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Olvasásfejlesztés és
könyvtárpedagógia
az esélyteremtésért

Olvasásfejlesztés és könyvtárpedagógia az esély-
teremtésért címmel tartotta tavaszi szakmai nap-
ját a Könyvtárostanárok Egyesülete az Országos
Széchényi Könyvtárban a Könyvtári Intézet (KI)
együttmûködésével. A könyvtárostanárokon kí-
vül meghívottak voltak a gyermekkönyvtárosok,
magyartanárok is.

A vendéglátók bemutatkozásával kezdõdött a
nap. Hangodi Ágnes, a KI Oktatási Osztályának
vezetõje bemutatta a szakkönyvtár szolgáltatása-
it. A legújabb, könyvtárostanárok számára külö-
nösen hasznos tanfolyamok ismertetésén túl a
megújult honlapot (www.ki.oszk.hu) is megis-
merhettük.

Bauer Béla szociológus, a Mobilitás Ifjúság-
kutatási Iroda igazgatója az Ifjúság 2004 prog-
ram kutatásai alapján beszélt az ifjúság kulturá-
lis és mûvelõdési szokásairól. Helyzetfeltáró,
átfogó képet kaptunk, a teljes vizsgálatból rész-
letesebben a kulturális fogyasztás, a szabadidõ,
médiafogyasztás, kulturálódási, mûvelõdési szo-
kások adatait ismerhettük meg.

Örömmel hallgattuk Nagy Attila olvasásszo-
ciológus elõadását, melynek címe: Kiváltság vagy
esélyteremtés? Az olvasásfejlesztés „felettébb
szükséges voltáról”. A kutatási eredmények ér-
tékelése mellett a „kigázoláshoz” is kaptunk út-
mutatást, (nem) köte-
lezõ olvasmány aján-
lást is (Daniel Pennac:
Nemkötelezõ olvas-
mány). Szó esett a sta-
tisztikák szükségessé-
gérõl, célokat, felada-
tokat megmutató sze-
repérõl, arról is hogy
a használható tudás
megteremtésében, az
egyén versenyképessé-
gének javításában nem
kis feladat vár a
könyvtárosokra.

Nagy érdeklõdés
elõzte meg Cserne
Isván A kudarche-

gyen túl. A stresszkezelés szerepe az olvasási
képesség fejlesztésében címû elõadását is. A
pszichiáter kutatásaira, gyakorlatára hivatkoz-
va megerõsítette, amit egyre gyakrabban ta-
pasztalunk az iskolai könyvtárakban: az olva-
sási problémák nagy része nem olvasástechni-
kai hiba, hanem a gyermek pszichés állapotá-
val indokolható elkerülõ magatartás. Az elõ-
adás többünk figyelmét ráirányította az új
módszerre.

A szakmai nap második felében a jó gyakor-
lat bemutatása került elõtérbe. Kalcsits Jánosné
szaktanácsadó, a XXII. Kerületi Pedagógiai
Kabinet vezetõje az alsó tagozatosok számára
szervezett Kis könyvbarát vetélkedõt mutatta be.
Az ötlet megszületésérõl, az évek óta tartó fo-
lyamatról, a feladatlapok szerkesztésének fon-
tosságáról is beszélt.

A hatvani Kodály Zoltán Általános Iskolából
érkeztek legkedvesebb elõadóink. Melykóné Tõ-
zsér Judit könyvtárostanár, közoktatási szakértõ
két tanítványával a tudományos diákköri munka
könyvtárhasználati és információs hátterérõl tar-
tott – nem csak a vetített képek miatt – színes és
élvezetes elõadást. Az önképzõköri tehetséggon-
dozás könyvtárhasználati eszközökkel, a könyv-
tárban nem csak eredményes, de a nagyon élve-
zetes is lehet! Errõl gyõztek meg valamennyiün-
ket a Játék szerepe a tanulásban témát igénye-
sen feldolgozó gyerekek.

Szakközépiskolások olvasási és könyvtárhasz-
nálati szokásairól beszélt a debreceni Juhászné
Belle Zsuzsa könyvtárostanár. Az Erdey-Grúz
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Az Énekelt Versek Zentai Fesztiválja a
zentai Zyntharew együttes és a Thurzó
Lajos Közmûvelõdési Központ kezdemé-
nyezésére jött létre 1995-ben a budapesti
Kaláka együttes nagyfokú szakmai támo-
gatásával. A fesztivál elsõdleges célja a
fiatalok lírai és zenei anyanyelvének erõsí-
tése és fejlesztése, valamint az a szándék,
hogy minél több fiatal figyelmét felkeltse
az igényes és értékes vajdasági magyar
kortárs költészet és dallamanyag iránt.

A fesztivált ebben az évben május 20-
án és 21-én tartották meg. (Forrás: www.
vmmi.org.yu)

Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakkö-
zépiskolában végzett felmérésének eredményeit,
tanulságait ismertette.

A programot lezáró kerekasztal-beszélgetés
résztvevõi gyermekirodalmi és szakmai lapok
képviselõi voltak. Hock Zsuzsanna a Fõvárosi
Pedagógiai Intézet könyvtárpedagógiai szakértõje
kérdezte a vendégeket a lapkiadás örömeirõl és
nehézségeirõl, valamint iskolai könyvtárakhoz
fûzõdõ saját élményeikrõl.  A beszélgetõtársak
Emmer Gáborné (Iskolakönyvtáros), Jáki Lász-
ló (Könyv és Nevelés), Rigó Béla (Kincskere-
sõ), Sándor Csilla (Csodaceruza), Szávai Ilona
(Fordulópont) voltak.

A nap folyamán jutott idõ az egyesület 2005.
évi történéseirõl és idei terveirõl szóló beszámo-
lók  számára is Bondor Erika, Tóth Józsefné,
Zseli Klára, Szakmári Klára, Hock Zsuzsanna
vezetõségi tagok jóvoltából.

A konferenciával egy idõben a helyszínen
megtekinthettük a Könyvtári Intézet Mesél –
Olvas – Olvass – Olvasok – Olvasom címû ki-
állítását, amellyel a szervezõk a tudatos olvasó-
vá válás útját kívánták felvázolni kapcsolódó
kiadványok segítségével.

Rakonczás Szilvia
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Nyugati magyar irodalmi lapok
1956–1989

A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár 2006. június 1-
jén a könyvtár Fogadótermében konferenciát
tartott, amelyet Fodor Péter fõigazgató nyitott
meg.
Elõadások:
Az Új Látóhatár szerkesztése
Borbándi Gyula irodalomtörténész, az Új Látóhatár
szerkesztõje
A párizsi Irodalmi Újság történetébõl
Méray Tibor újságíró, az Irodalmi Újság fõ-
szerkesztõje
Az Irodalmi Újság lengyel tárgyú írásai
Gömöri György irodalomtörténész, nyugalmazott
egyetemi tanár
A Magyar Füzetek szerkesztése
Kende Péter újságíró, szociológus
Zárolt kiadványok a nemzeti könyvtárban 1946-1989
Somogyi Pálné, az Országos Széchényi Könyvtár
nyugalmazott fõosztályvezetõje
Az 56-os emigráns irodalom és sajtó hatása 1989-ig
Pomogáts Béla irodalomtörténész


