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Hallhatóvá vált a könyv is: játékkal és vi-
dámsággal színesített hangoskönyv-bemutatóra is
sor került, novellaolvasó délutánokon szórakoz-
hattak a nyugdíjasok. Bárki megismerhette azt a
furcsa kis országot, amelynek nyelve nem a
belga, lakói vallonok és flamandok, és „egyetlen
hegyei a katedrálisok”. Sokan vállalták, hogy
idegen nyelven is olvasnak: az így elolvasott
könyvekrõl számot adhattak a könyvtárban.

S nem csak a ház falain belül zajlott az élet:
a város utcái is megelevenedtek, sok pici kapott
olyan babakönyvet, melybe a könyvtárban meg-
tapasztalt örömteli eseményeket rögzíthetik a
szülõkkel együtt.

Szóval megtelt élettel a ház. Így hát megva-
lósult a hajdani építõmester nagy álma: apró
lábak szaladtak újra a süppedõ szõnyegeken, fi-
atalok özönlöttek a változatos programokra, so-
kan bújták órákig a számítógépeket, jöttek a
nagyik internetezni és mesét mondani, s unokáik
a szõnyegen ülve hallgatták a szebbnél szebb
meséket.

A vidámság beköltözött a 231 éves ház falai
közé, hogy örökre ott is maradjon!

XXXVI. Komárom-
Esztergom megyei
könyvtári hét

Völner Pál, a Komárom-Esztergom Megyei
Közgyûlés elnöke nyitotta meg a könyvtárosok
szakmai napját október elsején Tatabányán, a
József Attila Megyei Könyvtárban. Megnyitójá-
ban kiemelte az olvasás fontosságát, azt, hogy a
könyvtár valóban az olvasó emberekért van, fel-
adata, hogy szolgáltatásaival a társadalom minél
nagyobb részéhez eljusson.

Nagy Attila olvasásszociológus elõadásának
témájaként a Kettészakadó társadalom – olvasás

– értékrendet választotta. A TÁRKI 2005. évi
reprezentatív felmérésében helyet kapott az ol-
vasás, könyvtár- és internethasználat. Mivel a
korábbi felmérések kérdéseit ismételték meg szó
szerint, az adatok összevethetõk – és egyúttal
komoly figyelmeztetést, kihívást is jelentenek a
szakmának és a fenntartóknak egyaránt. Az el-
múlt években nõtt a könyvet nem olvasók, könyv-
tárat nem használók száma. Ismét találkozhatunk
olyan háztartásokkal, ahol nincs házi könyvtár.
(Ami nem csak a könyvek árával magyarázható:

fõként idõsebb emberek ajándékozzák – jobb
híján – a könyvtárnak könyveiket, mert a fiata-
loknak nem kell.) Az eredmény annál inkább
elgondolkodtató, mert soha ennyien nem tanul-
tak középiskolában és felsõfokú tanintézetekben,
és – tudjuk – az iskolai végzettség és az olvasási
szokások között van összefüggés. Mondanánk,
hogy a számítógépek lassan átveszik a könyvtár
funkcióját, de ezt a felmérés nem igazolta: az
internetezõk többsége egyúttal olvasó, könyvtár-
használó is. Ugyanakkor meglehetõsen magas
létszámú az a réteg, amelyik nem olvas, az ún.
élethosszig tartó tanulásnál hátrányba kerül, ki-
szolgáltatottá válik, vagy teljesen kiszorul a
munkaerõpiacról.

Velük mi lesz? Erre (is) keresték a választ
elõadóink. Horváth Zsuzsanna, az Oktatáskutató
és Fejlesztési Intézet tudományos fõmunkatársa
Az olvasás, a szövegértés mint tantárgyközi te-

rület címmel tartott elõadást. Immár közhely-
számba megy, hogy az értõ olvasással nagy
gondok vannak Magyarországon. Ugyan itt is
vannak eltérések az átlagtól: az emelt szintû
gimnáziumi magyar érettségi eredményei jelzik,
hogy ezen réteg lemaradása – természetesen –
kevésbé jelentõs. A nagyobb gond az elõbbiek-
ben említett csoportnál van, a szakmunkáskép-
zõkben, ahol nagyon kevés a közismereti tárgy,
ahová a „nem olvasók” többsége kerül. Az olva-
sás ugyanakkor nem köthetõ tantárgyakhoz, vi-
szont minden témakör, minden feladat más és
más készségeket kíván meg. Ez belátható, ha
belegondolunk, hogy találkozunk szépirodalom-
mal, ismeretterjesztõ irodalommal, értelmezni
kell dokumentumokat. Az adatok egyszerû felis-
merésétõl következtetések levonásáig, összegzé-
sig kell eljutni.

Adamikné Jászó Anna, az ELTE Magyar
Nyelvtudományi és Finnugor Intézetének mun-
katársa Esszéolvasás – esszéírás címû elõadásá-
ban kifejtette, hogy az értelmezõ, kritikai, krea-
tív olvasás fejlesztésének egyik kiváló eszköze a
retorika, az esszéolvasás és esszéírás. A retorika
eredetileg összerakó, szintetikus tevékenység,
azonban elemzõ, analitikus része is van, amit
szintén fel lehet és fel is kell használni a szöveg-
értésben. Véleménye szerint azért is szerepeltünk-
szerepelünk rosszul a nemzetközi olvasási fel-
méréseken, mert az angolszász alapon történik,
ahol folyamatos volt a retorika oktatása. Szer-
zõtársaival összeállított tankönyve tartalmazza a
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retorika történetét, külön fejezetet alkot a magyar
retorikatörténet. A retorika és meggyõzés fejezet a
retorikai rendszer elmeit ismerteti. A tankönyv ré-
sze a szöveggyûjtemény is, amely tizenhét magyar
szónoki beszédet tartalmaz. Reményeink szerint a
most végzõ hallgatók már értõbb olvasásra tudják
nevelni a következõ nemzedéket.

Sudár Annamária, a Magyar Elektronikus
Könyvtár irodalmi szerkesztõje Internetes tar-

talmak az olvasás szolgálatában címmel tartott
elõadást. Õ korábban a Neumann-ház munkatár-
sa volt. Ennek az intézménynek a szerepe meg-
változott. Egyelõre még ott vannak a korábbi
tartalmak, de a késõbbiekben részben az Orszá-
gos Széchényi Könyvtár (OSZK), részben a
Petõfi Irodalmi Múzeum fogadja be azokat. Szólt
a Digitális Irodalmi Akadémiáról, ahol kortárs
magyar írókról olvashatunk, és digitalizált mû-
veik is elérhetõk az oldalon. A Jeles napok is
hasznos segítõtársa pedagógusoknak, könyvtáro-
soknak, az ünnepek iránt érdeklõdõknek. Nagyon
fontos, hogy pontos szövegekkel találkozzunk a
világhálón. Mind az OSZK, mind a Neumann-
ház ilyen „hiteles hely”.

A korreferátumok során L. Dürgõ Brigitta, a
József Attila Megyei Könyvtár gyermekkönyv-
tárosa, Bérces Pálné, a tatai Kõkúti Általános
Iskola tanára és Szobi Gabriella, a komarnói
Szinnyei József Városi Könyvtár gyermekkönyv-
tárosa szólt saját gyakorlatáról, arról, mi min-
dent tesz azért, hogy a gyerekek szívesen láto-
gassák a könyvtárat, szeressék a könyveket, az
olvasást. Kovátsné Várady Eszter, úgy is, mint
számos regény alkotója, saját olvasóvá válásának
történetérõl, emlékezetes olvasmányairól szólt.

Takács Anna

Ilyen még nem volt!
Könyves vasárnap a tatabányai

József Attila Megyei Könyvtárban

Az idei összefogás-programok egyik csúcspont-
jának szánták a szervezõk az október 7-ei Köny-

ves vasárnapot.
Könyvtárunk is lelkesen készülõdött a nagy

eseményre. Bár be kell vallanom, voltak ilyen-
olyan kétségeink. Hagyják-e magukat megszólí-
tani a potenciális olvasók az utcán, szervezett
programjainkra betérnek-e az emberek, élnek-e
majd azzal a lehetõséggel, hogy nem kell ezen a

napon beíratkozási díjat fizetniük, értékelik-e
majd, hogy elengedjük a késedelmi díjakat és
hogy ingyenes a számítógép-használat, illetve a
kisbabákat beíratják-e majd szüleik? Ezek a félel-
mek azért is motoszkálhattak bennünk – idõnként
– mert „ilyen” nálunk még tényleg nem volt!

A lázas készülõdés közepette csak bizakodni
tudtunk abban, hogy mindenre gondoltunk. Pél-
dául arra, hogy minden poszton megfelelõ lét-
számban legyenek kollégák (és persze, amit
megfelelõnek tartunk, az a már éles helyzetben
elegendõ lesz-e), hogy minden feladatnak legyen
irányítója, aki, ha szükséges, orvosolni tudja az
adott problémát stb.

Még a kezdet kezdetén úgy egyezett meg az
ad hoc jelleggel létrehozott team, hogy szombati
nyitva tartással, azaz 9 órától 17 óráig várjuk a
látogatókat, szolgáltatásaink teljes körével, illet-
ve erre az idõszakra szervezzük a programokat.

Aki járt már nálunk, az jól tudja, hogy sajnos
kicsit szûkösen vagyunk. Október 7-én egy „me-
sesarkot” varázsoltunk a felnõttrészleg (szinte)
kellõs közepén, ahol 10-tõl 12 óráig, illetve 15-
tõl 17 óráig városunk ismert személyiségei mond-
hatták el kedvenc meséiket a hallgatóságnak. A
mesemondók mindegyike lelkesen fogadta fel-
kérésünket, így a – nem csak – gyerekekbõl álló
közönség a rendõr õrnagy nénitõl kezdve a tele-
víziós mûsorvezetõ néniig vagy a megyei köz-
gyûlés alelnök bácsijáig sokak kedvenc meséjét
hallgathatta meg. A közönség állandóan válto-
zott. (Persze voltak kitartóak, akik az elsõ mesé-
tõl az utolsóig végighallgattak mindent.)

A mesesarok közel volt a kölcsönzõpulthoz,
ahol hosszú, tömött sorok kígyóztak. Az itt vá-
rakozók között sokan érkeztek gyermekükkel,
akik, miután felfedezték a mesét hallgatók gyü-
lekezetét, csatlakoztak a többiekhez. Érezhetõ




