
Véget ért Szekszárdon a gyermek- és if-
júsági írók huszadik alkalommal megren-
dezett tanácskozása.

A kétnapos rendezvénynek a minden-
kori házigazda, a Tolna Megyei Illyés
Gyula Könyvtár adott otthont, a szakmai
programokat pedig a Magyar Gyermek-
irodalmi Intézet munkatársai állították
össze. A Szekszárdi Bormúzeum konfe-
renciatermében a vendégeket Németh Ju-
dit könyvtárigazgató, majd Csillagné
Szánthó Polixéna, Szekszárd Megyei Jo-
gú Város Humán Bizottságának elnöke
köszöntötte.

A tanácskozás témája az ifjúsági re-
gény volt.

A felkért elõadók – Rigó Béla, Dian
Viktória, Wittmann Ildikó, Németh Eszter,
Szabó Luca – az ifjúsági regény témakö-
réhez kapcsolódó vitaindító elõadással
készültek. Rigó Béla elõadásában kitért
arra, hogy milyen kevés magyar történel-
mi regény jelenik meg az ifjúság számá-
ra, miközben a történelem fontos része a
társadalmi közbeszédnek. Dian Viktória,
a Móra Kiadó fõszerkesztõ-helyettese,
azokról a könyvekrõl beszélt, amelyek
tabutémákat feszegetnek. A könyvki-
adásban korábban, a ’80-as, ’90-es évek-
ben, a Piknik sorozatban jelentek meg
olyan regények, amelyek a fiataloknak
íródtak tabutémákról (drog, válás, csalá-
don belüli erõszak stb.). Több évtizedes
hallgatás után most újra kiadnak ilyen re-
gényeket a kiadók. A Móra Kiadó gondo-
zásában jelent meg például Beate Teresa
Hanika Soha senkinek címû könyve,
mely egy elhallgatott témáról: a család-
ban történõ szexuális zaklatásról szól.
Hogyan lehet ma érvényesen szólniuk a
kortárs íróknak? Fontos-e kapcsolódni 
a nemzetközi trendekhez? Dian Viktória
elõadásában ezekre a kérdésekre kereste
a választ, miközben konkrét példákat is
bemutatott.

Wittmann Ildikó, a Csodaceruza fo-
lyóirat munkatársa, Jan Teller Semmi
címû regényérõl beszélt. A mû kapcsán
vita alakult ki arról, hogy szükség van-e
olyan mûvekre, amelyek felzaklatják az
olvasókat, és szembesítik olyan problé-
mákkal, amelyekkel nem feltétlenül ta-
lálkoznának a maguk közösségében. Né-
meth Eszter, a Könyvmutatványosok
gyermekirodalmi weboldal szerkesztõje,
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a bestseller irodalom kritikai fogadtatá-
sáról tartott elõadást. Az ifjúsági iroda-
lom sok esetben összességében a lektûr
kategóriájába sorolódik, holott vannak
olyan értékes szépirodalmi mûvek is,
amelyek idõtállóak, túlmutatnak az el-
dobhatóság kategóriáján. De hol húzzuk
meg a határt? Mitõl értékes az ifjúsági
irodalom, mikor nem számít ponyvának?
Ezekre a kérdésekre kereste a választ az
elõadó. Szabó Luca, az ELTE Irodalom-
tudományi Doktori Iskola hallgatója elõ-
adásában arra világított rá, hogy a fordí-
tói értelmezés adott esetben akár meg is
változtathatja az eredeti mû mondaniva-
lóját, hangulatát. Alapos elemzéssel egy
jó mûfordítás titkaiba nyerhetett betekin-
tést a hallgatóság.

A nap folytatásaként az íróké volt a
fõszerep. Rigó Béla, Nyulász Péter, Dá-
vid Ádám, Miklya Luzsányi Mónika és
Kamondy Imre vett részt azon a beszélge-
tésen, amelyen kortárs írói problémákról
esett szó. Sándor Csilla, a Magyar Gyer-
mekirodalmi Intézet alapítója vezette a
beszélgetést, mely nem akart véget érni,
olyan sok hozzászólás és mondanivaló
akadt. A felmerült kérdések egyike volt,
hogyan tud ismert és népszerû lenni a
magyar író olyan kiélezett versenyhely-

zetben, amikor a külföldi könyvek vissz-
hangja, reklámja sokkal erõsebb. Ezek 
a könyvek a külföldrõl támogatott mar-
keting segítségével dömpingszerûen ter-
jednek a magyar könyvpiacon. Az írók
különbözõ módon ítélték meg, hogy mi-
lyen szerepet kell vállalniuk saját köny-
veik népszerûsítésében az eladás érdeké-
ben. Kevés díj és javadalmazás éri a
gyermek- és ifjúsági írókat, többnyire
felnõtteknek író társaikkal indulnak a pá-
lyázatokon, ahol csak kevés eséllyel jut
ösztöndíj, díj számukra. Fontos lenne
megkülönböztetni ezt a területet, hiszen
így hátrányos a helyzetük minden meg-
mérettetésen. Az idegen nyelven való
megjelenés kitörési lehetõség lenne,
hogy nagyobb piacon is ismertek legye-
nek, de szinte véletlenszerûen adnak 
ki külföldi kiadók magyar könyveket. 
A nemzetközi könyvkiadás számára kü-
lön erre a célra létesített ügynökségekkel,
támogatásokkal lehetne növelni az érdek-
lõdést a magyar ifjúsági könyvek iránt.
Délután a program további eszmecseré-
vel folytatódott, a délelõtti elõadások
megvitatására kerül sor.

A második napon Komáromi Gabriel-
la gyermekirodalmi kutató bemutatta
nemrég megjelent, Lázár Ervinrõl szóló
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monográfiáját, majd Szávai Ilona, a Pont
Kiadó vezetõje, a Fordulópont sorozatról
és a gyermek- és ifjúsági irodalom tema-
tikájában szervezett szakmai fórumok je-
lentõségérõl beszélt.

Elekes Eduárdné visszaemlékezõ be-
szédében elmondta, hogy 1971-ben ren-
dezték meg elõször az Írók Szekszárdi
Tanácskozását, fényképek segítségével 
a korábbi évek hangulatát idézte meg a
hallgatóság számára. Ezt követõen Rigó
Béla író, költõ köszöntésére került sor,
aki a napokban ünnepelte hetvenedik
születésnapját, és Lovas Henriket, a me-
gyei könyvtár egykori igazgatóját is kö-
szöntötték, aki megtisztelte jelenlétével a
rendezvényt. A kétnapos szakmai progra-
mot Liebhauser János igazgatóhelyettes
zárta, aki bemutatta az Illyés Gyula Me-
gyei Könyvtár programjait, és aki a re-
mélhetõleg két év múlva sorra kerülõ ta-
nácskozásra invitálta a résztvevõket.

A jelenlévõk a hagyományoknak meg-
felelõen egy javaslatot is megfogalmaz-
tak, melyet hamarosan eljuttatnak a dön-
téshozókhoz, és amelyet a Csodaceruza
folyóiratban jelentetnek meg. ■
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Kitüntetések 
augusztus 20. alkalmából

A Magyar Érdemrend Lovagkeresztje 
kitüntetésben részesült

Bakos Klára, a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem könyvtárigazgatója, a Magyar
Könyvtárosok Egyesülete elnöke,
Hermann István, a pápai Jókai Mór 
Városi Könyvtár igazgatója,
Löffler Erzsébet, az egri Érseki 
Vagyonkezelõ Központ Könyvtár, 
Levéltár és Múzeum igazgatója.

Szinnyei József-díjat kapott
Balla Mária nyugdíjas fõkönyvtáros, 
fõiskolai adjunktus, Kaposvári Egyetem;
Biczák Péter nyugalmazott megyei
könyvtárigazgató, Pest Megyei Könyvtár;
Erdeiné Törõcsik Katalin könyvtárvezetõ,
DEENK Kenézy Élettudományi Könyv-
tár, Debrecen;
Takács Anna tájékoztató könyvtáros, 
József Attila Megyei Könyvtár, Tatabánya;
Takáts Béla megbízott igazgató, 
Verseghy Ferenc Könyvtár és 
Mûvelõdési Intézet, Szolnok;
Villám Judit gyûjteményvezetõ, 
Országgyûlési Könyvtár.

Széchényi Ferenc-díjjal tüntették ki 
Barátné Hajdu Ágnest, a Szegedi 
Tudományegyetem Juhász Gyula 
Pedagógusképzõ Kar, Felnõttképzési 
Intézet fõiskolai tanárát és
Skaliczki Juditot, az Oktatási és 
Kulturális Minisztérium nyugalmazott
fõosztályvezetõ-helyettesét.

Bessenyei György-díjas lett
Bereczkiné Szendrey Éva intézményve-
zetõ, Reichel József Mûvelõdési Ház és
Könyvtár, Pilisborosjenõ.

Pro Cultura Albae Regiae kitüntetésben 
részesült

Fülöp Lászlóné, a székesfehérvári
Aranybulla Könyvtár Alapítvány 
kuratóriumának elnöke. 

Minden kitüntetettnek szívbõl gratulálunk,
további munkájukhoz sok erõt, jó egészsé-
get és támogató családi, szakmai hátteret
kívánunk!


