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gyelmet arra, a könyv érték,
tartalom és forma egysége. Ez
különösen aktuális most, az ol-
vasás évében.

Terveink megvalósításához
partnerre leltünk a Képírás
Mûvészeti Alapítványban.

Az eddigi kiállítások: Ex lib-
ris (2000) � válogatás Ligeti
Gábor gyûjteményébõl �, Kal-
ligráfia (2001) és Nemzetközi ex
libris-kiállítás (2002), amelyre
felhívásunk nyomán nyolc or-
szágból harminc résztvevõ
küldte el munkáit.

Az ex libris-kiállításokról
leporelló, illetve egy fekete-fe-
hér katalógus is készült, a tel-
jesség igénye nélkül bemutatva
néhány grafikát.

Terveink között szerepel a
sorozat folytatása és igényes, a
könyvtárhoz, a könyvekhez
kapcsolódó kiállítások bemuta-
tása. (Többek között a mûvész-
könyvekrõl is.)

Mi lehet a titka a kiállítások
sikerének és van-e egyáltalán
titok? Ha van, akkor talán a
komplexitásban, a mûvészetek
ötvözésében és az igényesség-
ben rejlik. A ma információs
társadalmában, a komputerek és
a rohanás világában még inkább
szükség van kis szigetekre, ahol
megpihenhetünk (ha csak per-
cekre is), ahol feltöltõdhet a
szemünk, a lelkünk.

Hogy mennyire nem új do-
log a mûvészetek ötvözése-
együttélése és ezzel felerõsített
hatása, arra bizonyítékul szol-
gálhatnak akár az ex librisek is,
hiszen Dürer és Lucas Cranach
szintén készített könyvcímere-
ket. Számos híres mûvészt is-
merünk könyvillusztrátorként is.
Vagy itt vannak a mûvészköny-
vek, amelyek �tematikáját, tí-
pusait az egyes mûfajok könyv-
höz való viszonya és a mûvé-

szek könyvvel kapcsolatos fel-
fogása� határozza meg. A mû-
vészkönyv �verbális tartalom
helyett többnyire vizuális össze-
tevõkbõl áll, szavak helyett ké-
pekkel, fotókkal, színes hajtoga-
tott papírlapokkal találkozha-
tunk.� (Egy új mûvészet: a
könyvkészítés. Ulises Carrion.
In: Magyar Mûhely, 1997. 102.
sz.; Book, bookwork, book-
mark. Lázár Eszter. In: Magyar
Mûhely, 1997. 102. sz.)

A mûvészi alkotásokkal dí-
szített falak az író-olvasó talál-
kozóknak, az óvodai, iskolai
foglalkozásoknak is kellemes
alaphangulatot adnak. Ugyanak-
kor a fiatalabb korosztály ízlés-
formálásának, esztétikai neve-
lésének és nem utolsósorban
olvasóvá nevelésének is fontos
kiegészítõ, segítõ elemei. Áll-
jon itt megerõsítésül Gárdonyi
néhány sora: �Az ihlettel írt mû
vagy mûvész azért hat, mert a
rezgés rezgést kelt a szívek-
ben��

Tánczosné Wágner Zita
fiókkönyvtáros

Konferencia
az olvasásról

Az Illyés Gyula Megyei Könyv-
tár, a Magyar Könyvtárosok
Egyesülete Tolna Megyei Szer-
vezete és a paksi Városi Könyv-
tár Olvasástanítás � olvasni
tudás címmel rendezett konfe-
renciát pedagógusoknak, könyv-
tárosoknak április 22-én a pak-
si Városi Könyvtárban.

Dr. Gyenei Melinda, az
ELTE Pszichológiai Tanszé-
kének adjunktusa az olvasás
pszichológiai hátterét, az olva-
sási folyamat részeit, az olva-
sástanítás különbözõ módszereit
tekintette át Az olvasni tudás

mint a tanulás záloga címû elõ-
adásában.

Szávai Ilona, a Fordulópont
fõszerkesztõje a Pont Kiadót és
a folyóirat tematikus számait
(Tévé elõtt � védtelenül?, Mi-
ért /nem/ olvas a gyermek?,
Mint a mesében?, Válságban az
olvasás?, Az (olvasni) tudás
hatalom?�) mutatta be.

Dr. Bartos Éva, a Könyvtári
Intézet osztályvezetõje A
biblioterápia mint speciális
olvasószolgálati tevékenység
címmel tartott elõadást.

Dr. Arató Antal székesfehér-
vári címzetes igazgató egy fel-
sõ tagozatos tanulók részére
kidolgozott olvasási programot
ismertetett.

A helyi Móra Ferenc Általá-
nos Iskola III./a osztályának iro-
dalmi szakköre � szakkörveze-
tõ Acsádi Rozália tanítónõ �
Arany János Családi körének
pódiumváltozatával állt a kö-
zönség elé.

Gutai István

Könyvtárosok
tanácskoztak
Kaposvárott

Április 30-án a könyvtárosok
régióközpontja lett Kaposvár
arra a három órára, amely alatt
Baranya, Somogy, Tolna és
Zala megye könyvtárosainak
küldöttei összejöttek Kaposvá-
rott a Megyei és Városi Könyv-
tárban, hogy életkörülményeik-
rõl beszélgessenek.

A Magyar Könyvtárosok
Egyesületének kezdeményezé-
sére, melyhez a Könyvtári Inté-
zet és az Informatikai és Könyv-
tári Szövetség is csatlakozott,
regionális értekezleteket tarta-
nak ezekben a hetekben az
egész ország területén. Az


