkönyvek. 
¢  Okleveleket, emléklapok. 
¢  Az iskolavezetés meghívása. 
¢  Helyi hetilap (Szabadhajdú). 
¢ Vendéglátás. 
¢  A terem előkészítése (ebédlő). 
¢  Hoszteszek felkésése. 
¢  A rendszergazda: projektor, vetítés. 
¢  Fotózás (könyvtáros): évfolyamonként, felkészítőjükkel, szüleikkel; 

majd egy közös csoportkép. 



 
 
IV. PROGRAM KIALAKÍTÁSA:   
CIKK A HELYI HETILAPBAN 
 



IV. PROGRAM KIALAKÍTÁSA: KÖZÖS FOTÓ A DÍJÁTADÓN 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. PROGRAM KIALAKÍTÁSA:  
KIÁLLÍTÁS  AZ AULÁBAN 
 



 
 
IV. PROGRAM KIALAKÍTÁSA: 
RÉSZLETEK A BEMUTATÓBÓL – DÍJÁTADÓ: 
   



V. ELLENŐRZÉS, KORREKCIÓS TERVEK 
A) A KÉRDŐÍVEK ÉRTÉKELÉSE: 
1. A tájékoztatás ideje 5-ös: 7 fő 

2. Az ajánlott könyvek 
beszerezhetősége 

2-es: 1 fő;  
3-as: 1 fő;  
4-es: 3 fő;  
5-ös: 2 fő 

3. A feladatok szövegének egyértelműsége 4-es: 4 fő;  
5-ös: 3 fő 
  

4. A tájékoztatás módja (levél, megbeszélés, 
meghívó, e-mail, Facebook-on) 

4-es: 1 fő;  
5-ös: 6 fő 

5. A pályázat egyértelműsége 5-ös: 7 fő 
6. A résztvevők fogadása 5-ös: 7 fő 
7. Színhely (ebédlő, aula) 4-es: 1 fő 

5-ös: 6 fő 

8. A technikai eszközök előkészítettsége 5-ös: 7 fő 

9. Pontosság 5-ös: 7 fő 
10. A díjátadó szervezettsége 5-ös: 7 fő 
11. A résztvevők megvendégelése 5-ös: 7 fő 
12. Ajánlaná-e megint a pályázatot a diákoknak? 5-ös: 7 fő 



Véleményem a 
pályázatról, javaslatok - 
részletek a kérdőívből: 

„ Jó kezdeményezés. Népszerű, hiszen az 
előző évhez képest lényegesen több tanuló 
jelentkezett. A feladatok a korosztálynak 

teljesen megfelelőek voltak.” 

„Igazán jó kezdeményezésnek 
tartom könyvtárosként. Fontos az 

olvasóvá nevelés, de sajnos a 
pedagógusok jó része ezt még most 

sem veszi komolyan!!!” 

„Ötletes, jól szerkesztett, 
színvonalas, kreatív." 

„Köszönjük a lehetőséget, hogy 
ilyen lehetőséget kaptak a 

tanulók. A könyvek 
beszerezhetősége jelentett 

gondot.” 



V. ELLENŐRZÉS, KORREKCIÓS TERVEK 
 

B) Korrekciós 
tervek 

1. Az ajánlott művek 
beszerezhetősége:  

 1. A kölcsönzésüket 
füzetben vezetem, szoros 
határidők, internetes elérés, 
szkennelés. 

2. A feladatok 
szövegének 
egyértelműsége: 

2. Többször ellenőriztessük 
a feladatok szövegének 
egyértelműségét más 
kollégával is! 

3. A díjkiosztó 
ünnepség 
megnyitása: 

3. Többször rákérdeztünk, 
egyeztettünk a vezetővel, 

hogy el tudjon jönni. 

4. A helyi média hiánya 
az ünnepségen: 

4. Városi tévében vagy a 
hetilapunkban való 

megjelenés. 

5. A feladatlapok 
eljuttatásának ideje: 

5. Az idén megint a téli 
szünet előtt továbbítjuk a 

feladatlapokat. 



 
B) Korrekciós 

tervek 
 

6. Egyes iskolákból nem 
vagy csak nagyon 

kevesen jelentkeznek az 
olvasópályázatra: 

6. Szorosabb a kapcsolat az 
adott iskola 
tanítóival/tanáraival, azaz a 
termék közvetítőivel: e-mail 
címek, Fb elérhetőségek. 

 7. A segítő kollégák 
7. A segítő kollégák 

megjutalmazása (eladót 
ösztönző módszer).  



ÖSSZEGZÉS: 
¢ 209 diák kezdte el és 194 be is fejezte a pályázatot. 

Szülőket, nagyszülőket ért el, 6 általános iskolát 
mozgatott meg a városi olvasópályázatunk.  

¢  A könyvtárunk forgalma megnövekedett. Legnagyobb 
támogatóink az olvasás megkedveltetésben a szülők és 
pedagógusok. 

¢   A szülők, kollégák, pályázó gyerekek visszajelzései 
alapján pozitív kép alakult ki a pályázatról, 
könyvtárunkról, intézményünkről. Úgy érezzük, 
elértük a korábban megfogalmazott céljainkat. 

¢  Az eredményekről tájékoztattam a tantestületet az év 
végi értekezleten (írásban és PPT bemutató 
segítségével). Majd ez az anyag került tovább a 
működtetőhöz (Klik). 
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Köszönöm a figyelmet!  
 
 
 
 
 


