
Könyvszemle

műén elutasítás lett a „bére”. Irodalom- és könyv
tár szakos főiskolai hallgatók között magam is el
végeztem a fölmérést. Az eremény nem hozott 
igazi meglepetést semmilyen irányban: a nappali 
tagozatos hallgatók a szakértői réteg, a levelező 
tagozatosok a gimnazisták érzékenységéhez áll
tak inkább közelebb. ( Pilin presztízse példá
ul jóval kedvezőbb volt, de ennek más oka is le
hetett!) E tanulmány az olvasás személyiségfej
lesztő hatását és az olvasás indítékait kutató 
fejezeteiben igazán elemében van 
karakteres filozófiai és erkölcsi(l) alapállásból iro
dalmi, irodalomelméleti, pszichológusi fölkészült
ségének teljességével közelít tárgyához, lénye
ges gondolatok kíséretében.

A kötet egyik legizgalmasabb, s egyben 
„legfrissebb” vizsgálata (1988-ból keltezett) Nyu- 
gat-Magyarország (Vas megye) és Kelet-Magyar- 
ország (Hajdú-Bihar megye) 10 éveseinek olva
sási szokásairól, értékrendjéről és kulturális 
hagyományairól értekezik. (S itt engem kivédhe
tetlen asszociációk térítenek le: pl. Hamvas Béla 
öt géniusza vagy a generális és genetikus politi
kai változások választást követő pillanata, amikor 
a kicsinyke haza terrénumainak kulturális érték- 
különbségei (másságai?) politikailag váltak túl- 
hangsúlyozottakká.) Mindenesetre izgalmas jö 
vőbeni vizsgálati eredményeket rejteget a meg
közelítés, különösen, ha beérik a szerző ígérete, 
s kisebb településekre (is) koncentrálva, egy-egy tár
sadalmi rétegen belül végeznek majd mélyfúrásokat.

A szerző gondolkodásának ereje -  pszicho
lógiai, empatikus érzékenységgel (és fölkészült-

Zöld kik-kicsodák

Vajon tudja-e az olvasó, kik a Zöld Nők? Mi
vel foglalkozik, (miben lehet segítségére) az Öko
szolgálat? Mi a Patakció? Kik a Napóra Klub tag
jai? Mi a Zöld-ség című kiadvány?

Sose hallott róluk?!
Azt tudja-e, melyik rendelet kötelezi bírság-fi

zetésre a légszennyezést okozó vállalkozót? 
Vagy engedélyezi fehér gólya fészkének áthelye
zését? Vagy „Országos jelentőségű természeti

séggel!) párosulva -  döntően emberközpontú. - 
Ezt frappiánsan bizonyítja a tanulmánykötet két 
záró írása a könyvtár szocializációs és szolgáló 
szerepéről. Ezek a tanulmányok -  az én olva
satomban -  a szerző hitvallásai, mindenesetre 
árulkodók.

A tanulmánykötet stílusa világos (bár színes), 
hajlékony, gondos. Öröm olvasni. Borges, a kü
lönös-izgalmas argentin filozófus (és író) egy 
mondata jut eszembe:...egy szerzőtől a legfonto
sabb a hanglejtése, ... az a hang, ami hozzánk szói.”

Nagy Attila vizsgálódásainak gyűjteménye -  
Gereben Ferenc 1989-ben megjelent olvasásszo
ciológiai kötetével párban -  a legfrissebb kutatá
sok kézikönyve. Alapkönyvvé válhat a szakma 
nappali és posztgraduális képzésében egyaránt.
A szegedi főiskolán már azzá vált.

Az olvasással kapcsolatos írásokat, könyvis
mertetéseket nem illik valamiféle idézet nélkül 
„elhamvadni” hagyni. Az illemet magamra is vo
natkoztatom, amikor egy „egészen modern” 
szerzőt citálok (gondolom, persze, nagyon alkal
masat), az irodalmi-filozófiai hermeneutika „pá
pája” Gadamer gondolatait: „Az olvasás tapasz
talat -  akár negatív tapasztalat... Minden tapasz
talat, amely egyáltalán megérdemli ezt a nevet, 
valaminő elvárást keresztez..., mindig azt jelenti, 
hogy elállunk valamitől, amiben eddig vakon hittünk.”

Baricz Zsolt
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érték hirtelen bekövetkezett súlyos veszélyezte
tése esetén 30 napig terjedő időtartamra megtilt
ja a veszélyeztető tevékenységet”?

Azt hallotta-e, hogy létezik Alapítvány a Leve
gőszennyezés Által Veszélyeztetettekért, a Tiszta 
levegőért, a Tiszta környezetért?

Vagy hallott-e a Környezetünk és Unokáink 
Védelmében Országos Környezetvédelmi -, az 
Ember az Erdőért -, az Erdei Iskola -, a Környe
zetkultúra az iskolában - ( Pro Cultura), és a Kör
nyezetvédelmi Innovációs Alapítványokról?

Nem? Pedig talán éppen ezek a szervezetek, 
intézmények oldanák meg problémáját, vagy, el
lenkezőleg, talán éppen ezeket szeretné segíteni!

Minderről és még nagyon sok másról részle
tesen felvilágosítja az ökológiai Információs Köz
pont nemrég megjelent, „újrapapírra” (A „recyc
led”, újrafeldolgozott papír nyelvújított magyar 
neve) nyomtatott kiadványa, a „Zöld hálózat”.

A Központot a környezetvédelmi és kulturális 
tárca közösen hozta létre. Kiadványának célja el
sősorban, hogy „tudjunk egymásról”. A szer
kesztők legfontosabbnak (és még leginkább bő
vítendőnek) értékelik az „Oktatási, tudományos 
intézetek, szervezetek”fejezetet, melyben az
óvodáktól az általános- és középiskolákon, egye
temeken át a tudományos intézetekig, és „Köz- 
művelődési intézmények, szervezetek” címszó
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alatt a művelődési házaktól, központoktól a 
könyvtárakon át a múzeumokig bemutatják 
azoknak környezetvédelemmel kapcsolatos tevé
kenységét, abban a reményben, hogy ha leg
alább „tudnak egymásról” , munkásságuk idővel 
összehangolható, koordinálható lesz.

Ezen kívül ismertetik még, többek között, a 
környezetvédelemmel kapcsolatos fontosabb 
rendeleteket, kormányzati szervezeteket, párto
kat, nem-kormányzati szervezeteket, alapítványo
kat, „zöld médiákat” , és végül, de nem utolsósor
ban a pályázati lehetőségeket.

A könyv adatainak gyűjtését 1991. december 
elején zárták le, így azóta óhatatlanul akad válto
zás, gyarapodás: szervezetek szűntek meg, ala
kultak át, intézmény- és utcanevek változtak. De 
azért így is hasznos és alapvető felvilágosítással 
szolgál, és miután évkönyvként kívánják majd új
ra és újra kiadni, a változások előbb-utóbb beke
rülnek majd.

Azok, akik úgy érzik, helyük van a „Zöld háló- 
zaf-ban, és adataikat el akarják küldeni - és 
azok, akik meg akarják venni a könyvet, a követ
kező címen érdeklődhetnek, telefonon, postán, 
vagy személyesen:

Közművelődési Információs Vállalat,
1035 Budapest
Miklós tér 1 (Selyemgombolyító)
Telefon: 180-3368
Fax: 168-8002

Kovács Mária

A könyvtárak szerepe a környezeti 
problémák kezelésében

1990 elején az UNESCO Network of Associa
ted Libraries (UNAL) néven új szervezeti egysé
get hozott létre a világ különböző tájain lévő 
könyvtárak számára, azzal a céllal, hogy támo
gassa az eltérő kultúrák közötti párbeszédet, elő
segítse a multikulturális kezdeményezéseket, a 
nemzetközi kérdések gyorsabb nyilvánosság elé 
kerülését. A szervezet missziójának tekinti még 
az írástudatlanság elleni harcot, a környezet vé
delmét, az emberi jogok, valamint a fiatalok és a 
nők helyzetének védelmét. A könyvtárak és tény
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