
Az IBBY (Gyermekkönyvek Nemzetkö-
zi Tanácsa) Magyar Szekciója és a Fõvá-
rosi Szabó Ervin Könyvtár Központi
Könyvtára 2001 óta rendezi meg közös
szakmai konferenciáját. 2012-ben április
2-án került sor a rendezvényre, melynek
fõ témája a gyermek- és ifjúsági iroda-
lom területén a mit olvassunk, hogyan ol-
vassunk, illetve az iskolai kötelezõ olvas-
mányok kérdésköre volt. Ez alkalommal
került sor az Év Gyermekkönyve díjak
átadására is.

A konferenciát Fodor Péter, a Fõváro-
si Szabó Ervin Könyvtár fõigazgatója
nyitotta meg. Ezután pedig Szõcs Géza
kultúráért felelõs államtitkár mondta el
köszöntõ beszédét, majd utána átadta a
díjakat.

Az Év Gyermekkönyve 2011. díjazottjai:

Az Év Gyermekkönyve 
– Nyulász Péter: Helka

Az Év Gyermekkönyve 
– Lakatos István: Dobozváros

Az Év Gyermekkönyv-illusztrátora 
– Szántói Krisztián

Az Év Gyermekkönyv-mûfordítója 
– Gyõri Hanna Beate Teresa 
Hanika Soha senkinek címû 
regényének fordításáért

Az Év Ismeretterjesztõ Gyermekkönyve 
– Fekete-fehér két egér könyvek

A köszöntõk után Haszonné Kiss Ka-
talin felolvasta a nemzetközi üzenetet
(http://www.ibby.hu/gykn2012.html),
bemutatta a plakátot és a két szerzõt. Rö-
viden ismertette a nap menetét, majd fel-
kérte az elsõ elõadót.

Gyermek- és ifjúsági irodalom régen
és ma címmel Pompor Zoltán tartott elsõ-
ként elõadást. 

A fõ kérdés az, hogy mi számít klasz-
szikus irodalomnak. Hogyan döntjük el va-
lamirõl mi, felnõttek, hogy az hasznos-e,
élményt adhat-e a gyermeknek vagy sem.
Egyáltalán ismerjük-e eléggé a gyerekek
vágyait, érdeklõdési körét, összessé-
gében a gyermekek világát ahhoz, hogy
tudjuk, mihez lehetne kapcsolódni. 
A szülõ és a pedagógus is általában saját
élményei alapján ítéli meg a gyermekiro-
dalmat. De feltehetõ a kérdés, hogy vajon
az, ami a mai felnõttek számára gyer-
mekkorukban élményt adó, meghatározó
volt, a mostani gyerekeknek is az-e? Be-
vallom, ez a kérdés számomra is örök di-
lemma, amikor a könyvtárban vagy
könyvesboltban állok a sok könyv fölött,
és azon gondolkodom, hogy vajon a kivá-
lasztott darab a kisfiamnak tetszeni fog-e
vagy sem. A könyvtárban általában most
már a kisfiam dönt, hogy mit szeretne, és
bizony néha nem azt választja, amit én
gondolnék.
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Új áramlatok a gyermek-, az ifjúsági irodalom és az illusztráció terén
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További felvetés volt az elõadó részé-
rõl, hogy vajon a szülõk és a pedagógu-
sok, ha magyar gyermek- és ifjúsági iro-
dalomról beszélnek, akkor a klasszikus
és a kortárs írók mellett gondolnak-e az
1990-es évek elõtti idõszakra is?

Minek alapján döntik el,
hogy valami kötelezõ iro-
dalom legyen? Meny-
nyire van beleszólá-
suk a pedagógu-
soknak ebbe a
kérdésbe? Ahol
helyi szinten
engedik, ott a
pedagógus mi-
nek alapján dönt
arról, hogy mit ol-
vassanak a gyere-
kek? Nem feltétle-
nül igaz az, hogy
amit olvasnak, azt 
el is ismerik, illetve
nem biztos, hogy az 
a legjobb, amit mindenki
olvas. 

A gyermek- és ifjúsági iro-
dalomban a mai gyerekeknek
másfajta világot kell megjeleníte-
ni, mint a húsz–harminc évvel ezelõtti
gyerekeknek. A körülöttünk lévõ világ
megváltozott, mások a kihívások, mások
a problémák. A gyerekeknek szükségük
van arra, hogy a meséken, történeteken
keresztül megismerjék környezetüket,
felkészüljenek a világra.

A következõ elõadó, Bencsikné
Kucska Zsuzsa, egy abszolút aktuális kér-
déskört boncolgatott: beletörik-e a fo-
gunk a vámpírtörténetekbe? 

A kortárs ifjúsági irodalomban lép-
ten-nyomon belebotlunk olyan történe-

tekbe, amelyek fõhõse vagy legalábbis
egyik szereplõje egy vámpír. Miért van ez?

Eddig még senkitõl sem hallottam azt
a kijelentést, hogy minden gyereknek, fi-

atalnak és felnõttnek megvan a maga
„szörnyszükséglete”. Eddig ez

így még soha sem fo-
g a l m a z ó d o t t
meg bennem,
de egyet kell ér-
tenem az elõ-
adóval. Minden-
kiben van valami
félelem, akár ön-
magunktól, akár
egy tárgytól, egy
élménytõl, és még
sorolhatnám. 

A vámpír mint
olyan az olvasó fé-
lelmének kivetülése.

A vámpírokat kultúr-
történeti szempontból

mindig is egyfajta féle-
lem, misztikum lengte

körül. Ugyanakkor ha vé-
gigkísérjük a vámpír alak-

ját a különbözõ kultúrák,
idõszakok folyamán, azt 

tapasztalhatjuk, hogy a vámpír alakja,
szerepköre átalakult. Ma az ifjúsági iro-
dalomban a vámpír egy titokzatos, külön-
leges, de ugyanakkor érzékeny személy-
ként jelenik meg, akiben meg lehet bízni,
lehet rá számítani, meri vállalni a tetteit,
egyszersmind lovagias is.

Az Alkonyat megjelenése után érzé-
kelhettük elõször a fiatalok körében a
vámpírok iránti fellángolást. Akár be-
szélhetünk már „Alkonyat-nemzedék”-
rõl is, hiszen a fiatalok körében kevesen
vannak, akik nem olvasták. 
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Az elõadó – mint gyakorlott gyer-
mekkönyvtáros (a Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár Terézvárosi Gyermekkönyvtá-
rának vezetõje) – beszámolt arról, hogy
azért a vámpírok iránti rajongásnak meg-
vannak a maga pozitív hatásai is: a fiata-
lok többet olvasnak, megismerik a
könyvtárat (mivel sokszor elõjegyzést
kellett felvenniük valamelyik Alkonyat-
kötetre, annyira népszerû volt). A törté-
netek segítik a nyelvtanulást (többen 
elkezdték az egyes köteteket angolul ol-
vasni, mert nem bírták kivárni a követke-
zõ kötet magyar fordításának megjele-
nését).

Összességében tehát elmondható,
hogy az újfajta vámpírfelfogásnak van
elõnye és hátránya is, de továbbra is igaz,
hogy nem mindegy, melyik könyv mi-
kor kerül a gyerekek, illetve a fiatalok ke-
zébe.

Rényi Krisztina a kortárs gyermek-
könyv-illusztrációról tartott ismertetõt a
konferencia résztvevõinek, kiemelve né-
hány rangosabb illusztrátort.

Fûzfa Balázs Miért szeretik a gyere-
kek jobban Háry Pétert, mint Kukorica
Jánost? címmel tartotta meg elõadását.
Úgy kezdte el mondandóját, hogy meg-
kérdezte e jelenlévõktõl, ki olvasta el a
Harry Pottert és ki az Alkonyatot.

A többség mindkét történet köteteit ol-
vasta. Az õ véleménye szerint a Harry
Potter köteteit és az Alkonyatot a fiatalok
és mi magunk is elsõsorban a történet 
miatt olvassuk el. Mutatja az is a mai vi-
lágszemléletet, hogy mindkét sorozat tör-
téneteit megfilmesítették. Azzal, hogy a
történeteket áttették egy másik médium
közegébe, magának a történetnek, az ol-
vasásnak az élményét vették el tõlünk. 

Az irodalom, mint az elõadó mondja,
nem más, mint önmagunk és mások meg-
ismerése. A kultúraváltás után általában
azok a mûvészetek maradnak fenn, ame-
lyek beszélni tudnak a jövõ fontos eleme-
irõl. Az irodalom története ilyen értelem-
ben nem feltétlenül fontos. Példaként
említi, hogy Petõfi szövegei mind a mai
napig aktuálisak, átültethetõk a ma vilá-
gára.

Egy mû megítélése sok mindentõl
függhet: unalmas-izgalmas; a tempó las-
sú-gyors; a fõhõs tulajdonságai szerethe-
tõk vagy sem; mit tanulunk belõle. Az 
olvasmányokat és a képi élményeket
egyénileg dolgozzuk fel. 

Lehet és szükséges is arról vitatkozni,
hogy kellenek e kötelezõ olvasmányok,
de ezt objektív módon nem teljesen tud-
juk megítélni.

A konferencia utolsó elõadója Bö-
szörményi Gyula volt. Az író a 9… 8…
7… és a további kötetek írása folyamán
nyert betekintést a gót szubkultúra vilá-
gába. 

A stílus 1989–90-ben jelent meg Ma-
gyarországon. Eleinte egyféle zenei
irányzat (a punk) követõire használták
ezt a jelzõt. A stílus még ma is kihatással
van a zenére, az irodalomra, a divatra.

Ezeknek a fiataloknak elsõdlegesen a
tolerancia a fontos: õk is elfogadnak min-
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denkit, de cserébe elvárják, hogy õket is
fogadják el olyannak, amilyenek. A kül-
sõ szemlélõ, aki nincs ezekkel a fiatalok-
kal kapcsolatban, csak azt látja, hogy õk
mindig fekete ruhákban járnak, általában
magányosak, szomorúak, a depresszióval
azonosítják õket. Ennek ellenére jellem-
zõ rájuk a kreativitás, számukra ez a faj-
ta öltözködés és viselkedés jelenti az ál-
talánostól  való eltérést, az egyendivatból
való kitûnést.

Az író a könyvei révén került kap-
csolatba ezekkel a fiatalokkal, és szemé-
lyes tapasztalatait osztotta meg a hallga-
tósággal.

A konferencia zárásaként Rofusz Kin-
ga illusztrátor kiállításának megnyitója
volt a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár
Központi Könyvtárának Sárkányos Gyer-
mekkönyvtárában.

A konferencia betekintést adott abba,
hogy ma milyen tágan értelmezzük az
irodalom fogalmát. Az új irányzatok
megjelenésére és befogadására nyitott-
nak kell lennünk. 

Ahhoz, hogy kísérõi, segítõi legyünk
a gyerekeknek és a fiataloknak, magunk-
nak is meg kell ismerkednünk az általuk
kedvencnek tartott mûvekkel. Fontos,
hogy a történetekrõl tudjunk beszélgetni
velük.

Az a kérdés pedig továbbra is min-
denkinek a saját megítélésére van bízva,
hogy szükség van-e kötelezõ olvasmá-
nyokra az iskolában, és ha igen, akkor
azoknak mely mûveknek kell lenniük. ■
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Mi az IBBY?

Az IBBY Zürichben alakult 1953-ban. Ma vi-
lágszerte több mint hatvan nemzeti szekciója
mûködik.

Tagjai között vannak magas színvonalú
könyvkiadással és rendszeres olvasási progra-
mokkal büszkélkedõ országok, de olyanok is,
ahol csupán néhány elszánt szakember végzi a
gyermekkönyvkiadásal és -terjesztéssel kap-
csolatos úttörõ munkáját.

A nemzeti szekciók szervezete igen eltér
egymástól – egyesek nemzeti, mások regionális
vagy nemzetközi szinten mûködnek. A nemze-
ti szekció nélküli országokban egyéni IBBY-
tagság is elképzelhetõ.

A nemzeti szekciók tagsága szintén igen el-
térõ; lehetnek írók, illusztrátorok, kiadók, szer-
kesztõk, hírlapírók, kritikusok, egyetemi okta-
tók, diákok, könyvtárosok, könyvkereskedõk,
társadalmi munkások és szülõk.

Az IBBY irányelveirõl és egyes akcióiról a
tíz tagú és az elnök által irányított végrehajtó
bizottság dönt. A bizottság tagjai tíz különbözõ
országból származnak. A testületet a nemzeti
szekciók választják a IBBY kétévenkénti köz-
gyûlésén.

A nemzeti szekciók évenként befizetett tag-
díjai alkotják az IBBY egyetlen rendszeres jö-
vedelmét. Ezért az IBBY-tevékenységek finan-
szírozásához külsõ támogatók szükségesek.

A kormányzatoktól független szervezet,
mely hivatalosan is helyet kapott az UNESCO
és az UNICEF szervezetében, a gyermekköny-
vek ügyének képviselõje. Az IBBY követi az
Egyesült Nemzetek Szervezete által 1990-ben
elfogadott Gyermekjogok nemzetközi nyilat-
kozatában meghirdetett elveket. A nyilatkozat
egyik legfontosabb megállapítása, hogy a gyer-
meknek joga van az általános képzéshez, és ah-
hoz, hogy közvetlenül hozzájusson az informá-
ciókhoz. Az IBBY kezdeményezésére megfo-
galmazott határozat felszólít minden nemzetet,
hogy támogassa a gyermekkönyvek kiadását és
terjesztését.

Az IBBY kiterjedt kapcsolatokat ápol igen
sok nemzetközi szervezettel, valamint a vilá-
gon mûködõ valamennyi gyermekkönyv-
intézettel, továbbá rendszeres kiállítóként 
jelentkezik a Bolognai Nemzetközi Gyermek-
könyvvásáron és más nemzetközi könyvsereg-
szemléken. 

www.ibby.hu/ibby_szerv.html


