
PÉTERFI RITA

Olvasásfejlesztés itthon és külföldön

Bevált módszerek, kipróbálásra érdemes ötletek

Az utóbbi években egyre gyakrabban jelezték a különbözô típusú könyvtárakban te-
vékenykedô kollégák, hogy örömmel fogadnák olyan, az olvasásfejlesztéssel kap-
csolatos ötletek, bevált gyakorlatok, módszerek bemutatását, amelyek megismeré-
sével az ô munkájuk is hatékonyabbá válhatna. A külföldi szaksajtóban is egyre
másra jelennek meg errôl szóló írások, s a British Council1 és a Goethe Intézet2 is
szervezett olyan tanfolyamot, továbbképzést, ahol a téma iránt érdeklôdôk köze-
lebbrôl megismerkedhettek a külföldi tapasztalatokkal. Fontosnak tartjuk, hogy a
már valahol kipróbált és bevált módszerek bemutatásra kerüljenek, hogy a hazai
könyvtárak már a letisztult kezdeményezések honosításával foglalkozhassanak,
legalább a kísérletezésre, próbálkozásra szánt idô részben csökkenthetô, lerövidít-
hetô legyen.

Jelen összefoglalás tehát azzal a szándékkal készült3, hogy ezen példák közül a leg-
fontosabbakat, a máshol még nem publikáltakat bemutassuk, s a lelôhelyek megadásá-
val segíthessük a kapcsolatfelvételt, a tájékozódást. 

Ringató  

A foglalkozás célja, hogy a családok megismerhessék a családban történô kisgyer-
mekkori zenei és nyelvi nevelés lehetôségeit. A 30 perces „ringató” foglalkozáso-
kon már hat hónapos (vagy még fiatalabb kortól) vehetnek részt a csecsemôk, kis-
gyermekek szüleikkel, nagyszüleikkel. A könyvtár épületében a szakember a gye-
rekeknek és szüleiknek mozgással együtt járó verseket, mondókákat tanít. A korai
anya-gyerek kapcsolatban hatékonyan fejleszthetôk a kicsik kommunikációs és ze-
nei képességei. 

(További információ: honlap: www.ringato.hu)

Ringató tanfolyam gyerekkönyvtárosok számára

A tanfolyam célja olyan gyerekkönyvtárosok képzése, akik kedvet éreznek ahhoz, hogy
ôk maguk is foglalkozásokat tartsanak csecsemôk és kisgyermekek számára. A tanfo-
lyamon elsajátíthatják azokat az ismereteket, amelyek a legkisebbek számára szervezett
ének- és mondókatanulós foglalkozások tartásához szükségesek. A képzéssel biztosítot-
tá válhat a foglalkozások könyvtárbéli jelenléte. A tanfolyam elvégzése után a könyv-
tárosok maguk is vezethetnek ilyen kurzusokat. A program mûködhet akkor is, ha már
pályázati támogatás nem áll a könyvtár rendelkezésére. Információ a fentebb megadott
címen kérhetô.
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Harmonikus kezdet

A foglalkozások célcsoportját a gyermeket váró szülôk képezik. A kismamákat kéthe-
tente a könyvtárba invitáló program keretein belül zenehallgatásra, felolvasásra kerül
sor. A rendezvény résztvevôi egy zenei-irodalmi összeállítást tartalmazó CD-t kapnak
ajándékba, melyet otthon is hallgathatnak. A rendezvény helyszíne a könyvtár, ahol le-
hetôség nyílik arra, hogy a vonatkozó szakirodalommal megismerkedhessenek a részt-
vevôk. A rendezvény szervezésében partner lehet a Magyar Védônôi Szolgálat.  Ehhez
kapcsolódhat a következô elôadássorozat, melyet ugyancsak leendô szülôknek szólnak.

„Szülôképzô”

A foglalkozások célja, hogy a gyermeket váró házaspárok felkészülhessenek a szülôi
szerepre szakemberek – pszichológus, óvónô és védônô – bevonásával. A helyszín eb-
ben az esetben is a könyvtár, s a közremûködô partner a védônôi szolgálat. Ilyen fog-
lalkozásokat már tartottak a nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei Könyvtárban. 

(További információért hozzájuk lehet fordulni.)

Könyvet cumiért

A norvég minta alapján megvalósuló program célja kisgyerekes családok könyvtárral
való kapcsolatfelvételének ösztönzése. Azok a gyerekek, akik a könyvtárban hagyják
cumijukat, könyvet kapnak ajándékba. (S egyúttal megtörténhet a cumiról való leszok-
tatás is.) A programidôszak végén a könyvtár kiállítást szervez a leadott cumikból. Va-
lamint a könyvtárba látogató szülôknek szakirodalom ajánlása gyermekneveléssel,
egészségmegôrzéssel, az olvasásra neveléssel kapcsolatos témákban. A program ötlet-
adója és honosítója ugyancsak a nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei Könyvtár.

Prospektus a „Szülôk kérdezik az olvasásról” címmel

A cél a szülôk segítése, ötletekkel való támogatása a gyermekeik olvasás és írástanulá-
sa során felmerülô kérdések megválaszolásával, hétköznapi ötletekkel, melyek által
gyermekeik olvasással kapcsolatos attitûdjeit pozitívan befolyásolhatják. A szülôk által
leggyakrabban megfogalmazott kérdések „kérdezz-felelek” formában kerültek megvá-
laszolásra. A kiadvány végén egy gyerekek részére – a Gyerekirodalmi Adatbázis fel-
használásával készült – összeállítás is található, korosztályi bontásban. A szórólapok el-
helyezhetôk a könyvtárakban, de egyéb közösségi helyszíneken is, például orvosi ren-
delôkben vagy könyvesboltokban. Közremûködô partner lehet a Magyar Olvasástársa-
ságon (HUNRA) kívül, a Magyar Védônôk Egyesülete, illetve a kisebbségi önkor-
mányzatok.

A kiadvány szövege beszerezhetô a Magyar Olvasástársaságtól. 
(További információ: www.hunra.hu)

Videó- és hangfelvételek az olvasás népszerûsítésére

A cél az olvasás örömszerzô funkciójára való figyelemfelhívás közismert személyek
vallomásai segítségével, akik arról vallanak, hogy mit jelent számukra az olvasás. A
szülôk és a gyerekek számára bemutatásra kerülnek olvasni szeretô színészek, írók, tu-
dósok, sportolók, zenészek, politikusok, a médiából ismert személyek. A videó- és
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hangfelvételek kölcsönözhetôk a könyvtárakban, illetve hozzáférhetôk az iskolákban,
orvosi rendelôkben.

Közremûködô partnerek azonosak lehetnek az elôzô pontban említettekkel. 

Havonta egy könyv a gyermekek lelki egészségéért!

Egyesült államokbeli példa alapján az újszülött családjához, rokonságához, baráti köré-
hez tartozó személy elvállalja, hogy a gyermeknek 6 éves koráig minden hónapban
ajándékoz egy könyvet. Ez hozzájárulhat a családi könyvtárak rendszeres gyarapodásá-
hoz, s a gyerekkönyvekkel való gazdagodás révén megvalósulhat a gyerekek korosztá-
lyuknak megfelelô könyvekkel való folyamatos ellátása is. Közremûködô partner lehet
az Oktatási és Kulturális Minisztérium, az Egészségügyi Minisztérium, a Magyar
Könyvkiadók és Könyvterjesztôk Egyesülése, valamint a Magyar Olvasástársaság.

A Babaolvashow projekt mûködtetése

A cél a 2007 októberében az „Összefogás a könyvtárakért” c. rendezvénysorozat kere-
tében elindított Babaolvashow c. projekt mûködtetése, az országos lefedettség biztosí-
tása.

Az adott évben született csecsemôk a védônô közvetítésével könyvajándékot és
meghívót kapnak a helyi könyvtárba. A konkrét programot megelôzi az orvosi rende-
lôkben végzett népszerûsítô munka. Várható eredmény, hogy a szülôk a gyerekeket be-
íratják a könyvtárakba, az anyák mellett az apák is megjelennek a rendezvényeken, a
családok rendszeresen látogatják a könyvtárakat, elkezdôdhet a ritmusérzék fejlesztésé-
vel a késôbbi írás- és olvasástanítás elôkészítése,  fejlôdik a szókincs, valamint megkez-
dôdhet a szövegértô készség alapozása. Közremûködô partner lehet az Egészségügyi
Minisztérium, a Magyar Védônôk Egyesülete, a Magyar Könyvkiadók és Könyvter-
jesztôk Egyesülése, a Magyar Olvasástársaság, a Fejlesztô Pedagógusok és Logopédu-
sok Egyesülete, valamint a kisebbségi önkormányzatok.

A program része a Nagy Olvashow címû programsorozatnak, melynek további pro-
jektjei (Kölyökolvashow, Tiniolvashow, Nagyiolvashow) a különbözô korosztályok
képviselôit célozzák meg.  

(További információ: http://osszefogas.kjmk.hu/)

Könyvstart – könyvmászóka

Nyári olvasóprogram kisgyerekek számára, amely a könyvtári tagságot népszerûsíti, a
könyvkölcsönzés mellett megismerteti a kisgyermekeket és a szülôket, hogy a könyv-
tár milyen egyéb lehetôségeket és szolgáltatásokat nyújt már a legkisebbek számára is.
A cél a mondókatanulásra járó látogatók megôrzése a nyári idôszakban.

Bíztató kezdet

A cél az írás- és olvasástudás, valamint a beszédkészség fejlesztése, valamint a gyer-
mekszegénység és a társadalmi kirekesztettség felszámolásának segítése.

A programban a könyvtár partnerintézmények bevonásával (a védônôi szolgálattal,
a bölcsôdékkel és az óvódákkal) meghívót ad át a 2 éves és idôsebb, iskoláskor elôtti
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gyerekeknek, a könyvtárba invitálva ôket. Könyvtári beiratkozásukkor sor kerül a
Könyvstart-plusz csomag átadására, mely hangzóanyagot és könyvet tartalmaz az adott
korosztály számára összeállított dokumentumokból. A program célcsoportját a 2-7 éves
gyerekeket nevelô családok képezik. Lehetséges partner a Magyar Könyvkiadók és
Könyvterjesztôk Egyesülése, valamint Magyar Olvasástársaság. 

(További információ: Adie Batt: A könyvtár integráló szerepe: a croydoni megoldá-
sok. Könyvtári Figyelô. 2004.3. http://epa.oszk.hu/00100/00143/00052/batt.html, vala-
mint  http://www.bookstart.co.uk)

Az elektronikus információszerzés elsajátítása

Az iskola munkájának támogatása a könyvtár által. Tevékenység: az elektronikus for-
ráshasználatra épülô feladatok kidolgozása.  A cél az információtömegben való eliga-
zodáshoz szükséges készségek fejlesztése. A program célcsoportját a 6-14 éves korú
gyerekek képezik. A tevékenység eredményeként fejlôdik a diákok tanulmányozó-e-
lemzô olvasási készsége, fejlôdnek a kommunikációs és kognitív képesség, valamint ki-
alakul a szöveges forrásokhoz való kritikus viszonyulás.

A Gyerekirodalmi Adatbázis használatának elsajátítása

A tevékenység: az adatbázis iskoláskorú gyerekekkel és szüleikkel való megismerteté-
se. A cél, hogy az óvodás és iskolás gyerekek könnyebben jussanak hozzá számukra
megfelelô olvasnivalóhoz. Az adatbázis lehetôséget nyújt az életkor, a nem és témakör
szerinti keresésre.

Adj mindennap 15 percet gyermekednek!

Skandináv példa alapján országos mozgalom indítása, amely során a szülôket meg-
gyôzik arról, hogy naponta 15 percet kizárólag meséléssel, olvasással töltsenek gyer-
mekeik mellett. Kialakul a történet iránti fogékonyság, az igény az olvasásra, felolva-
sásra. Közremûködô partnerek lehetnek a különbözô rádióadók, a televíziók, a lapok,
a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztôk Egyesülése, valamint a Magyar Olvasás-
társaság. 

(További információ: Az olvasó Finnország. Könyvtári Figyelô 2007. 2. Forrás:
_itausaâ Finlândiâ / Galina Vladimirovna Varganova. In: Bibliotekovedenie 2006. 4.no.
92-98.p.

Ültessünk fát!

Az iskolai könyvtárak közremûködésével a diákok összegyûjtik, s egy-egy stilizált fa-
levélre felírják legkedvesebb könyvük címét. A könyvtárban felállított fára feltûzik a
színes leveleket, s így kialakul egy adott iskola kedvenc olvasmányainak gyûjteménye.
A legtöbb szavazatot kapott mûveket a tanítás során a pedagógusok felhasználhatják -
elsôsorban olvasás, magyar és osztályfônöki órán. A cél a könyvekrôl történô beszélge-
tés segítése. Az iskolai könyvtár és a tanulók kapcsolatának erôsítése. A program Hock
Zsuzsa pedagógiai szakértô ötlete nyomán valósult meg, s 2007-re már számos fôváro-
si iskola nagy sikerû rendezvényévé vált. 

(További információ: Csodaceruza. 32-33. szám. 74.p.)
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Az olvasás hete

Svéd minta alapján - az iskola által kijelölt héten a tanítás kezdetekor minden osztály-
ban az elsô 20 percet olvasással töltik a gyerekek. Minden tanuló az általa kiválasztott
könyvet olvassa magában. Az olvasás hetét megelôzô héten minden osztály ellátogat az
iskolai könyvtárba, ahol az egyes évfolyamok, korosztályok számára ajánlanak olvas-
nivalót, így készülnek fel olvasnivalóval a következô hétre. Az olvasás hetén az általá-
nos iskola 4. osztályosai felolvasásokat tartanak elsôsöknek. Ilyenkor rövidebb történe-
teket, meséket olvasnak a gyerekek kisebb társaiknak. A könyvek kiválasztása a könyv-
tárossal és az osztálytanítóval közösen történik. Ez alkalommal a gyerekek számbave-
hetik azokat a könyveket, amelyek számukra a legemlékezetesebbek voltak, s ezekkel
közvetlenül megismertethetik az iskola legkisebbjeit. A cél a közös könyvtárlátogatás,
a könyvekrôl való beszélgetés inspirálása. 

(További információ: http://melissaofficinalis.blogspot.com/2008/01/ktelez-
olvasmny-magyar-iskolkban.html)

Könyvtári plakátok készítése

A fiatalok számára vonzó módon (nyelvi és képi világgal) igyekszik az olvasást
népszerûsíteni plakátok segítségével. 

(További információ: http://www.ki.oszk.hu/kf/e107_plugins/content/content.php?
cat.17.view

Könyvtári Figyelô. 2007/3. 436-449. p.)

Mindenki unokája

Svéd minta alapján nyugdíjasokat képeznek ki a könyvtárakban, akik vállalják, hogy
óvodákban felolvassanak. A részt vevô nyugdíjasok egy felkészítô tanfolyamon (egy
olvasókörben) vesznek részt a könyvtárban, ahol a gyerekek nyelvi fejlôdésérôl, az
óvodák mûködésérôl és a gyerekirodalomról hallgatnak elôadásokat. A felolvasók saját
gyerekkoruk és mai kedvencek meséit olvassák fel. A nyugdíjasok önkéntesként vég-
zik ezt a munkát.

A cél generációk és etnikai csoportok közötti találkozók létrehozása az óvodákban.
(További információ: A Mindenki unokája nevû szervezet honlapja:

http://www.allasbarnbarn.nu/
Híradás a mozgalomról a svéd lapokban:
http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=113&a=411463&ref=puff
Magyar hivatkozás: http://melissaofficinalis.blogspot.com/2008/04/mindenki-

unokja-avagy-egy-svd.html)

Sosem késô!

A program célcsoportját az alapképzettségi hiányosságokkal küszködô halmozottan
hátrányos helyzetben élô romák és nem romák, valamint az iskolai oktatásból kima-
radó és tanulmányaikat nem folytató, iskolaköteles magántanulók – vagyis – analfa-
béták, funkcionális analfabéták és az elsôdleges munkaerôpiacra, valamint munkae-
rôpiaci-képzésre való felkészítést igénylôk képezik.  A cél az alapkészségek oktatá-
sa felnôttek számára, akik ideje korán kimaradtak az iskolarendszerû képzésbôl, s
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nem sajátították el vagy nem megfelelô szinten sajátították el az írás és olvasás kész-
ségét. Részvétel az iskolarendszerû felnôttoktatást és továbbképzést végzôk, lakos-
sági csoportok és munkahelyekhez kapcsolódó szolgáltatók segítésében. Az érintet-
tek a program végére elsajátítják a biztos alapvetô írás, olvasási és számolási kész-
séget, és sikeresen befejezik az iskolai tanulmányaikat. A résztvevôk olyan viselke-
dési mintákat sajátítanak el, melyek nagyban elôsegítik a jövôbeni munkahelyi beil-
leszkedést, felkészülnek a tartós munkavégzésre. Elsajátítják továbbá a munkaerôpi-
acon történô helytálláshoz nélkülözhetetlen kompetenciákat. A cél az érintettek reá-
lis önképének kialakítása az új helyzetekhez és személyekhez igazodó pozitív gon-
dolkodási mód segítségével. Mûködô modell: Tápiószecsôi cigánypasztoráció 2006-
2008. 

Lehetséges partner a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, valamint a Jezsutita
Rend

(További információ: Szemes Zsuzsa: A Jézus Társasága Magyarországi Rendtarto-
mánya cigánypasztorációs - és alapkészség fejlesztési programja Tápiószecsôn

http://www.parbeszed.com/main.php?folderID=1585&articleID=5656&ctag=arti-
clelist&iid=1)

A kortárs magyar prózairodalom népszerûsítése

Cél az olvasók kortárs magyar szerzôkkel és irodalommal való, a kortárs szerzôk és mû-
vek szélesebb olvasói körrel való megismertetése. A program célcsoportját a felnôttek,
különös tekintettel az idôsebb korosztály képezi. Tevékenység: a rádiók bevonásával
hangoskönyvek sugárzása. Közremûködô partner lehet a Magyar Rádió.

Találkozás a külföldi  kortárs próza hazai fordítóival

Ennek a projektnek is célcsoportját a felnôttek, különös tekintettel az idôsebb korosz-
tály képezi. Író-olvasó találkozók keretében beszélgetés a fordítás kulisszatitkairól, is-
merkedés a szerzôk életmûvével, mely felolvasóestek során elôadómûvészek bevonásá-
val valósul meg. A rendezvények helyszínei lehetnek a könyvtárakon kívül még az
idôsotthonok.

Mes-Éd projekt

A foglalkozások célcsoportját hátrányos helyzetûek, különös tekintettel cigányok
képezik. Csoportfoglalkozások keretében az anyák készségszintre fejlesztik az egy-
szerû mesék olvasását. Minden héten kapnak egy új gyerekkönyvet, azzal gyakorol-
nak, hazaviszik azokat, és olvasnak belôle a gyermekeiknek minden nap. Ez olyan
készségekkel, és az ezekbôl fakadó önbizalommal ruházza fel az édesanyákat,
amely készségeket azonnal hasznosíthatnak is a gyermekeikkel való kapcsolatban.
A cél szelíd eszközökkel megtörni a tanulás hiányának ördögi körét mesék olvasá-
sán keresztül. Az édesanyák könyvekhez és tanuláshoz való viszonyának megvál-
toztatása, amely természetszerûleg átadódik a gyermekekre is. Az iskolába kerülô
gyerekekben pozitív viszony alakulhat ki a könyvekkel és az olvasással kapcsola-
tosan. Így nagyobb lehet az esélyük arra, hogy a tanulás területén sikeresek legye-
nek. 
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A Mes-Éd projektet az ENSZ az UNESCO által 2001-ben meghirdetett „A béke
és erôszakmentesség kultúrájának évtizede" hivatalosan bejegyzett partnerszerveze-
tei sorába választotta.  2006-ban a projekt 5 tanfolyama sikerrel zárult Törökszent-
miklóson, Sarkadon és Jászjákóhalmán. Elkezdôdött a további csoportvezetôk kép-
zése. 

(További információ: http://www.bahai.hu/programok/mesed.html
http://www.romnet.hu/hirek/hir0608216.html)

Teljes Nyelv

A célcsoportot a hátrányos helyzetû vagy nem magyar anyanyelvû általános iskolá-
sok, különös tekintettel az alsó tagozatosok képezik. A cél a hatékony írás- és olva-
sástanítás hátrányos helyzetû vagy nem magyar anyanyelvû gyerekeknél, a saját ol-
vasmányélmény szerzése, amely érdeklôdést kelt a gyerekekben a könyvek iránt.
Olyan tevékenységek végzése, amelyekben szükség van írás- és olvasástudásra: tör-
ténetek dramatizálása; saját történet írása. A tevékenység: közismert, népszerû írók
felolvasásai, általuk vezetett foglalkozások. A kezdeményezés új-zélandi modell né-
ven lelhetô fel a szaksajtóban. Honosították Svédországban, ahol Rynkeby-modell
néven vált ismertté.

Az eredmény: az írás- és olvasástanulás során elsajátított készségek más tantárgyak
tanulásakor is hasznosultak; a programban részt vevô gyerekek kifejezôkészsége növe-
kedett; 3 év alatt a gyerekek 400 könyvet olvastak el; a könyvtár és az iskola kapcsola-
ta intenzívebbé vált; az olvasás iránti vágy fokozódott; a gyerekek általános mûveltsé-
ge jól érzékelhetôen növekedett; a tantermekben szakszerûen válogatott osztálykönyv-
tárak alakultak. 

(További információ: http://www.opkm.hu/konyvesneveles/2001/2/cikk18.html)

Diszlexiás gyerekek olvasástanulását segítô program

A program célcsoportját az általános iskolás gyerekek képezik. A cél a problémamen-
tes olvasáshoz szükséges készségek kialakítása, a beszédkészség, a betûk pontos isme-
retének, megkülönböztetésének fejlesztése, az összeolvasás tanítása, a szó- és a mon-
datolvasási készség kialakítása a Varázsbetû program segítségével. A szakemberekkel
(logopédus, fejlesztô pedagógus) történô tanuláson, fejlesztésen túl az iskolán kívüli
gyakorlás lehetôségének biztosítása könyvtári környezetben (a helyszín biztosításával)
számítástechnikai háttér segítségével. Várható eredmény az olvasási nehézséggel küz-
dôk számának csökkenése. 

(További információ: http://www.varazsbetu.hu)

Jelnyelvi tolmács biztosítása különbözô könyvtári rendezvényeken

A hallássérültek egy része azért szorul ki a könyvtári szolgáltatások egy részébôl, mert
nem megoldott a jeltolmácsolás a rendezvényeken. A könyvtárak ezért tolmácsok szol-
gáltatásait vennék igénybe. A célcsoportot a hallássérültek képezik. Várható az olvasók
számának emelkedése az érintettek körébôl. Lehetséges partner a Siketek és Nagyothal-
lók Országos Szövetsége (SINOSZ). 

(Kapcsolatfelvételi lehetôség: www.sinosz.hu)
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Siketek és nagyothallók beszédfejlesztése Beszédmester program segítségével

A cél a hallássérült gyermekek olvasásfejlesztése, valamint beszédhibáik korrekciója
könyvtári környezetben számítógépes háttér biztosításával. A Beszédmester program
hatékonyan támogatja a hallássérült gyermekeket az érthetô beszédartikuláció elsajátí-
tásában. A hallássérültek beszédképzésének terápiája hagyományosan óriási türelmet és
a szurdopedagógus állandó jelenlétét igényli, ugyanis a helyes hangképzés rögzítéséhez
rengeteg ismétlésre és a pedagógus folyamatos korrekciójára van szükség. Ezt az ún.
automatizálási folyamatot nagyban felgyorsítja és egyszerûbbé teszi a szoftver, amel-
lyel a gyakorlás részben önállóan is végezhetô. 

A szoftver olvasásfejlesztô moduljának célja, hogy játékos feladatokon és automa-
tikus beszédfelismerésen keresztül a gyermek - a számítógépet motivációs eszközként
használva - minél könnyebben és gyorsabban megtanulja a fonéma-graféma, ill. grafé-
ma-fonéma megfeleltetéseket. A program az általános olvasásfejlesztésen túl használ-
ható a részképességükben sérült gyermekek fejlesztõ terápiájában, segítheti a diszlexia-
terápiát és egyes beszédhibák kezelését is. A program szabad hozzáférésû. Lehetséges
partner a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége. 

(További információ: http://www.inf.u-szeged.hu/beszedmester/)

Források:
1 Péterfi Rita: Olvasóközpontú olvasásfejlesztés. Könyvtári Figyelô. 2007/3. 24-36. p.

http://www.ki.oszk.hu/kf/e107_plugins/content/content.php?content.69
2 A németországi gyakorlat, a Nürnbergben folyó ilyen irányú fejlesztô tevékenység bemuta-

tására egy, a Könyvtári Figyelôben megjelenô írásban kerül sor.
3 Az összeállítás elkészítésében közremûködött: Hock Zsuzsa pedagógiai szakértô (Fôvárosi

Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet), Kis Klára és Marosán Ágnes könyvtáro-
sok (Könyvtári Intézet), Oláh Anna etnikai referens (XVIII. kerületi Polgármesteri Hivatal)
és Vraukóné Lukács Ilona  könyvtáros (Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Nyír-
egyháza).
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