
Iskolai könyvtár 

Kötelező, közös, kölcsönös 
olvasmány 
Hagyomány és megújulás az iskolai 
olvasmányok kánonjában* 

2009. március 28-án az Országos Pedagógiai 
Könyvtár és Múzeum (OPKM) dísztermébe, 
konferenciára invitálta az érdeklődőket a Magyar 
Olvasástársaság, a Könyvtárostanárok Egyesüle
te (KTE) és az OPKM. Az érdeklődést jól jelez
te, hogy már a webes regisztráció során megtel
tek a helyek, melyeket azután a valóságban is 
megtöl töt tek tanítók, magyar tanárok, 
könyvtárostanárok, olvasáskutatók. 

Az egybegyűlteket Lázárné Szanádi Csilla, a 
KTE elnöke köszöntötte. Reményét fejezte ki, 
hogy megtermékenyítő és gyümölcsöző lesz az 
együttes munka, gondolkodás, a párbeszéd. 
Megköszönte a Pont Kiadónak és Szávai Iloná
nak, hogy a konferencia minden résztvevője ér
tékes könyvcsomagot kaphatott. Meglepetésként 
Győri Gordon János virággal és kedves elisme
rő szavakkal kö
szöntötte Winkler 
Mártát kitüntetése 
alkalmából, aki so
kat tett az olvasás 
megszerettetéséért 
is. 

Ezt követően 
Győri Gordon Já
nos, a HUNRA el
nöke a címmel meg-
egyező bevezető 
előadást tartott. Kér
déseket vetett fel: 
Mi a kötelező? Van-
e kötelező? Kiknek kötelező? Milyen munkafor
mákban lehet feldolgozni ezeket az olvasmányo
kat? Három modellt vázolt fel: 

1. Kötelező olvasmányok, melyek középpont
jában közösségi, nemzeti, egyetemes értékek 

állnak, olvastatásuk, feldolgozásuk kronológiai 
szempont szerint, hagyományos módon törté
nik... 

2. Közös olvasmányok, melyek esztétikai, 
értékközpontúak, irodalmi fókuszúak, tanár és 
diák közösen választja ki őket. 

3. A kölcsönös olvasmányok listája temati
kus, bizonyos motívumokra épül. Az egyéni ér
tékek, a kiscsoportos szempontok kerülnek elő
térbe, a feldolgozás formája egymást tanítása: 
diákok egymást, diákok tanárt, tanárok diákokat. 

Kiemelte, hogy nincs egyetlen legjobb mód
szer, ezek egymást feltételező paradigmák, 
mindegyiknek vannak hibái és előnyei, egy
másból fakadnak, egymástól függenek. Nagyon 
sok tényező befolyásolhatja a választást és a 
feldolgozás módját: a könyvkiadók, a könyv
piaci kínálat, a családi, az iskolai és a köz
könyvtár léte, á l lománya, eset legesen az 
interneten a teljes szövegű elérés, a tanár sze
mélyisége, felkészültsége, lelkesültsége, az 
osztály jellemzői és a rendelkezésre álló idő
keret, egyéb kapacitás. 

Fűzfa Balázs, a Nyugat-magyarországi Egye
tem docense, 
az Irodalom
tanítás- de 
meddig ? 
problémafel
vetésre keres
te a lehetsé
ges válaszo
kat. „A hely
zet katasztro
fális, de nem 
r e m é n y t e 
len!" A ku
darc okait a 
p e d a g ó g i a i 

türelmetlenséggel magyarázta, amikor a gyere
ket nem vesszük figyelembe, be akartjuk vezetni 
a „kánonba", de nem vesszük észre azt a kultu
rális-nyelvi szakadékot, mely a tanárt és a diákot 
elválasztja... Ez a szakadék a digitális kultúrá-
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val áll kapcsolatban: igenis olvasnak a gyere
kek, csak nem azt és nem úgy, ahogy mi szeret
nénk, elképzeljük. A megértés alakzatait kell 
egymáshoz közelíteni, másfajta szövegeket is be 
kell emelni, újfajta problémákat kell előtérbe he
lyezni a tanítás folyamatában. Nem az ismeretek 
halmaza, hanem a keresni és választani tudás ké
pessége határozza meg a szövegértést és így a vi
lágértést. Elengedhetetlennek találja a paradigma
váltást, csak akkor lesz irodalomtanítás a harmadik 
évezredben, ha élményközpontú, alkotó lesz az 
irodalomtanítás, mely a tudás hálózatos és képi 
szervezésére épül. Az általa írt tankönyvcsalád ezt 
a szemléletet képviseü. 

Tóth Csilla a,Thomas Mann Gymnasium -
Deutsche Schule tanára. Normativitás, történeti
ség, értékpluralizmus a kánon újraírásában cí
men az irodalom történetiségéről, a műalkotás 
önmagába zártságáról értekezett. Kiemelte, hogy 
a mai gyerek elsősorban képolvasó, ezért változ
tatni kell az irodalom tanításán, be kell emelni 
az élő hagyományt, csak így lesznek képesek a 
tanulók a mai és a régebbi irodalom megértésé
re, élvezetére. 

Gombos Péter, a Kaposvári Egyetem oktató
ja az olvasást mint befogadói aktust vizsgálta. 
Milyen akadályozó tényezők állnak a befogadás 
útjába? Létrejön-e dialógus az olvasó és a szö
veg között? A megértést akadályozhatja az értel
mi kapcsolat hiánya, erre több példát is bemuta
tott. Ugyanígy akadály lehet az érzelmi kapcso
lat hiánya. Ebből a szempontból az a döntő, min 
szocializálódott a gyerek. Beszámolt egy 2009 
márciusában lezajlott felmérésről, melyből az 
derült ki, hogy az érintett felek: gyermek-ma
gyartanár-könyvtáros között nincs érdemi pár

beszéd... Mit olvasnak szívesen? Mer-e változ
tatni a tanár? Szerinte nem az a kérdés, hogy 
Harry Potter vagy Egri csillagok, hanem hogy 
az adott osztályközösségnek, a gyerekek többsé
gének mi az érdekes, mivel lehet őket motiválni, 
mi az, ami felkeltheti az érdeklődésüket... Az 
újabb olvasmányokat legalább úgy meg kell 
válogatni, mint a kánon tagjait! 

Gyeskó Ágnes a budaörsi Illyés Gyula Gim
názium tanáraként szuggesztív személyiségével 
arról győzte meg a jelenlévőket, miért ne ra
gaszkodjunk a bevált kötelező olvasmányokhoz. 
Bebizonyította, hogy az irodalom nem jó sem
mire, egyetlen haszna van: ez az ÉLETÜNK! 

Élményt akar adni. Megérti, hogy 
csak akkor fogja elolvasni a diák az 
adott művet, ha személyes kerete van 
hozzá. A sikeres befogadásnál három 
elemnek kell egyszerre jelen lennie: 
mai problémák - csak így tudja 
megérteni a múltat - ; a személyes
ség érvényessége, azonosulás - ve
lem is megtörténhet - ; populáris, 
mindenki számára könnyen befogad
ható. Nincsenek merev műfaji hatá
rok, de az elemi hősigényt ki kell 
elégíteni. Ugyanakkor a tanári és a 
szülői tevékenységet összekapcsolta 
a mém-elmélettel: mit akarunk átörö

kíteni és miért? Ezért hajlandó az tananyagot 
átstrukturálni, erősen megválogatja, mit kell ol
vasni, és sok esetben a részleten keresztül mu
tatja fel az egészet. 

Csüllögné Bogyó Katalin szegedi 
könyvtárostanár a könyvtáros, a magyarta
nár, a tanító és a diák együttműködési lehe
tőségeit mutatta be a kötelező olvasmányok 
t e r é n . M i b e n tud ja s e g í t e n i a 
könyvtárostanár kolléga a tanítót, a magyar
tanárt, a gyereket? Hogyan lehet apró lépé
senként alkalmazni a kooperatív tanulást, 
milyen problémák merülhetnek fel? Partner
nek tekinti a tanulót, megkérdezi a vélemé
nyét, elbeszélget vele, és ennek fényében 
tesz javaslatokat: magyartanárnak, tanulónak 
egyaránt. Kiemelte azt a kötelezettségét és 
felelősségét a könyvtárostanárnak, hogy is
merje a legújabb ifjúsági és gyermekirodal
mat, hiszen csak így képes segíteni az ol
vasmányválasztást. 

A tartalmas előadások után a büfében 
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folytatódott a párbeszéd, a felvetett kérdé
sekkel való polemizálás. Az erőgyűjtés után 
Szó'nyi Magda pszichológiai szempontból mu
tatta be, mit jelent, milyen következményei van-
nak-lehetnek, ha az olvasás, illetve a szépirodal
mi befogadás kimarad az életünkből. Metafori
kus előadását a jó mag köré építette fel, melyért 
felelősek vagyunk! 

Kovács Csilla egy felmérés eredményein mu
tatta be a könyvtárhoz és a könyvtároshoz kapcso
lódó szimbólumokat. Rávilágított, hogy akár tuda
tában vagyunk, akár nem, ezek a jelképek megha
tározzák gondolkodásunkat, érzelmi viszonyulása
inkat. 

Péterfi Rita egy rejtvénnyel kezdte mondandó
ját. Felolvasott egy a 10-12 évesek között nagyon 
népszerű könyvből, mely korántsem volt 
„szép"irodalom, sőt, inkább rémséges, de ma ez az 
egyik legnépszerűbb mű... Mit mutatnak az eladási 
és a kölcsönzési adatok? Mit olvasnak ma a gye
rekek? Milyen szellemi és lelki táplálékkal látjuk 
el őket? Tudjuk-e mi lapul a „vonzó" címlap mö
gött, de leginkább a szövegben? Van-e esélyegyen
lőség könyvek, illetve szerzők között? Szomorúan 
kell megállapítani, hogy nincs. Ebben a helyzetben 
felhívta a jelenlevők figyelmét az olvasmányvá
lasztással, az ajánlással kapcsolatos felelősségükre. 

Adorján Emese gyakorló magyartanárként és 
könyvtárosként Bosnyák Viktória A Tündérboszor
kány című művét dolgozta fel nagyon sokrétűen 
egy osztállyal. Választását az érdekes történet, az 
olvasás misztikus hatalma, a mozgalmas, pörgős 
cselekmény és az élethű, virgonc szereplők hatá
rozták meg. A közös munka szellemi és gyakorlati 
területen egyaránt zajlott: feldolgozták a könyvtár
ban a legfontosabb fogalmakat, kifejezéseket cso
portmunkában, elkészítették a társasjáték figuráit 
és tábláját. Meghatározták a játékszabályokat, 
megfogalmazták a szerencse- és a balszerencse
kártyákat. . .És kezdődhetett a JÁTÉKJA gyerekek 
és ő is nagyon élvezték az olvasást, a felkészü
lést és a feldolgozást egyaránt. Illusztrációk is 
születtek, és újabb elhatározás: más műveket is 
feldolgoznak közösen, nem hagyományos for
mákban. 

Stílszerűen egy „meglepetés-varázslat" követ
kezett: Bosnyák Viktória, a Tündérboszorkány 
szerzője termett köztünk! Előző nap tudta meg, 
hogy könyvéről és annak feldolgozásáról szó lesz 
ezen a konferencián - és itt is termett! Lelkesen 
köszönte meg a könyvtárosok, tanárok segítsé

gét és további közös munkálkodásra kérte a je
len lévőket. 

Szecsődi Tamás Leó, a budapesti Szent István 
Gimnázium tanára, mesélt útkereséséről a kötelező 
olvasmányok világában. Szembesült a nehézségek
kel, azzal, hogy mennyire más egy hetedik évfo
lyamos diák, mint egy gimnazista, akire felkészí
tették. Felidézte, melyek voltak azok az olvasmány
élmények, melyekért ő lelkesedett ebben a korban, 
és többféle megközelítéssel, feldolgozással meg
próbálta megmutatni ezek szépségét, izgalmát di
ákjainak. Fontosnak tartja, hogy bemutassuk: a világ 
nem fekete és/vagy fehér. Szót ejtett a mesélés, a 
történetmondás erejéről. Azok a gyerekek, akiknek 
kiskorukban meséltek, örömmel helyezkedtek 
vissza ebbe a „boldog ősállapotba", akiknek pedig 
nem, azoknak legalább kiskamaszként megadatott 
ez az élmény. Ezzel elérte, hogy olvasnak a gyere
kek, közösen beszélgetnek, megvitatnak műveket. 

Peternainé Juhász Zsuzsának, a debreceni Ady 
Endre Gimnázium könyvtárostanárának meggyő
ződése, hogy olvasóvá csak olvasó nevel. A példa, 
az élmény átadásának szükségessége bebizonyítot
ta, ha a tanárok megnyílnak, megmutatják, ők mit 
olvasnak, mit ajánlanak, akkor a diákok is lelke
sednek. Csoóri Sándort idézte: „Aki kinyit egy 
könyvet, önmagát nyitja ki."Beszélt a választás 
szempontjairól, a feladatok összeállításának örö
meiről. Egyéni olvasási versenyt hirdetnek immár 
harmadik éve. Két fordulóban zajlik a vetélkedő, 
az első fordulóban tíz kérdésre kell válaszolni, mely 
a mű egy részletére vonatkozik (Az idén már az 
iskola honlapjáról is elérhető volt, és elektroniku
san is ki lehetett tölteni a feladatlapot.) A második 
fordulóban pedig az egész művet el kell olvasni és 
egy háziversenyen számot adni róla. A versenyző
ket egyénileg szólítják meg, a győztest az igazgató 
személyesen jutalmazza egy általa választott könyv
vel az Ady-napok alkalmából. A munka folytató
dik, tervek már vannak: jövőre 25 éves az iskola, 
ehhez fog kapcsolódni az olvasási verseny is. 

Az idő alaposan elrepült, de nem is érzé
keltük. Győri Gordon János zárszavában azt a 
sokszínűséget, ötletparádét és lelkesedést mél
tatta, melyet a kollégák képviselnek a kötele
ző és ajánlott olvasmányok olvastatása, feldol
gozása terén. Reményét fejezte ki, hogy a 
következő alkalommal sikerül a diákokat is 
bevonni a közvetlen párbeszédbe. Biztatott, 
hogy nyissuk ki közös könyveinket. 

Szakmári Klára könyvtárostanár, KTE 
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Könyvtárostanárnak lenni 

Pályanap egyetemistáknak 
a Mérei Intézetben 

Mit csinál egész nap egy könyvtárostanár? Mi a 
különbség iskolai könyvtáros és könyvtárostanár 
között? Milyen lehetőségek rejlenek a jelenlegi 
képzésben azok számára, akik a könyvtárostanári 
pályát szeretnék választani? 

Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kaphatták 
meg a választ mindazok az egyetemisták, akik 
részt vettek 2009. március 26-án a Mérei Ferenc 
Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanács

adó Intézet (MFFPPTI) Egyetem téri Informáci
ós Központjában tartott könyvtárostanár pálya
napon. 

Köszöntőjében Hock Zsuzsanna, az MFFPPTI 
könyvtárpedagógiai szakértője elmondta: régi 
álma vált valóra a csütörtök délutáni pályanap 
megrendezésével, amelynek hallgatói zömmel az 
ELTE BTK Könyvtártudományi Tanszékének 

diákjai közül kerültek ki. Hock Zsuzsanna, mi
után röviden ismertette a délután programját, be
vezetőjében kitért a hazai és a fővárosi iskolai 
könyvtárak helyzetére . Beszélt a 
könyvtárostanárság kettősségének: a könyvtáro
si és pedagógusi hivatás együttélésének szépsé
géről, valamint a jelenleg is folyó, nagy múltra 
visszatekintő Bod Péter Könyvtárhasználati Ver
senyben rejlő lehetőségekről, amely kiváló al
kalmat nyújt a tehetséggondozásra, a könyvtár
használat élményszerű tanítására. 

A könyvtároshallgatók nevében Kámán Ve
ronika, az ELTE BTK Könyvtártudományi Tan
székének másodéves hallgatója számolt be az 
útról, amely a könyvtárak otthonként való szere
tetétől a könyvtáros hivatás melletti tudatos dön-

tésig vezette őt. Az úton való elindulásban 
k ö n y v t á r o s é d e s a n y j á n k í v ü l h á r o m 
könyvtárostanára kísérte és kíséri ma is: Fü
löp Katalin, Kovácsné Bödei Ágota és Hock 
Zsuzsanna. Mindegyikük hozzátett valamit 
az otthonról hozott pályaképhez. Az út kez
detén e pályakép életerejének a szolgálat és 
az alázat fontosságát, valamint a könyvtáros 
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