
Az olvasás népszerûsítése, ezen keresztül az
egyének és közösségek mentális és pszichés
egyensúlyának megõrzése a célja az idei
könyvhéttel egy idõben induló kampánynak,
amely a Családi olvasás éve 2010 nevet vi-
seli. A kampány kezdeményezõje, az Orszá-
gos Széchényi Könyvtár, szeretné felhívni a
társadalom figyelmét az olvasás fontosságá-
ra, megérttetni a családokkal azt, hogy az ol-
vasásban való lemaradás súlyos kulturális
hátrányt jelent, a családok megerõsítésének
és kulturális szintjük emelésének pedig
egyik alapvetõ eszköze lehet a közös olva-
sás.

A rendszeresen elvégzett PISA-kutatások
figyelmeztetnek az olvasási hiányosságok-
kal összefüggõ kompetenciadeficitekre, így
az is kiderült a legutóbbi felmérésbõl, hogy
míg negyven évvel ezelõtt a felnõtt népesség
60%-a olvasott, napjainkban már csak 40%
állítja ezt magáról. Az olvasás mint szabad-
idõs tevékenység háttérbe szorult, a kulturá-
lis intézményhálózatot a társadalom 40%-a
használja. Pedig aki lemarad az olvasásban,
azt könnyebben fenyegeti a funkcionális
analfabetizmus, a nyelvi elszegényedés. Ha
nagy számban jelentkezik ez a probléma egy
országban, az visszavetheti a gazdaságot,
mivel megnõ a képzetlen munkaerõ aránya.
De a személyiségre, a személyes boldogság,
a lelki egészség alakulására is negatív hatás-
sal lehet az olvasás hanyagolása. 

A Családi olvasás éve 2010 egyfajta
szellemi zöldmozgalomként kívánja ráirá-
nyítani a figyelmet az olvasásra. Mivel a
család az olvasás megismertetése és meg-
szerettetése szempontjából az elsõ, megala-
pozó és motiváló közeg, a szülõi tudatosság,
a szülõi példa egy életre szólóan meghatáro-
zó tényezõ. A Könyvtári Intézet az Új Ma-
gyarország Fejlesztési Terv TÁMOP prog-
ramjára támaszkodva valósítja meg
2010/2011-ben kampányát, amelynek elsõ
szakasza 2010. június 1. és 6. között a csa-
ládra és a gyerekekre fókuszált, kapcsolód-
va a könyvhét eseményeihez. Az egyes
programelemeket a helyi könyvtárak szerve-

zik, az Országos Széchényi Könyvtár pedig
összehangolja a kampányt. A program ré-
szeként lehetõség lesz családi olvasójegyet
váltani a könyvtárba, családtörténeti kutatá-
sokat végezni, családi ünnepeket, születés-
napokat a könyvtár épületében tartani, vagy
digitalizálni a családi fotótárat. 

2010. október 4. és 11. között kerül sor a
következõ fókuszhétre, amely a Könyvtárak
összefogása a társadalomért címet viseli, és
az Informatikai és Könyvtári Szövetség
szervezésében valósul meg. 2010. december
13. és 20. között a nagycsaládosok szerepe
az olvasásban lesz a kampány fõ témája,
míg 2011. március 21. és 24. között az olva-
sás és a tanulás kapcsolata kerül elõtérbe. 

A kampányhoz csatlakozott az Olvasóli-
get elnevezésû, tavaly nagy sikerrel bemu-
tatkozott kezdeményezés is, amelynek 
lényege, hogy a ligetekbe, parkokba kitele-
pedett „könyvtárakban” padokon, nyug-
ágyakon, hûs fák alatt, kellemes környezet-
ben lehet olvasni könyveket, folyóiratokat.
Az eddigi tapasztalatok szerint a családok
akár több órát is eltöltöttek az olvasóliget-
ben: az elõadásokkal, közönségtalálkozók-
kal tarkított programsorozat bebizonyította,
hogy az olvasás nemcsak magányos, hanem
közösségi élmény is lehet. Az Olvasóliget
idén elsõsorban Pécsre, Európa 2010-es kul-
turális fõvárosára koncentrál, ahol a sétáló-
utcákban, parkokban valóságos kis nyuga-
lomszigeteket hoznak létre az „értelem és
kényelem” jegyében. ■
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