
Napjainkban az internet egyre több háztar-
tásban jelen van, már kisgyermekkortól
kezdve hatalmas mennyiségû rendezetlen
információhoz juthat hozzá a most felnövõ
generáció. Ahhoz, hogy ebben az informá-
ciórengetegben gyermekeink el tudjanak
igazodni, ki tudják válogatni a számukra
értékes elemeket, elengedhetetlen, hogy
rendelkezzenek az értõ olvasás képességé-
vel, ismerjék az információkeresési techni-
kákat.

Ezért meg kell változnia a könyvtárak
társadalomban betöltött szerepének. Hatal-
mas felelõsség a könyvtárosoké, hiszen a
könyvtár a legmegfelelõbb hely az ilyen 
ismeretek elsajátítására. A hagyományos
szolgáltatásokon túl segíteniük kell az is-
kolákban folyó, értõ olvasásra nevelõ 
tevékenységet, teret kell biztosítaniuk a kü-
lönbözõ dokumentumtípusok, a digitális
írástudás, az információkeresési technikák
megismertetésének.

Az európai példák egyértelmûen igazol-
ják, hogy az országos olvasási programok
nagyban segítették ezt a megújulást. 

A National Year of Reading 20081 kam-
pány célja az volt, hogy népszerûsítse az ol-
vasást a brit gyermekek és szüleik körében.
A kezdeményezés rendkívül sikeresnek bi-
zonyult, így a Reading Agency2 és a
National Literacy Trust3 életre hívta 
a Reading for Life4 programot. A program
célja, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy az
értõ olvasás készsége elengedhetetlenül
szükséges a mindennapi életben. Ennek
megvalósítása érdekében más-más progra-
mokat szervez a gyerekek, a kamaszok, a
családok és a felnõttek részére. 

Szintén Nagy Britanniában mûködõ
program a Tell Me a Story5 és a Vote for
Literacy6. Az elõbbi egyfajta mentorprog-
ram, melynek keretében önkéntesek olvas-
nak fel rendszeresen gyermekeknek. Az
utóbbi a vezetés figyelmét kívánja felhívni
az olvasás fontosságára, céljának eléréséhez
pedig olyan modern eszközöket használ,
mint a Facebook vagy a Twitter.

Németország is kiemelt figyelemmel for-
dul az olvasás felé. Számos országos prog-
ram mellett, ha lehet, még több a helyi
kezdeményezés7. A német Olvasás Alapít-
vány (Stiftung Lesen)8 indította útjára 2008-
ban a Lesestart kampányt, melynek kereté-
ben mintegy 500 ezer csomagot osztottak
szét orvosi rendelõkben kisgyermekes szü-
lõk részére. Egy tájékoztató füzetet és egy
képeskönyvet kaptak a szülõk.

Franciaországban a Lire en fete9 immár
több mint húsz éve mûködik. A kulturális
miniszter kezdeményezésének köszönhetõ-
en Franciaországban minden évben október
elsõ hétvégéje az olvasásé. 

Hazánkban évrõl évre szép eredményeket
érnek el az a Könyvtárak összefogása a tár-
sadalomért, valamint az Internet Fiesta
programsorozat rendezvényei. 2005-ben
meggyõzõen irányította a szépirodalomra a
figyelmet a Nagy könyv médiakampány. 

Az OFI – Országos Pedagógiai Könyvtár
és Múzeum a Társadalmi Megújulás Opera-
tív Program keretében valósítja meg Nevelé-
si Tudásdepó az olvasóvá neveléshez és a di-
gitális kompetenciák fejlesztéséért címû
projektjét. A projekt egyik fõ célja egy or-
szágos olvasásnépszerûsítõ kampány lebo-
nyolítása, valamint olyan foglalkozások 
kidolgozása és összegyûjtése, melyek az ol-
vasásra nevelés mellett a diákok digitális és
információs kompetenciáit fejlesztik, hiszen
ezek a képességek elengedhetetlenek a mo-
dern információs társadalomban való érvé-
nyesüléshez. 

Közismert, hogy a könyvtárosok, peda-
gógusok számos kiváló könyvtári foglalko-
zást tartanak nap mint nap. A Nevelési Tu-
dásdepó projekt egyik legfõbb célja, hogy
teret adjon az olvasásfejlesztõ, a könyvtár-
használatot támogató programoknak, minél
szélesebb körrel ismertetve meg a gyakor-
latban bevált foglalkozásokat. A könyvtárak
oktatási tevékenységének megújításához el-
engedhetetlen a már meglévõ eredmények
számbavétele, a tapasztalatok, a bevált mód-
szerek átadása, a közös eszmecsere.
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Kultúrák találkozása a könyvtárak olvasásfejlesztõ tevékenységében

✒✒    Bilicsi Erika



Reméljük, a nemzetközi és hazai kezde-
ményezések, jó gyakorlatok bemutatása se-
gíteni fogja a könyvtárak oktatási tevékeny-
ségének megújítását és hasonlóan sikeres,
hosszú távon mûködõ olvasásfejlesztõ prog-
ramok születnek hazánkban is. ■
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Novacsek Vojnics Kornél (1934–2010),
könyvtáros. Alapító tagja volt a Pest Megyei
Könyvtár Helytörténeti Gyûjteményének,
létrehozója és vezetõje a Szerb Országos
Önkormányzat könyvtárának. A Magyar
Könyvtárosok Egyesülete (MKE) Helytörté-
neti és Bibliográfiai Szekciójának 1992-tõl
volt tagja. 45 évet töltött könyvtárosi pályán.
2009-ben, 75. születésnapja körül, a Magyar
Könyvtáros Egyesület MKE-emlékéremmel
tüntette ki. 

1934. július 4-én született Újvidéken
(Novi Sad, akkoriban Jugoszláv Királyság).
Egyéves kora körül elveszítette szüleit,
anyai nagynénje nevelte hétéves koráig.
Nagynénjével Újvidéken, majd Belgrádban
élt, a Belgrádot ért 1941-es német bombázás
elõl menekülve rövid idõre újból visszake-
rült szülõvárosába. 1941 õszén, ahogyan õ,
szerb kisgyerekként megélte és ahogyan ön-
életrajzában írta, „a Horthy megszállás
után” Budapestre került, ettõl kezdve anyai
nagybátyja nevelte felnõtt koráig. 

Az általános iskola elvégzése után köz-
gazdasági szakközépiskolába járt. 1953-ban
érettségizett, ezt követõen két évig a
Mirelite Mélyhûtõ Vállalatnál dolgozott ad-
minisztrátori munkakörben. 1955 augusztu-
sától a Vörös Csillag Traktorgyárban dolgo-
zott marósként. 1956-ban katona volt, 
Móron szénbányában dolgozott. 1957 és
1960 között elvégezte a gépipari techniku-
mot, ezután termelésirányítási területen dol-
gozott.

1963 márciusától a Szerszámgépipari
Mûvek Budapesti Köszörûgépgyárában
gyártástechnológus volt. 1965-ben megbíz-
ták a gyári mûszaki könyvtár rendbetételé-
vel és a továbbiakban ennek vezetésével.
Ahhoz, hogy ezt a munkát megfelelõen el
tudja látni, elvégzett néhány alapfokú
könyvtárkezelõi tanfolyamot, majd 1970 és
1972 között elvégezte a középfokú könyvtá-
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