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A Somogyi Károly Városi és Megyei
Könyvtár 2013-ban egy olvasásnépszerû-
sítõ programsorozatot indított Olvasó
Dél-Alföld – Olvasás (megye)határok
nélkül címmel. Az olvasáskultúra-fej-
lesztõ kampány megvalósítását a
TÁMOP-3.2.4.B-11/1 jelû pályázat tette
lehetõvé: a Társadalmi Megújulás Opera-
tív Program „Tudásdepó-Expressz” – Or-
szágos könyvtári szolgáltatások bõvítése,
fejlesztése az oktatás és képzés támoga-
tásának érdekében. Együttmûködõ part-
nereink a Bács-Kiskun Megyei Katona
József Könyvtár és a Békés Megyei
Könyvtár voltak.

A projekt két fõ részbõl állt. Egyrészt
irodalmi programsorozatokat szervez-
tünk elõre kialakított csoportoknak, ame-
lyekben népszerû olvasmányokkal és az
ezekhez kapcsolódó elõadásokkal hoztuk
közelebb az irodalmat a résztvevõkhöz.
Másrészt regionális olvasási vetélkedõt
szerveztünk, melynek címe: A Dél-Alföld
legtöbbet olvasó települése.

A játék menete

A vetélkedõben a Dél-alföldi Régió tele-
püléseinek lakói vehettek részt. A részvé-
tel feltétele legalább egy, a játékhoz tar-
tozó feladatlap beküldése a következõ
adatok feltüntetésével: név, lakcím, a tá-
mogatott település megnevezése és – ha
van – az olvasójegy száma. Nem volt fel-
tétel a könyvtári tagság, de pluszpontot
ért, ha a játék idõtartama alatt növekedett
a beiratkozott olvasók száma.

A régió minden egyes települési
könyvtára kapott egy kétszáz könyvet
tartalmazó könyvlistát, ahonnan olvasni-
valót válogathattak a játék résztvevõi. Ez
a könyvlista a vetélkedõ honlapján (olva-
sodelalfold.sk-szeged.hu) is elérhetõ
volt. 

Minden könyvhöz tartozott egy há-
rom kérdésbõl álló ellenõrzõ teszt, mely-
nek kitöltésével igazolták a kiválasztott
könyvek elolvasását. A játékban csak a
helyesen kitöltött tesztek vettek részt.
A beküldést mind papíron, mind online
módon lehetõvé tettük. A listát úgy állí-
tottuk össze, hogy mindenki találjon ben-
ne az érdeklõdésének megfelelõ olvas-
mányt: szerepeltek benne klasszikus és
kortárs szépirodalmi, romantikus, szóra-
koztató, történelmi és kalandregények,
krimi, sci-fi, fantasy és természetesen
gyermekeknek szánt mûvek is.

2013. február 1-jén indítottuk tehát
útjára olvasásnépszerûsítõ vetélkedõn-
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ket, amelyben a „feladat” az olvasás volt
– méghozzá minél több könyv elolvasá-
sa. Könyvtárosként és olvasó emberként
tudjuk, hogy milyen fontos az olvasás, de
azt is tudjuk, hogy milyen sok egyéb fel-
adat, munka vár ránk a mindennapokban,
ami elveszi az idõnket – talán éppen az
olvasástól. Mégis bíztunk benne, hogy
sokan csatlakoznak a versenyhez a régió-
ból, mert a résztvevõk az olvasás élmé-
nyén kívül most még valami pluszt is
kaptak: új könyvekkel gyarapíthatták
kedvenc könyvtárukat és ezzel önmagu-
kat is.

Hogy milyen eredményekkel zárult a
verseny? Mennyien csatlakoztak a játék-
hoz? Lássuk az eredményeket!

Az Olvasó Dél-Alföld olvasási vetél-
kedõjére a három megye – Bács-Kiskun,
Békés és Csongrád – 254 települése kö-
zül 155-rõl érkezett megfejtés. 

Ez a három megye összes településé-
nek 61%-a.

Települési arányszámok megyék szerint
Bács-Kiskun megye 

119 településbõl 81 (68%)
Békés megye 

74 településbõl 35 (47%)
Csongrád megye 

60 településbõl 39 (64%)

Beküldött megfejtések
Összes beküldött megfejtés
(online+papír): 59 506
Ebbõl helyes: 50 501

Nyertesek
Bács-Kiskun megye

1. Tiszaalpár, 13 578 megfejtés 
– A Dél-Alföld legtöbbet olvasó tele-
pülése

2. Nyárlõrinc, 3643 megfejtés
3. Imrehegy, 592 megfejtés

Békés megye
1. Újkígyós, 801 megfejtés – Békés
megye legtöbbet olvasó települése
2. Békés, 2654 megfejtés
3. Battonya, 528 megfejtés

Csongrád megye
1. Üllés, 1961 megfejtés – Csongrád
megye legtöbbet olvasó települése
2. Bordány, 1180 megfejtés
3. Felgyõ, 430 megfejtés

A vetélkedõhöz kapcsolódó települé-
sek és a beküldött megfejtések számát
nézve mindenképpen úgy érezzük, hogy
sikeres volt a programunk. A sikerhez a
mi munkánkon kívül még nagyon sokan
hozzájárultak, elsõsorban könyvtáros
kollégáink, akik helyben, a saját települé-
sükön reklámozták a játékot, folyamato-
san lelkesítették a település lakóit szemé-
lyesen, a helyi médiában, könyvtári hon-
lapon, Facebook-oldalon. Köszönet illeti
szponzorainkat is, akik segítségével érté-
kes különdíjakat ajánlhattunk fel (pl. a
legtöbbet olvasóknak, a legötletesebb
szervezõknek, a legkisebb településnek a
Délmagyarország és a Békés Megyei
Hírlap szerkesztõsége, a Líra könyvháló-
zat, a LAZI Könyvkiadó jóvoltából ad-
hattunk át jutalmakat). ■
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