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Amikor én még kislány voltam… 
• Marék Veronika: 

Kippkopp történetek, 
Kockásfülű nyúl, 
Boribon 

• Zdenek Miller: 
Kisvakond 

• Vlagyimir Szutyejev: 
Vidám mesék 

• Szepes Mária: Pöttyös 
Panni sorozat 

• Pöttyös és Csikos 
könyvek 

 

 

Ha fiú lettem 
volna… 

• Delfin könyvek 

• Sirály könyvek 



• Társadalmi szerepek változása, 
családmodell változás 

• Generációs változások(Y, Z, Alfa 
generáció) 

• Technológia forradalom, információs 
szuperrobanás 

•  A gyermekirodalmi hagyományok 
újragondolása 

• Megváltozott az olvasó, az olvasási és 
könyvtárhasználati szokásrendszer is 

Merre tartunk? 
  

„Jövőnk azon múlik, képesek vagyunk-e használni a képzelőerőnket 
és tudunk-e másokat is arra késztetni, hogy ezt tegyék. Ebben pedig 

a könyvtáraknak kiemelkedő szerepük van”  
„Neil Gaiman” 

 



Gyermekko(ó)r(ság)ok 
 

• 0-3 év csecsemő/kisgyermekkor(taktilis - 
érzékeléskönyvek, képeskönyvek-picture book) 

• 3-6 éves korig óvodás/2. 
kisgyermekkor(lapozgatók, mondókák, 
kacagtatók,versek) 

• 6-8 éves korosztály kisiskolás kor (rövid 
történetek, nagybetűs könyvek, könnyített 
olvasmányok) 

• 9-12 middle grade/láthatatlan 
korosztály(kiskamasz irodalom, összefüggő 
történetek) 

• 13-18-ifjúsági irodalom/ young adult(14-16 
év)(romantikus, misztikus, horror, disztópia, 
sci-fi, fantasy) 

• 18-30 new adult/fiatal felnőttek 



Olvasmányélmények kisgyermekkorban 
• Az olvasást meghatározza,hogy a történet 

mennyire áll közel a gyerek mindennapi világához, 
milyen a nyelvezete, humoros,kalandos 

• A legfőbb történés helyszíne óvoda , iskola, életkori 
sajátosságok(beilleszkedés-közösség tagja lenni, 
iskola, óvoda kezdés, elszakadás otthonról, 
önállóságra felkészítés) 

• Iskolás korban-olvasástechnikai érettség is segíti a 
sikerélményt az olvasásban-örömolvasás?-
kötelezők? 

• Kiadói újítások az olvasásnépszerűsítésben : pl.Most 
én olvasok sorozat: Balázs Ágnes, Ketész Erzsi,Finy 
Petra, Berg Judit http://bookrkids.com/olvasova-neveles-interju 



           Irodalmi matematika: 
Olvasmány+Élmény=Örömolvasás 

Kik a titokgyártók? 

Kortárs magyar-külföldi 
szerzők! 

Eredmény: sikerélmény, 
feszültségoldás, szókincs, széles 
látókör, önálló gondolkodás-  
problémamegoldás erősödése, 
készségek, kompetenciák, 
anyanyelvi kommunikáció 

Mi a titok?Rövid fejezetek,  
izgalmas  történet; megtalált 
HANG, ÉRZÉSSEL,TÉMA, 
SZÖVEGSZERKESZTÉS, KÉPI 
VILÁG, humor, életszerűség, 
hitelesség saját élethelyzet, 
életprobléma, akció, Szerelem!!!!!! 



Legisebbeknek, mocorgóknak(0-3 év) 
• mondókázók, ringatók, verselős-

höcögtetős;taktilis(érzék) és 
picture book 

• egyből megjegyezhető, rímes - 
ritmusos, igényes képi megjelenés 

• színek, formák, 

 

• Pötty könyv, Varró Dániel, Nyulász Péter 

• Kőszeghy Csilla, Harczos Bálint 

• Mészáros János: Babageometria - Formák 

• Berg Judit: Maszat sorozat 

• Finy Petra: Tesó ügy 

• Agócs Írisz:Kicsi, nagy  

 

 



Kisgyermekkor olvasmányai 3-6 éves 
korig 

• Berg Judit: Maszat sorozat, Harczos Bálint, Vadady Adrienn, 
Csapody Kinga, Pászthoy Panka, 

• Bartos Erika- Bogyó és Babóca, Anna Peti, 

• Szabó T. Anna: Tatok-tatok, Varró Dániel, Együtt olvasni jó! 
(Lackfi János, Miklya L. Mónika)  

• Finy Petra, Dániel András- kuflik sorozat 

• May Szilvia:Imbusz mester sorozat, Gévai Csilla: Amig 
sorozat… 

• Versek(klasszikus-Szabó Lőrinc és kortárs-Lackfi János, 
Petőcz András, Gryllus Vilmos) 

• Vicces és menő (pl.cuki állatok, dínók) témák, Pungor András 

• Barátság, kitartás, áldozatvállalás, szeretet,emberség, (Erdős 
László,Mánd Péter, Ördögh Ottó, Tóth Krisztina) 

https://www.youtube.com/watch?v=XhoDpW6wyS8
https://www.youtube.com/watch?v=XhoDpW6wyS8
https://www.youtube.com/watch?v=XhoDpW6wyS8


Csemegéző:mesék, versek  
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Legyen az olvasás élmény! Kezdő 
olvasóknak szeretettel  (6-9 éveseknek) 

• Most én olvasok-sorozat  egy szisztematikusan felépített, pedagógusi 
szakértelemmel megtámogatott kortárs, magyar „olvasni tanulok”- sorozat. Kortárs  
szerzők négy könyvet írnak, négy különböző nehézségi szinten. A történetek lazán 

összefüggnek egymással, de természetesen önállóan is olvashatók.  

• Berg Judit: Tökmag sorozat 

• Finy Petra: Milu sorozat 

• Gévai Csilla: Amíg… sorozat 

• Kertész Erzsi: A feltaláló 

• Igaz Dóra:Az első bé hörcsöge 



Külföldi szerzőktől   
• Swen Nordqvist:Pettson sorozat 

• Melanie Watt:Cidrimókus sorozat 

• Harriett Munchaster: Vámpírtündér 

• Mágikus állatok iskolája 

• Már tudok olvasni: (Móra 
kiadó):R.Kipling:Riki-Tiki-Tévi 

• Mary Pope Osborne:Csodkunyhó 
sorozat 

• Olvass velem! Sorozat 

• Bat Pat sorozat 

• Holly Webb cuki állatos  sorozata 

• Francesca Simon: Rosszcsont Peti 
sorozat 

 

 



Egy kis extra csemege, humor és önelfogadás 

Eltűnt a madara? Unatkozik a 
gyermeke? Szerelmes lett? 
Ludmilla, ez a vagány, cserfes és 
tettre kész kislány megoldja! 
Kertész Erzsi legújabb meséje és 
Bognár Éva Katinka rajzai 
garantáltan vidám perceket 
szereznek mindenkinek! 

Parti Medve népes állatsereglete 
ismeretlen ismerősökből áll. Sok-
sok állat mutatkozik be mai 
magyar írók meséiben és 
verseiben. A kiadvány nagy alakú, 
színes, albumszerű könyv. 
Esztétikai minőség garantált.  A 
kortárs  művészek hagyományos 
technikákkal klasszikus, részlet 
gazdag, gyönyörködtetésre, 
böngészésre alkalmas, pompás 
illusztrációkkal látták el a könyvet. 
Vidám ámulást-bámulást 
kívánunk 

Kertész Erzsi regénye, a 
gyerekirodalomban éppen csak 
felfedezett műfaj, az úgynevezett 
problémaorientált gyerekkönyvek sorába 
tartozik. Ezek a könyvek egy jól 
meghatározott, pontosan körvonalazható 
problémát mutatnak be, ez többnyire a 
gyerekek mindennapjaiban 
hangsúlyozottan van jelen – ebben a 
könyvben az önelfogadás, a másoknak 
való megfelelési kényszer feloldása 

Nyughatatlan Micó, igazi mesei 
környezetben él, az Üveghegy 
legtetején. Mikor kinyitja a ládát, 
amiről azt gondolja, hogy a 
papája kincseit rejti, azok 
szerterepülnek, így hát 
keresésükre indul. Hűséges 
kísérőjével, Rézcsőrűvel tett 
utazása során érti csak meg, 
hogy papájának mi is jelenti a 
világ összes kincsét. Mese-cd és 
mesekönyv egyben! A Sárik Péter 
Trió közreműködésével. A 
könnyed jazzes háttérzenével 
kísért történetet a lemezen 7 db 
betétdal kíséri. 



Verseljenek akik akarnak… 
• Kiss Ottó, Finy Petra 

• Kovács András Ferenc, Balázs 
Imre József 

• Lackfi János, Oravecz Imre 

• Kollár Árpád, Haász János 

• Krusovszky Dénes 

 

 



Kibeszélősdi - Hétköznapi nagy gondok 
• Jill Tomlison könyvei(érzékenyítő 

könyvek) a hétköznapi félelmekre  

• Innes Shona sorozata: A játszótér 
olyan, mint a 
dzsungel(érzékenyítő) 

• Ildikó Győri-Sárvári Töttős 
Györgyi: Varázspálca 
szakszerviz(Könyv Társ sorozat) 

• Lumpi-lumpi sorozat 

• Szécsi Noémi :Tetű mese 

• Carl-Johan Forssén Ehrlin:Aludj 
el szépen, Bendegúz! 

• Pacskovszky Zsolt:lélekdoki 
sorozat 



Érzékenyítő könyvek kisiskolásoknak 
• Segítség a másság elfogadásához, tolerancia sorozat 

Orit Gidali: Nóra, a gondolatolvasó; Davide Cali: Az ellenség; Finy Petra:Mese a 
fehér királynőről és a sárkányról, Böszörményi Gyula: Emberke színe; Szegedi 
Katalin:Lenka, Palkó; Maros Krisztina:Az illatok és hangok őrzője , Szulyovszki 
Sarolta:A hálás virág;Bosnyák Viktória: A szomorú kacagány;Paulon 
Viktória:Kisrigók;Evelien De Vlieger:Az új barát;Balla Margit: A földönkívüli kislány 

 



Middle - grade-kiskamasz 
(láthatatlan)korosztály azaz 9-12 évesek 

• Kiskamasz olvasók,akik még nem elég nagyok az ifjúsági 
regényekhez, de már kinőttek a képeskönyvekből 

• Láthatatlan,mert kevés könyv szól hozzájuk 

• Balázsy Panna: Szandra sorozat 

• Fiala Borcsa:Bűntény a Dunán(krimi, kaland és 
gasztroregény) 

• Kertész Erzsi: Panthera, Fény Sebestyén, Göröngyös Úti 
iskola-Helló felség! 

• Lakatos István: Emma és Tesla sorozat(őrült 
képregényes történet - sorozat) 

• Varga Bálint: Zsé meg a haverok 

• Dóka Péter:Viharlovag 

• Mészöly Ágnes:Hanga és Várkony 

 

 



Kiskamaszok a külföldi irodalomban 

https://www.pagony.hu/allitsatok-meg-ivyt-ivy-pocket-2
https://www.youtube.com/watch?v=MNF_sgRf2a8


Klasszikusok újragombolva 

• Régi kedvencek sorozat(pl.Lakner 
Artúr:Édes mostoha) 

• Már tudok olvasni sorozat(Balázs 
Ágnes, Pozsár Edit, Zelk Zoltán, 
szepes Mária stb) 

• Balázs Ágnes-Pöttyös könyvek- 
Lufi sorozat 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2jLT5pcYYc4


Miért népszerűek a napló formátumok? 
Önismeret? Szerelmi kalandok 

• Hogy miért szeretjük annyira a naplóregényeket? 
Mert legyen az írója akár fiktív vagy valós, a 
közvetlenség, az intimitás, amit az E/1-ben írt 
személyes vallomások adnak nem foghatóak 
semmilyen más írói eszközhöz. Szeretjük beleélni 
magunkat a történetbe, és elhinni, hogy mindaz, 
amit olvasunk igaz. Ezt a vágyunkat tökéletesen 
elégítik ki a hitelesség illúzióját fenntartva a fiktív 
naplóregények. 

• Marcus Emerson : Egy hatodikos nindzsa naplója 

• Jeff Kinney:Egy ropi naplója 

• Rachel Renee Russel:Zizi naplója 

• Mán- Várhegyi Réka:A 
Szupermenők 

• Gévai Csilla: Lídia 16, 17 

• Lackfi János: Szerelmi nyomozás 



Young Adult - ifjúsági irodalom 
• 13-18 évesek 

 

• 14-16 évesek 

https://www.pagony.hu/a-sarga-teglas-haboru
https://www.pagony.hu/a-fekete-ko-titka
https://www.pagony.hu/minden-ami-szep
https://www.youtube.com/watch?v=ZqhFrECIR48


A rózsaszín felhők mögött… 

https://www.pagony.hu/alaska-nyomaban-fuzott
https://www.pagony.hu/7-nap


Mert a fiúk is olvasnak… 

https://www.pagony.hu/ordogcsapas
https://www.pagony.hu/soha-nincs-vege
https://www.pagony.hu/ahol-a-baratom-ott-az-otthonom
https://www.pagony.hu/kulonc


Rázós témák: 
Tilos az Á könyvek. Magasfeszültség sorozat 

https://www.pagony.hu/az-osztaly-vesztese
https://www.pagony.hu/sobibor-az-elhallgatott-mult
https://www.pagony.hu/a-muter-meg-a-dzsinnek


Szerelem másképp-LMBTQ könyvek 



Fiatal felnőttek irodalma (18-30 év) 



Tájékozódási lehetőségek: 
• https://www.libri.hu/ 

• http://www.mora.hu/ 

• Bookline.hu-Szívünk rajta program https://bookline.hu/news/news.action?id=17692 

• Gyermekirodalmi adatbázis: http://ki.oszk.hu/gyerekirodalom/ 

• https://moly.hu/ 

• https://konyvmolykepzo.hu/products-page/voros-pottyos-konyvek 

• http://www.ekultura.hu/ 

• http://olvasovanevels.gportal.hu/gindex.php?pg=36751685 

• http://dia.jadox.pim.hu/pim_lists/gyim_authors2.html?_ga=1.220286872.126758550.
1480160734 

• Ünnepi Könyvhét 

• Könyvfesztivál 
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Jó példák 
• www.dfmvk.hu (könyvajánlók) 

• Eger-nagy könyves beavatás http://www.brody.iif.hu/hu/nagy-
konyves-beavatas-olvasasnepszerusito-jatek 

• Bookcrossing-Veszíts el egy könyvet! Orosházi könyvtár-
http://veszitsel.konyvtar.hu 

• Gödöllő:Interaktív könyvválasztó: Könyvsú-go http://konyvsu-
go.gvkik.hu/mi_a_konyvsugo 

• Szolnok:Olvasókuckó –beszélgetős délután 

• Cegléd: Anime Fan Klub - manga világ  
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Köszönöm a figyelmet! 
 

Legyen az irodalom 
 a hab a tortán! 
                 „Lackfi János” 


