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Stein Aurél végrendeletében
úgy rendelkezett, hogy rendkí-
vül értékes magánkönyvtárát,
fényképgyûjteményét, levelezé-
sét és személyi iratait a Magyar
Tudományos Akadémiának
adományozza.  Ezt az elhatáro-
zását érzelmi okok magyaráz-
zák. Gyerekkora legnagyobb
részét az Akadémiai Könyvtár
szomszédságában állt szülõhá-
zában, s anyai nagybátyja jóvol-
tából magában a könyvtárban
töltötte. Az ifjú Stein számára
ezek az órák nem csupán a tu-
dománnyal való megismerke-
dést jelentették, hanem a ma-
gyar kultúra és a haza iránti
szeretetének tudatosulását. A
családjával németül beszélõ és
levelezõ, késõbb angolul író, és
tucatnyinál több keleti nyelvet
beszélõ világhírû Ázsia-kutató
számára a magyar nyelv szent
volt, és szent volt a magyar
nyelv ápolására alapított Aka-
démia.

Az emlékének szentelt ülés-
rõl következõ számunkban ol-
vashatnak.

Harry Potter
�forró szék�-ben,

avagy a gyermekirodalom
és a drámajáték szerepe
a gyermek- és iskolai

könyvtárakban

2002. április 3-a volt, szerda.
Harry Potter ott ült a forró szék-
ben. Legalábbis ez volt a célki-
tûzésünk arra a szakmai napra,
amelyet már tervezgettünk egy
ideje, de most megvalósult a
Nemzeti Kulturális Alapprog-
ram Könyvtári Kollégiumának
segítségével.

Sokakban joggal merülhet
fel a kérdés, miért éppen forró
székbe ültettük Harry Pottert, a

ösztönözte olvasásra. Szó volt
arról is, hogy a mai gyerekek
világához Harry Potter nagyon
közel áll, sokszor közelebb,
mint a kötelezõ olvasmányok.
Mondhatnám: új kor � új gye-
rekek. Az olvasó és az addig
nem olvasó gyerekeknek egy-
aránt tetszik, sokszor a legap-
róbb részletekre is emlékeznek,
versenyeznek, ki tud még töb-
bet felidézni.

Nem maradhatott el a már
sokszor feltett kérdés: Hogyan
szerettessük meg az olvasást?
Akárhogy tesszük, a gyermekre
nem lehet, nem szabad ráerõl-
tetni az olvasást, mert azzal
csak ellentétes hatást érünk el.
Amit mi szerettünk olvasni an-
nak idején, a gyerek nem biz-
tos, hogy fogja szeretni, nekünk
pedig el kell fogadnunk, ami
neki tetszik. A Harry Potter
könyvek nagy érdeme, hogy az
addig nem vagy csak keveset
olvasó gyerekek közül is soka-
kat vett rá az olvasásra.

Délután magát �a módszert�
vettük górcsõ alá. Hogy lehetne
még érdekesebb, gyermeket�fel-
nõttet aktív résztvevõvé alakító
könyvtári órát, könyvtárbemutató
foglalkozást tartani? � szólt a
meghívón feltett kérdés. A választ

drámajátékot, no meg saját
magunkat? (Mikor ültethettük
volna pódiumra is...)

A �forró szék� egy dráma-
pedagógiai technika, amelynek
lényege: aki abba a bizonyos
székbe ül, annak minden kér-
désre válaszolnia kell. Bár ki-
kötés, hogy �cikis� kérdés nem
lehet, a mi esetünkben még jó
is, ha volt, hiszen abból mind-
annyian tanulhattunk.

A Harry Potter �forró szék�
-ben címû szakmai napot Kis-
kunfélegyházán, a Petõfi Sán-
dor Városi Könyvtár Gyermek-
könyvtárában rendeztük meg.
Aznap több kérdésre is próbál-
tunk választ kapni.

Elsõként arra, hogy mi a
Harry Potter könyvek sikerének
titka. A válaszadást Fischer
Eszter pszichológusra, a Fordu-
lópont címû folyóirat munka-
társára bíztuk. Érdekes volt a
pszichológus szemszögébõl vé-
leményt hallani e könyvek te-
kintetében, hiszen könyvtáros-
ként, tanárként érintve vagyunk,
nem vonhatjuk ki magunkat a
hatásuk alól. Harry Pottert le-
het szeretni, lehet utálni, de tény
és való: berobbant a világunk-
ba, gyerekek (sõt felnõttek)
nagy részét hódította meg és

Szakmai nap a gyerekkönyvtárban Kiskunfélegyházán
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Kulcsár Marianna (a Kecskeméti
Drámapedagógiai Mûhely veze-
tõje, szaktanácsadó) segítségével
kerestük. Megszakítva a szakmai
napok �ücsükélõs� hagyományát,
egy drámafoglakozáson vettünk
részt, amely az Új módszerek a
személyiségfejlesztésben: a drá-
majáték alkalmazása a gyermek-
könyvtáros és a könyvtáros ta-
nár munkájában � címet kapta.
A csoport egyik fele nézõként,
míg a másik fele aktív résztve-
võként szerepelt a foglalkozá-
son. Úgy gondolom, aki nem
vett részt benne, már a felénél
megbánta, hogy kimaradt, mert
a hangulat ragályosan jó volt.
Ennek még a lentrõl felhallat-
szó fúrás-kopácsolás sem tudott
gátat szabni. Önfeledten játszot-
tunk mi, felnõttek, rábízva ma-
gunkat a társainkra és játékve-
zetõnkre. Valami kialakult kö-
zöttünk, már nem voltunk töb-
bé idegenek egymás számára.

Azon a napon nemcsak Harry
Potter izzadt a forró székben,
hanem mi magunk, drámape-
dagógiával kísérletezõ gyermek-
könyvtárosok is. A megnyitó
után a József Attila Általános
Iskola elsõsei közremûködésével
egy könyvtárbemutató drámafog-
lalkozáson vehettek részt kollé-
gáink Igaz mese címmel. A drá-
mafoglalkozások igazi erénye,
hogy a gyermeket, felnõttet aktív
bekapcsolódásra készteti.

A valóság és a képzelet hatá-
rán egyensúlyozva játékosan
csempészi be a gyerekek tudatá-
ba az információkat. A gyerekek
játékkal tanulnak a legtöbbet.
Akkor mutassuk be nekik játé-
kosan a könyvtárat! Természete-
sen mindig kell lennie valami
megoldásra váró feladatnak, fe-
szültségnek is, ami elkötelezetté
teszi a gyerekeket a probléma
megoldására.

A játék alkalmazását sokkal
tudatosabbá is tehetjük a mun-
kánkban. A drámapedagógiát
nem lehet csak könyvbõl meg-
tanulni. Ahogy az egyik taná-
rom mondta: �csak ellesni le-
het�. Honnan? A drámapedagó-
gia elsajátítására 120 órás tan-
folyamok kínálkoznak. Például
Kecskeméten az Ifjúsági Ott-
hon, Budapesten a Marczibányi
Téri Mûvelõdési Otthon szer-
vez ilyen kurzusokat.

A mai versenyközpontú vi-
lágban hiányzó gondolat fontos
szerepet kap a drámajátékban:
itt nem teljesítményre megy a
dolog, hanem valaminek a meg-
élésére. Mindez bizalommal teli
légkörben történik: hatására ké-
pesek megnyílni, s így egészen
másfajta kapcsolat alakul ki a
résztvevõk között. Saját tapasz-
talatomból állíthatom, hogy a
drámafoglalkozást vezetõ egé-
szen másfajta élményben része-
sül, mint ha csak leadná begya-
korolt szövegét a könyvtári
rendrõl. Sokszor azon kapom
magam, jó játszani. És ha én
szeretek játszani, tetszik, amit
csinálok, egészen másképp vi-
szonyulok majd a gyerekekhez,
õk hozzám � következésképp a
könyvtárhoz, talán még az ol-
vasáshoz is. Itt találkozik a drá-
mapedagógia a könyvtárral, és
az olvasóvá neveléssel.

Regéci Márta
gyermekkönyvtáros

� � a magyar
nyelv katedrális��
Ismét anyanyelvi verseny a

celldömölki könyvtárban

Csokits János Francia lecke címû
költeményének e metaforáját vá-
lasztották a celldömölki Kreszn-
erics Ferenc V. országos anya-

nyelvi verseny mottójául a vetél-
kedõ szervezõi.

�E katedrális immár négy-öt-
ezer éve áll rendíthetetlenül, egy-
ségbe forrasztva a nemzetet; ro-
busztus falaival védve a szikla-
kõbe vésett oltárához járulókat;
égbe nyúló tornyával irányt mu-
tatva, hogy elkalandozó vagy el-
kalandozni kényszerült hívei is
mindig hazataláljanak. Az új év-
ezred küszöbén is reményked-
jünk, hogy e katedrális romlatla-
nul õrzi majd az elkövetkezendõ
magyarság számára is a kemény
igét; bizakodjunk, hogy a glo-
balizáció porviharában is tájéko-
zódási pont lesz e csodás épít-
mény utódaink számára, hogy
falai között nap mint nap ezután
is felhangzik a hazafiság égõ
zsoltára �� � e gondolatsorral
kezdõdött a versenybizottság nyílt
levele a versenyzõkhöz, melyet
2002. április 24-én, az ünnepé-
lyes megnyitón olvasott fel Nagy
Gábor, a  celldömölki székhelyû
Soltis Lajos Színház igazgatója.
A köszöntõ szavak után � immár
hagyományosan � Balázs Géza
nyelvész Az anyanyelvek értéke
címû elõadását hallgatta az a
huszonegy diák, aki sikeres pá-
lyamunkájával kiérdemelte az
országos döntõn való részvételt,
valamint felkészítõ tanáraik és a
meghívott vendégek.

Április 25-én írásbeli felada-
tokat oldottak meg a 7�8. osztá-
lyos diákok. Számot kellett adniuk
a névadó polihisztor életérõl, nyel-
vészeti munkásságáról; nyelv-
történeti, stilisztikai, helyesírási
feladatokat oldottak meg, de bizo-
nyították azt is, hogy szeretnek, sõt
már tudnak is játszani a nyelvvel.

A következõ napon szóbeli
próbatétel következett. Az olva-
sás évéhez kapcsolódó témákból
választhattak: három-négy perces
elõadásban fejthették ki vélemé-


