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serítõ (számomra fenyegetettség-érzést jelentõ)
hangulatot keltett.

Mivel a közönség is szót kaphatott, az elsõ
sorban ülõ kecskeméti könyvtárigazgató, Ramháb
Mária hozzászólása fordította meg a kommuni-
kációs helyzetet, aki igen frappáns, szakmailag
megalapozott, kellõen határozott hangvételû be-
szédében tette a helyére a kérdést, méltán nagy
közönségtetszést kiérdemelve érte. Hozzászólá-
sában jogilag, szakmailag, rendszerbe foglalva
elemezte a könyvtárak helyzetét, ismertette e
szakmai folyamatokat és az utóbbi idõk eredmé-
nyeit. Beszédébõl akár egy laikus számára is
kidomborodhatott, hogy a könyvtáros szakmát
nem lehet olyan mértékben sztereotip módon
megközelíteni, amint azt Réz tette. A valóság
mindig összetettebb, mint ahogyan azt a felszí-
nes szemlélõ látni véli. A könyvtárosság és a
könyvtárak változnak, alakulnak, de nem válnak
feleslegessé.

Lengyel továbbra is pártfogóan állt mellénk,
tamáskodva, hogy H. Pottert még a fanatikus
rajongók sem képesek a képernyõrõl elolvasni,
illetve példának hozta fel a skandináv modellt,
ahol a könyvek szerepét az internet ellenére is
inkább erõsítették, és ennek hatására meglepõen
kiugró pozitív eredményeket tapasztalhattak az
oktatási eredménymérésekben.

A Barók Teremben lezajlott szakmai prog-
ram igazán jól sikerült. Aki részt vett rajta, az
meggyõzõdhetett arról, hogy milyen fontos egy
szakmának, hogy kommunikáljon az outsider
vezetõ értelmiséggel. Réz András pedig talán
legközelebb, amikor könyvet vesz a kezébe vagy
könyvtári szolgáltatást vesz igénybe, eltûnõdik
azon, milyen mértékû is a meghatározó véle-
ményformálók erkölcsi felelõssége…

H.S.D

A Bod Péter Társaság
élete
A decemberben készített programunk szerint
tettük a dolgunkat 2006 elsõ negyedében.

Januárban a magyar kultúra napján felkeres-
tük Kölcsey szobrát Budapesten és Szatmár-
csekén.

Februárban megkoszorúztuk Bod Péter em-
léktábláját a budapesti, XI. Bod utca 2. számú
házon. A koszorúzás után taggyûlésünkön be-

számoltunk a 2005. évrõl, és elfogadtuk módo-
sított alapszabályunkat.

Márciusban a nemzetközi Bod Péter könyv-
tárhasználati versenyen többen részt vettünk, a
rendezõk munkáját jutalomkönyvekkel is támo-
gattuk. Köszönet illeti a vendéglátó nyíregyházi
Kölcsey Gimnázium igazgatóját, az alapítványt
és a verseny felelõsét, Zsoldos Jánosné könyv-
tárostanárt.

Március 10-én az Országos Széchényi Könyv-
tár térképtárában fogadták társaságunkat. Ezután
Nagy Attila olvasáskutató Olvasás mint kivált-
ság címû elõadását hallgattuk meg. Így össze-
gezte legfontosabb gondolatait: „A legutolsó,
2005-ös vizsgálati eredményeink szerint a 18
évnél idõsebb népesség többsége (hatvan száza-
léka!) egyetlen könyvet sem olvasott el az utol-
só tizenkét hónapban. Négy évtizeddel korábban
ez még csupán a kisebbség (negyven százalék)
jellemzõje volt. Lehet, hogy az olvasás egyre
inkább a kevesek kiváltsága lesz? Hasonló kul-
turális szakadék létérõl értesülhettünk a PISA
2003 adataiból is. Gimnazistáink például a vi-
lágelsõkkel vetekednek, de a magyar szakmun-
kástanulók a legutolsók, Brazilia, Mexikó szint-
jén vannak.” Végül kérésünkre szólt a Magyar
Olvasástársaságról. „1991-ben alakult, az olva-
sás ügyének elkötelezett szakemberek egyesüle-
teként. 2006-ban az augusztus 7. és 10. közötti
napokban a Nemzetközi Olvasástársaság 21. vi-
lágkongresszusának házigazdái leszünk.” (Bõveb-
ben a www.hunra.hu honlapon.)

Az elõadás után Oporné Fodor Mária beszél-
getett Nagy Attilával. Kérdések, megfontolásra
érdemes gondolatok hangzottak el:

– A címre visszautalva, valóban nagy kivált-
ság, ha valakinek naponta mesél az édesanyja,
édesapja, nagyapja, és együtt repülnek a képze-
let szárnyán. Tanítja-e valaki az érettségi elõtt ál-
lóknak – néhány lelkes osztályfõnökön kívül –,
hogy mennyire fontos a meseolvasás leendõ csa-
ládjuk körében?

– Beszéljünk akkor elõször a szépirodalom
olvasásáról. Mi lesz a magyar ifjúsággal, ha nem
jut az olvasás élményéhez, nem éli át a hangu-
latokat, a szereplõk örömeit, fájdalmait, nem
gazdagodik érzelmileg, nem jut el a katarzisig?

– A felmérések kapcsán van-e külön adat a
tanárok olvasási szokásairól? Hisz õk adják to-
vább az olvasás szeretetét is. Egy a diákok által
tisztelt, elfogadott tanárszemélyiség saját olva-
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sási élményei kapcsán nagy hatást gyakorolhat
tanítványaira. (A könyvtárostanár is tanár !)

– Sok olyan tanítóval találkoztam olvasás-
konferenciákon, akik azt mondták, õk megtanít-
ják a gyereket olvasni, mi, tanárok, ne foglal-
kozzunk ezzel. Valóban elegendõ az alsó tago-
zatban olvasni tanulni?

– A Veres Pálné Gimnáziumban a szóbeli
felvételi kapcsán vizsgáljuk a jelöltek értõ olva-
sását. Évente 250-250 hatodikost és nyolcadi-
kost végighallgatva megállapítható, hogy az értõ
olvasás és a tanulmányi eredmények szoros kap-
csolatban vannak egymással. De tanítja-e valaki
az értõ olvasást az alsó tagozat után?

– Tanulják-e a leendõ tanárok, hogy milyen
módszerekkel tanítható az olvasás értése?

– A felmérések szerint van-e különbség a 12
évesek és a 14 évesek olvasásértése között?
Nekem úgy tûnik, 12 évesen jobban értik az
olvasottakat.

– Az elõadásban is elhangzott, hogy Finnor-
szágban, Dániában, általában a skandináv orszá-
gokban jobb az olvasásértési felmérések ered-
ménye. Mi is ismerjük a finn oktatás átalakítá-
sát. Miért nem tõlük vesszük át a módszereket?

Többen hozzászóltak, új szempontokat vetet-
tek fel, értékes ajándékot adtak szavaikkal, köz-
tük Apai Béláné, Bellágh Rózsa, Muszka Erzsé-
bet, Gál Gyula. A felvetett gondolatokat folytat-
nunk kell. Közös véleményünk volt, hogy az
olvasásfejlesztés mindannyiunk dolga: kutatóé,
tanáré, iskolavezetõé, szülõé, szakmai szerveze-
teké. Tudjuk, világot megváltani egyikünk sem
képes, de kis lépéseket tehetünk. Vajon meg-
tesszük-e ezeket?

Kiemelt szerepet tölthetnek be a könyvtáros-
tanárok. (Ugrin Gáborné: Olvasásfejlesztés az
iskolai könyvtárban. In: Könyvtárhasználattan 2.
évf. 3. sz. 25–35. o.) A szaktanárok, osztályfõ-
nökök figyelmét is fel kell hívnunk a témára.
(Például Oporné Fodor Mária: Fizikaóra a könyv-
tárban. In: A többkönyvû oktatás felé Könyvtári
Figyelõ sorozat 1994. 3. sz.)

Az ülés végén felhívtuk a figyelmet a követ-
kezõ negyedévi rendezvényeinkre:

– májusban megemlékezünk Jobbágy Károly
85. születésnapjáról,

– júliusban az olthévizi Bod-konferenciára
készülünk. (Muszka Erzsébetnél lehet érdeklõd-
ni: /1/ 225-7330, este: /1/ 322-2912)

– augusztusban HUNRA-konferencia.

Befejezésül megköszöntük Nagy Attila elõ-
adását, és különösen azt a következetes, igényes
kutatómunkát, melyet évtizedek óta a hazai és a
határon kívüli gyerekek, fiatalok, szülõk, taná-
rok és könyvtárosok érdekében végez. Elismeré-
sünket fejezzük ki írásainak olvasásával!

Oporné Fodor Mária – Ugrin Gáborné

Publikációs jegyzék Nagy Attila munkáiból
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Nagy sikerû Lázár Ervin-
vetélkedõ
a balassagyarmati városi
könyvtárban
Intézményünkben, a Madách Imre Városi Könyv-
tárban az író hetvenedik születésnapja alkalmá-
ból vetélkedõt rendeztünk a város és vonzáskör-
zete, valamint a felvidéki magyar tanítási nyelvû
általános iskolák 4-5. osztályos tanulói számára
az író életrajzából és a Négyszögletû Kerek Erdõ,
illetve a Szegény Dzsoni és Árnika címû mûve-
ibõl. Könyvtárunkban a körzeti vetélkedõk szer-
vezése több mint tízéves hagyományra tekint
vissza, és rendszerint írók, költõk évfordulóihoz
kötõdik.

Felhívásunkra – nagy örömünkre – 32, egyen-
ként négyfõs csapat nevezése érkezett. Tekintet-
tel a számottevõ érdeklõdésre, 2006 márciusá-
ban négy elõdöntõt tartottunk, ahonnan a tíz leg-
jobb csapat jutott tovább. A végsõ megmérette-
tésre április 7-én került sor, ahol az írásbeli kér-
dések megoldása mellett a csapatoknak be kel-
lett mutatniuk a Szegény Dzsoni és Árnika címû
könyvbõl a Százarcú Boszorka jelmezét, illetve
egy kétperces jelenettel is fel kellett készülniük.

A gyerekek rendkívül ötletesen és hatalmas
fantáziával, nagy leleménnyel oldották meg a
feladatot. Soha nem gondoltuk volna, hogyan
lehet egy boszorkának mind a száz arcát meg-
mutatni egyetlen perc alatt és természetesen
egyszemélyes szerepléssel. A pedagógusok kitû-
nõ partnernek bizonyultak, hiszen rengeteg ener-
giával és jókedvvel segítették a gyerekek felké-
szülését. Kellemesen meglepõdtünk, hogy a ver-
seny mekkora energiákat szabadít fel, milyen sok
tanulót mozdít meg. A gyerekek lelkesen olvas-
ták a könyveket, lázasan készültek a jelmezek,
jelenetek bemutatására, ez idõ alatt jó közössé-
gek kovácsolódtak, megmozdult a csapatok fan-
táziája, kreativitásukat is bátran megmutatták.

A mesék elolvasása természetesen nekünk,
könyvtárosoknak is nagy élményt jelentett. A
könyvek minden részletét alaposan feldolgoztuk,
még a legapróbb mozzanatokra is odafigyeltünk.
Jókat nevettünk a Négyszögletû Kerek Erdõ
kedves, vidám történetein. A humor, a kacagás
és a jó poénok mellett ki kell emelni azt az ér-
zést, mely a mûvet végigkíséri – és ami bennünk

Magyarországért Európában kitünte-
tést adott át Ramháb Máriának, a kecs-
keméti Katona József Könyvtár igazga-
tójának Baráth Etele tárca nélküli minisz-
ter az Európa napon. Gratulálunk a szép
elismeréshez és sok erõt kívánunk a to-
vábbi munkához!




