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könyvet és ki kell lépnie ebbõl a világból. Az
indítékokat mindketten máshonnan eredeztették.
Az olvasásterapeuta végül is egy érdekes fel-
ütéssel búcsúzott, mondván, hogy persze, olvas-
ni jó, kell, fontos, gyógyító stb., és -tette hozzá
-írni kell, az is fontos élet-hozzájárulás. Írni,
mert az írás primer alkotás, ehhez képest az
olvasás szekunder alkotási folyamat. Egy meg-
lévõt alkotunk újjá, teszünk a sajátunkká.

A megcélzott réteg (divatosan, rparketing
nyelven szólva: a cél populáció) azért az ifjabb
korosztály volt. A programok is fõként a nekik
és velük olvasás körül forogtak, könyvtárakban,
könyvesboltokban, rádióban és tévében. Fontos
tényezõként fogalmazódott meg az élménysze-
rûség -mint a beleélés és a katarzis lehetõsége és

feltétele.
A Vigília címû folyóirat 2003. januári száma

tematikus számnak tekinthetõ, amennyiben ta-
nulmányai az új média szerepét vizsgálják. Ba-
lázs Géza a "médiapedagógiáról" szólva az értõ
olvasásra, a beszélgetésre, a megbeszélés fon-
tosságára figyelmeztet többek között. Az igényes
tájékozódás feltétele, hogy ismerjük a forráso-
kat, jól használjuk õket, és legyenek értékelõ
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A mellékelt kis ábrával illusztrált felhívás az Irish
Independent február 28-ai számának kulturális
mellékletében jelent meg, azzal a nyilvánvaló
céllal, hogy felhívja a figyelmet a könyvnapi
programokra. Ezt a napot immár hatodik éve
áldozza a világ az olvasás fontosságának hang-
súlyozására, és itt, Írországban is követi majd az
év során egy teljes hét, az ún. "írók hete". Ez
nagyjából a mi könyvhetünknek felel meg, és az
irodalom további ünneplését jelenti.

A felvezetõ gondolat azt az ellentmondást
igyekszik meglovagolni, ami az olvasás adta
gyönyörûség, a magunk választotta élmény és a
tévének való kiszolgáltatottságunk között van.
Sok egyéb program és gondolat kapcsolódott a
könyvnaphoz már a megelõzõ hétvégén. Olvas-
mányélményekrõl szóló beszélgetések mellett az
idén nemzeti felmérés készült a könyv szerepé-
nek vizsgálatáról a mai ír társadalomban, azt
vizsgálva, hogy milyen könyvek mondanak a
legtöbbet napjaink emberének. A közvélemény-
kutatás kiterjedt a legkedvesebb olvasmányokra,
irodalmi hatásukra, a gondolatok erejének vizs-

gálatára.
Egyolvasáskutató és biblioterápiával foglal-

kozó kórházi munkatárs szombat délelõtti be-
szélgetése hallatlanul érdekes volt. Az olvasók
két csoportjáról esett szó: a könyveket faló, ál-
landóan gondolatokat fogyasztó olvasóról, aki le
nem teszi a könyvet, amíg nem tudja meg a sztori
végét, és a "gazdálkodó", beosztó olvasóróJ, aki
fél attól, hogy elõbb utóbb be kell fejeznie a
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stratégiáink. Kérjük ki mások (szülõk, nagyszü-
lõk, tanárok stb.) véleményét. Az egyik napilap
igen szellemes önreklámjával szólva:

Before you make your mind, open it!
Ami angolul igen jól hangzik, magyarul pedig
kb. azt jelenti, hogy:

Véleményalkotás elõtt tájékozódj!
A másik lap (Irish Examiner) azt ajánlja:

Not only read the news -examine them!
Ne csak olvasd a híreket, hanem értékeld is!
Na már most a kérdés éppen ezzel kapcsola-

tos, hogyan és milyen módon jutunk korrekt, a
tényállást több oldalról is megvilágitó hírekhez,
állásfoglalásokhoz. A Gutenberg-galaxis átala-
kulófélben van. A kultúra az életben való eliga-
zodáshoz szükséges információkat közvetíti és
az azok hasmálatához szükséges magatartási sza-
bályokat adja át. A kommunikációs helyzetek vál-
tozása emberi kapcsolatainkat is befolyásolja, erre
kell felkészülnünk és segítenünk kell egymást.

Az írek megbeszélik az életüket, és sokat
olvasnak. A közszolgálati rádió modem agora-
ként mûködik. Élményeikrõl és gondjaikról sok-
kal többet beszélgetnek, mint otthon tapasztal-
tam, és meghallgatják egymást. Mûködik a köz-
szolgálati szabályozás, és vannak ún. "védett
mûfajok" (Balázs Géza), mint a szociográfia, az
ismeretterjesztõ mûsorok, a valóságfeltáró ripor-
tok stb. Visszatérnek a felmerült kérdésekre, és a
közös problémákat több szempontból is megvizs-
gálják. Az elvek szintjén bizonyára mûködik a
BBC-kódex objektivitásra törekvése, de emel1ett
egy élõ közösség reflektál az élet kihívásaira.

BBB

Ö nkiszo IgáI Ó könyvtár
nyílik Bécsben

Kéthónapos próbaüzem után, április 8-án nyitja

meg kapuit Európa egyik legmodernebb könyv-
tára, a bécsi Hauptbibliothek -jelenti a
Compress. Az Easy-Check-rendszernek köszön-
hetõen az olvasók maguk intézhetik a könyvek
kikölcsönzését, illetve visszaadását.

Az állítólag lopásbiztos transponder-rendszer
bevezetéséhez az elmúlt hónapokban mintegy
300 ezer könyvet, magazint és egyéb audio-,
illetve video-adathordozót kellett ellátni azzal a
speciális csippel, amely rádiófrekvenciák segít-
ségével kommunikál a leolvasóberendezésekkel.

32 .Könyvl6ri levelezõ/Iap. 2003. 6prilis


