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A Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtá-
rak Egyesülete (KKKE) és a Könyv-
tárostanárok Egyesülete (KTE) közös
szervezésében 2015. március 17-én, ked-
den kortárs gyermekirodalmi work-
shopot tartottunk Gyõrben, a Dr. Kovács
Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér
központi klubjában.

A program fõ témája az olvasóvá ne-
velés és a kortárs gyermekirodalom kap-
csolata volt. A rendezvény csatlakozott
ahhoz az országos sorozathoz, mely még
õsszel indult el a Könyvtárostanárok
Egyesületének kezdeményezésére. A cél
az volt, hogy könyvtárostanárok, gyer-
mekkönyvtárosok, tanítók, magyartaná-
rok egy mûhelynap keretében még 
jobban megismerhessék a kortárs gyer-
mekirodalmat, a legfrissebb kiadványo-
kat és a Kaméleon Olvasóklubot. Az 
ország több pontján, így Pécsett, Szege-
den, Kerekegyházán, Budapesten és
Szombathelyen már 2014 õszén lezajlot-
tak e foglalkozások, a KTE Regionális
Szellemi Mûhelye keretében. 

A módszertani képzést elõzetes re-
gisztrációt követõen, ingyenesen vehet-
ték igénybe nemcsak az egyesületi tagok,
hanem könyvtárosok, könyvtárostanárok,
tanítók, óvodapedagógusok is. A képzést
meghirdettük a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ támogatásával az isko-
lák számára, felhívást tettünk közzé 
a Gyõri Szalon internetes felületén, a
Katalist levelezõlistán, illetve face-
bookos csoportokon belül is. 

A rendezvényre elõzetesen hatvanöten
jelentkeztek, Gyõrön kívül Szombathely-

rõl, Zalaegerszegrõl, Sopronból, Csorná-
ról, Esztergomból, Tatáról, Tatabányáról,
Komáromból, Nyergesújfaluból, Tápról,
Szigethalomról is. 

A nap elsõ elõadója Fodor Zsuzsa
volt, aki a Kaméleon Könyvközösség
képviselõjeként prezentációjában a korai
olvasóvá nevelés kérdésének fontosságá-
ról beszélt. Kiemelte, hogy a kortárs
gyermekirodalom a gyermekek nyelvén
és stílusában szólítja meg az olvasóit,
ezen kívül témaválasztásaiban és képi vi-
lágában is modern, újszerû. 

Elõadásában konkrét módszertani se-
gítséget, ötleteket adott, bemutatta, ho-
gyan lehet felhasználni a papírszínház
varázslatos világát az óvodások és a kis-
iskolások között. A hagyományos japán
mesélési technikán alapuló mesesoroza-
tot a Csimota Kiadó fejlesztette ki.

Ismertette a Kaméleon Könyvközös-
séget, amely a klasszikus és kortárs gyer-
mekirodalom megismerésére játékos for-
mában ösztönöz, felhívja a figyelmet az
olvasás és a könyvtárlátogatás fontos-
ságára. Az elsõ–negyedik osztályosok
számára meghirdetett játékuk segíti a
szövegértési képességek fejlesztését is. 

Gyermekirodalmi workshop Gyõrben
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Fodor Zsuzsa elõadása

A második elõadó Kovács Zsanett, a
Móra Kiadó képviselõje volt. Átfogó ké-
pet kaptunk arról, hogyan kezeli a kiadó
a különbözõ korosztályok számára – nul-
lától tizennyolc éves korig – kiadásra,
forgalmazásra kerülõ könyveit.

Megismerhettük a Született Olvasó
mozgalmat, amelyet az iskola elõtti olva-
sási szokások fejlesztése érdekében ala-
kítottak ki az újszülöttektõl a hatéves 
korúakig terjedõ korosztálynak. Temati-
kusan, az életkorhoz kapcsolódó könyve-
ik mellett képet kaphattunk arról is, mely
szerzõk életmûkiadásait preferálják
(Janikovszky Éva, Nógrádi Gábor, Lázár
Ervin, Richard Scarry). Az oktatást segí-
tõ kiadványaik között bemutatásra kerül-
tek az osztályfõnöki, az erkölcstan tanítá-
sát szolgáló mûvek, így például tizenkét
év felettieknek az újdonságnak számító
Tabu könyvek sorozat. 

Az elõadó felhívta a figyelmet arra,
hogy a kiadó honlapján, a pedagógusok
rovatban, folyamatosan közzétesznek 
kötelezõ és ajánlott olvasmányokhoz
kapcsolódó segédanyagokat, és várják a
kollégák módszertani publikációt, ame-
lyeket szívesen nyilvánosságra hoznak.

Kellemes színfoltot jelentett a nap fo-
lyamán két lelkes fiatal: Márczi Renáta
és Takács Eszter (informatikus könyvtá-
rosok) bemutatója, akik 2012 óta mûköd-
tetik a Könyvmentõ internetes oldalt
(http://konyvmento.bplaced.net/jatekszabaly/).
Ez egy olvasásnépszerûsítõ játék, amely

az olvasás szeretetére neveli a játékoso-
kat. Tíz elõre kiválasztott könyvvel kap-
csolatban kell kérdésekre válaszolni,
hogy a könyv élet-erõ pontokat kaphas-
son, majd mind magasabb szintre juthas-
son, ezáltal megmenthessék a felhaszná-
lók. Az online játék a virtuális szerepjáté-
kok és az állatneveldék kombinációjából
alakult ki. A kérdésekre adott válaszokért
kapott pontokat valóságos tárgyakra le-
het beváltani, amelyeket támogatóik
ajánlanak fel.

A délutáni programban Dóka Péter író
mutatkozott be. Bevezetett bennünket
írói világába, megtudhattuk tõle, hogyan
készültek mûvei: Az ellopott zsiráf, a Li-
la királylány, a Betyárvilág és legújabb
könyve, A kékhajú lány. Ez utóbbiból ha-
marosan rádiójáték is készül.

A prezentációkban ismertetett kiadvá-
nyokat – több kiadó mûveit – a helyszí-
nen kézbe is vehették az érdeklõdõ kol-
légák. Az érezhetõen jó hangulatú nap szü-
neteiben élénk beszélgetések alakultak ki. 

Fontos, hogy megismerjük egymás
munkáját, tapasztalatokat tudjunk átadni,
a problémáinkat megbeszéljük, könyvtá-
rosi kapcsolatokat építsünk és megújul-
junk. Hitet, lelkesedést és új ötleteket
kaphatunk egymástól. Nem titkolt célunk
volt az is, hogy megmutassuk, milyen le-
hetõségeket, elõnyöket ad az egyesületi
tagság. Szerettük volna azt is elérni, mi-
nél többen csatlakozzanak a KKKE és a
KTE tagjaihoz. ■
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