Közhírré tétetik
Babi néni és a Pál utcai fiúk
Konferencia az olvasásról, az olvasásért
Március 3-án az érdi Csuka Zoltán Városi
Könyvtárban beszélgettek Szávai Ilona irodalmi szerkesztõ vezetésével az olvasásról
elõadók és érdeklõdõk, szakértõk, tanárok,
tanítók, könyvtárosok.
Az elõzmények egy pályázatig nyúlnak.
A Pest Megyei Könyvtár vezetésével konzorciumba tömörült négy könyvtár és egy iskola (a megyein kívül az érdi Csuka Zoltán
Városi Könyvtár, a gödöllõi Városi Könyvtár
és Információs központ, a Katona Lajos Városi Könyvtár és a szintén gödöllõi Damjanich János Általános Iskola), hogy a
TÁMOP-pályázaton nyert támogatásból
Pest megyei tudásexpressz címmel projektet
indítsanak a tanulásért, az olvasásért és a digitális kompetenciákért.
A projekt keretében jelent meg a Pont Kiadónál Az olvasás védelmében címû tanulmánykötet is az olvasáskutatás legújabb
eredményeirõl, amely a beszélgetés apropóját adta (Szávai Ilona [szerk.]: Az olvasás
védelmében. Pont Kiadó, Budapest, 2010,
188 o.).
A meghívott elõadók a kötet szerzõi közül
kerültek ki: Fûzfa Balázs irodalomtörténész,
a Nyugat-magyarországi Egyetemrõl, aki
egy egészen új szemléletû irodalmi tankönyvsorozat szerzõje is, és Szvetelszky Zsuzsanna, az ELTE kommunikációkutatója.
A városi humánpolitikai iroda vezetõje,
Sárközi Márta köszöntötte a szép számban
megjelent hallgatóságot, majd Fûzfa Balázs
adta meg a tanácskozás alaphangját azzal,
hogy bemutatott egy az interneten keringõ
szöveget Babi nénirõl. Babi néni sztorija kiváló példa volt arra, mekkora szakadék tátong a mai fiatalok és a középkorúak vagy
még idõsebbek nyelvhasználata, szövegértelmezése között. És ettõl a gondolattól pillanatokon belül elérkezett ahhoz a megállapításhoz, hogy a tûzoltás utolsó fázisában
vagyunk. Itt az ideje, hogy a „mentés másként” paranccsal átvigyük a jövõbe mindazt,
amit még meg lehet menteni. Mert az olva20

sás óhatatlanul megváltozik, hiába próbálunk görcsösen ragaszkodni a hagyományos
értelmezéséhez. Gyerekeink, unokáink az
internet világában nõnek fel, alapvetõen
más a gondolkodásmódjuk. Õk az egészet
látják, abból következtetnek a részekre,
szemben a mi szintetizáló, a részekbõl építkezõ gondolkodásmódunkkal.
Szvetelszky Zsuzsa is a változásra hívta
fel a figyelmet. Negyvenezer évvel ezelõtt
mindenki olvasott (olvasta a barlangok falába karcolt jeleket, szimbólumokat) és senki
sem írt, mondta kissé sarkítva, ma pedig
mindenki ír és senki sem olvas. Tele van a
világháló blogokkal, kommentekkel és
egyéb szövegekkel, bárki bármit megírhat és
azt azonmód közkinccsé teheti, de hogy
mennyi ebben a valódi kincs és azt is ki fogja meglelni, az nagyon kérdéses.
Felélesztésre érdemesnek tartja az ajánlás
mûfaját, mégpedig lehetõség szerint a minél
személyesebb és személyre szabottabb ajánlásét, mert szerinte ezzel rá lehetne venni a
fiatalokat az olvasásra.
Az izgalmas elõadásokat élénk vita követte, látszott, hogy a téma igazán foglalkoztatja a megjelenteket. Ha a világot nem lehet is
megváltani egy-egy ilyen délutánon, talán
valamivel elõbbre vihet. ■
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