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kávéház díszletei között reformkorhoz kapcsoló-
dó elõadásokat és muzsikát hallgatva megkós-
tolhattuk a Mozart Kávézó kávékülönlegessége-
it, tortáit, felélesztve a reformkori puncs-szertar-
tás hagyományát is.

A mûsorfolyamot palotással vezette be a
Valcer Táncstúdió.

A rektori köszöntõ után Vitéz Ferenc fõisko-
lai docens elõadása következett A reformkori

magyar sajtó irodalomösztönzõ hatásai címmel,
majd Mojzesné Székely Katalin, a szociológia
tudományok kandidátusa „Belbecs és külcsín” –

viselet a reformkorban címmel tartott elõadást.
Nagy sikere volt Bakota Árpád és Dánielffy Zsolt

színmûvészek fellépésének is: „Életképek a re-

formkorból” Olvastam költõtárs: Arany és Petõ-

fi levelezése prózában, versben. Szép perceket
szerzett a Simonffy Duó hegedûjátéka, reform-
kori zenemûvekbõl szólaltattak meg részleteket.

Az egyetem polgáraiból álló csapatok
könnyed, némi olvasottságot és kreativitást igény-
lõ reformkori vetélkedõje is bizonyára emléke-
zetes marad a résztvevõk számára, nemkülönben
az utolsó feladatból kibontakozó fergeteges tánc-
ház, amelyben a verbunkos dallamára játékos és
közönség egyaránt táncra perdülhetett.

Este hét után az egyetem épületének sejtel-
mes fényei és a Debreceni Dixieland Jazz Band

koncertje csak fokozták a hangulatot. Befejezé-
sül az igazán elszántakat éjszakai barangolásra
invitáltuk az „elvarázsolt könyvtárba”.

Reméljük, programjainkkal sikerült új híveket
toboroznunk a könyvtárlátogatók népes táborába!

Fábryné Márkus Ágnes

Nagy olvashow a Bródy
Sándor Megyei és Városi
Könyvtárban

2007. október 2. és 12. között a Nagy olvashow

a társadalom minden korosztályának figyelmét
igyekezett ráirányítani az olvasás fontosságára.

Az országos felhíváshoz – hogy a könyvtárak
országszerte élményt adó programokkal készül-
jenek a babák és szüleik, a kölykök, a tinik, a
nagyik látogatására – a Bródy Sándor Megyei és
Városi Könyvtár is örömmel csatlakozott. A
kollégák kreativitása, ötletgazdasága eredménye-
ként változatos rendezvényeket kínáltunk a meg-
nevezett korcsoportok számára.

Nemcsak olvasóinknak, látogatóinknak, ha-
nem nekünk, könyvtárosoknak is sok élményt,
bõséges tapasztalatot adott az októberi két hét.
Az események felidézéseként három kolléga
gondolatait közöljük. Luzsi Margit a gyermek-
könyvtár programjainak sikereit mutatja be,
Sohajdáné Bajnok Katalin a felnõtt részlegben
lezajlott rendezvények sajátosságait emeli ki. A
harmadik írás egy mese – elhangzott az orszá-
gos könyvtári napokat záró konferencián –, igaz-
gatónõnk, Tõzsér Istvánné fantáziáját dicséri. A
történet fõhõse nem más, mint könyvtárunk épü-
lete, ami kicsit átalakítva, kicsinosítva várta a
Nagy olvashow közönségét.

Luzsi Margit:
Nagy olvashow a gyermekkönyvtárban

Ha úgy tetszik, mi már néhány nappal korábban
megkezdtük a nagy akciót. Pontosan szeptember
29-én, szombaton, délelõtt 11 órakor a népmese
napjának ünnepe volt a Nagy olvashow nyitá-
nya. A zsúfolásig megtelt könyvtárban valóban
minden korosztály képviseltette magát. Pedig
nem történt semmi különös. Nem extrém külön-
legességre, nem „nagy durranásra” hívtuk és
vártuk olvasóinkat, barátainkat, ismerõseinket.
Hanem ahogy a meghívóban állt: „Együtt lenni
csak úgy régimódian, jól érezni magunkat mese-
mondó, mosolygó, derûs emberek társaságában.”
Gyerekek és felnõttek meséltek gyerekeknek,
felnõtteknek. És a régimódi, sallangmentes
együttlét, az emberi szó, a mese, mesemondás
õsi varázsa ritka csodát tett. Ahogy nagyanyám
mondta volt, „angyal szállt át felettünk”. Béke
volt a lelkekben, mosoly és a derû ragyogása az
arcokon, a tekintetekben. Lassan ballagott az idõ,
hagyta egymásra figyelni a jelenlevõket, szót
váltani egymással, elringani a lassú, csendes
zsongáson. Ezt a régimódi, bensõséges emberi
együttlétet akartuk megteremteni az olvashow
valamennyi gyermekkönyvtári rendezvényén.
Annál inkább, mert ennek nálunk hagyománya
van. Az olvashow ráfókuszált erre (a média erõ-
sítésével), s azok figyelmét is felhívta ránk, akik
még nem hallottak felõlünk.

Babusgató programunkra olvasóink apraját
vártuk szüleikkel, no meg áldott állapotban levõ
édesanyákat. Tulajdonképpen mi magunk is
meghökkentünk az eredményen. A gyermek-
könyvtár ismét zsúfolásig megtelt, ami azt iga-
zolta, hogy valós igény alapozta meg ötletünket.
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A zenepedagógus vezette foglalkozáson höcög-
tetõket kántáltak együtt az anyukák, csengett a
dal, s elkerekedett szemmel, elnyílt szájjal cso-
dálkoztak rá a karonülõ apróságok a hegedûszó-
ra, furulyamuzsikára. A bátrabb totyogók meg
éppenséggel ott illegtek-billegtek a kör közepén.
Egyetlenegy fiúcskánál tört el a mécses pár pil-
lanatra, lévén, hogy kemény volt az asztal lába,
amivel kobakja találkozott. Úgy véljük, hogy ahol
harminc három év alatti apróság van együtt, leg-
alább ugyanennyi felnõttel, viszonylag szûk he-
lyen, megint csak valami csodafélének kellett
történnie, hogy annyi örömködés közepette a sok
hancúrka között egyetlen elkeseredett csemete
sem volt. Az meg aztán tényleg hab a tortán,
hogy régi babás olvasóink barátaikat is hozták
magukkal, s így számos új könyvtártagot is üd-
vözölhettünk az aprónépek között. Az anyukák
nyugtázták, hogy valóban bababarát hely a gyer-
mekkönyvtár, s azóta is rendszeresen visszajár-
nak. Mi meg most már azon dolgozunk, hogy a
babusgató valóban rendszeres, mondhatni meg-
szokott rendezvényforma legyen nálunk.

„A könyvtárban tökjó!” Ezzel az egyszerû,
ám igen mély meggyõzõdéssel kinyilatkoztatott
mondattal vette rá a négy és fél éves Gál Peti a
szüleit, hogy magánemberként is elhozzák a
könyvtárba. Elõtte Peti ovis csoporttal járt ná-
lunk. Rendszeresen hozta õket az óvó néni. És
nekünk tényleg ez a célunk, hogy „tökjó” legyen
itt lenni. Erre szolgál a gyermekkönyvtár régi
programsorozata, az óvodai csoportoknak szer-
vezett Lucamesék. A húsz-huszonöt perces me-
sés, nagyon eleven együttmûködésen alapuló,
élménydús, játékos foglalkozást önálló böngé-
szés és könyvnézegetés követi. Aztán a gyere-
kek az óvó nénikkel együtt kiválasztanak egy
halom könyvet, amit kikölcsönöznek, s elvisz-
nek az oviba. Ovis csoportjaink rendszeresen
(havonta, kéthavonta) járnak a könyvtárba. A
mese, a játék, az örömteljes élmények, a rend-
szeresség és az állandóság együttesen teszik,
hogy „a könyvtárban tökjó”.

Ez évi elsõ „lucamesénk” éppen nagy
olvashow-s lett. A Csillagfény óvoda nagycso-
portos „nyuszijai” már második éve járnak rend-
szeresen a lucaságokra. Régi ismerõsként, tele
izgalommal buktak be a könyvtárba, kezükben
rajzzal, szájukon egyszerre hatvanhat kérdéssel:
„Mit csinál Lucaboszorkány? Voltál-e nála?
Küldött-e ajándékot? Milyen játékot tanított ne-

ked?” És: „Képzeld, találkoztam Lucával! Fenn
ült egy fán. És láttam a csizmáját! És olvasott
apa …” Ezzel megkezdõdött ez évi kalandos
együttléteink sora. A végén persze a nagy
olvashow-ra való tekintettel rendkívüli ajándék-
ként lufit meg egy kis könyvtári himi-humit
kaptak. No, ettõl aztán végképp megerõsödött az
a meggyõzõdésük, hogy a könyvtár mégiscsak a
világ legjobb helyei közé tartozik.

Gyakorlatilag ugyanez a „tökjóság” a célja
másik könyvtári sorozatunknak, a Kedvtelítõnek,
amelyet napközis csoportoknak szervezünk. Itt
is elsõdleges célunk, hogy a gyerekek egyszerû-
en nagyon-nagyon jól érezzék magukat nálunk.
Fontos a mese, és fontos, hogy olyan témák
kerüljenek együttléteink célkeresztjébe, amelyek
valóban érdeklik õket. Nem kivételes eset, hogy
gyerekek, akik addig mereven elutasítottak min-
denféle könyvvel való „közösködést”, eleinte
csak a csordaszellemet követve, késõbb már sa-
ját érdeklõdésüknek is utat engedve barátkoznak
össze az addig ellenségnek tekintett olvasással.
Ezen a hétfõi olvashow-s kedvtelítõn elõször járt
nálunk az a napközis csoport, amely azóta már
fél évre elõre lefoglalta a naptárban a neki alkal-
mas napokat.

Bébillér mesekör. Szívünk csücske. Éppen egy
esztendõvel ezelõtt, 2006-ban, a népmese nap-
ján indítottuk útjára ezt a régi fonók hangulatát
felelevenítõ családi programot. Havonta egy al-
kalommal tartjuk. Mesét mondunk, s aztán/köz-
ben valamiféle kézmûveskedésben szereznek
némi jártasságot a résztvevõk. Maga a bébillér
szó különben ezermestert jelentõ régi, tájnyelvi
szó. Mesterkedtünk mi már Hétszûnyû Kapo-
nyányi Monyókot, szõttünk vándortarisznyát,
nemezeltünk csodamadarat, közben folyt a mese,
szállt a dal, csiripeltek a gyerekek. Ezen a hétfõi
bébilléren Boldizsár Ildikó szomorú boszorká-
nyos meséjéhez ügyeskedtünk csodálatos csutka
és rongyboszorkányokat, bubákat, babákat. A
jelenlévõ víg kedélyû apukáknak és nemkülön-
ben emelkedetten jókedvû, érdeklõdõ fiatalok-
nak hála, igencsak fergeteges hangulatú show-
mûsornak is részesei lehettünk. A babusgatós
anyukák közül is jó páran eljöttek totyogós ki-
csikkel, így tényleg afféle generációs találkozó-
vá is vált a bébillér, ami manapság ugyancsak
ritka és kivételes alkalom. „Hajrá! Újra meg újra
jövünk majd!” – köszöntek el az újak este elme-
nõben széles vigyorral.



28  • Könyvtári Levelezõ/lap • 2007. december

Nógrádi Gábor íróiskolája sem elõzmények
nélküli, hiszen tavaly nagy sikerû találkozót tar-
tott nálunk olvasóinak. Akkor inkább az ifjabb
korosztály képviseltette magát, idén éppen ezért
a nagyobbakat, „nagyfelsõsöket”, középiskolá-
sokat is hívtuk és vártuk a találkozóra. Két év-
tizede minden õsszel mese- és novellapályázatot
hirdetünk tollforgató gyerekeknek. Nekik külön
is felhívtuk figyelmüket a lehetõségre, hogy most
igazán avatott tollforgatótól kérhetnek tanácsot.
A lelkes – sokszor már tavalyról ismerõs – kö-
zönség nemigen akarta útjára bocsátani az írót,
akinek egy másik találkozóra kellett mennie tõ-
lünk. Így hát az író és az olvasók (leendõ írók?)
egy újbóli, szívbéli baráti találkozóban egyeztek
ki. Úgy legyen!

Sohajdáné Bajnok Katalin: Családi
programok – játékok felnõtteknek
– „odavitt” rendezvények

A Nagy olvashow országos céljait a családok
középpontba állításával egészítettük ki, több
olyan rendezvényünk volt, melyekre közösen
vártuk a gyerekeket, szülõket, nagyszülõket.

Könyvtárunk részlegei a város több pontján
mûködnek, a hétköznapokon a gyermekek és a
felnõttek könyvtárhasználata más-más épületben
történik. Ezért volt különösen szép ünnepnap a
Könyves vasárnap, melynek színteréül a központi
épületben lévõ, a felnõtt olvasók számára szol-
gáló tereket választottuk. Nyitáskor a zsúfolásig
megtelt aulában Bartos Erika meseíró és társa
bábelõadása kápráztatta el a nézõközönséget. Az
elõadás után a könyvtárat „megszállták” a csalá-
dok, a máskor csendes terek nyüzsgõvé váltak.
A szõnyegpadlón a legkisebbek négykézlábaztak,
amíg szüleik a nagyobb testvérekkel az internetes
játékok feladatain törték a fejüket. Nagyik la-
pozgatták az újságokat, amíg unokáik a bábelõ-
adás figuráiról készült kifestõket színezték. Csa-
ládok íratkoztak be egyszerre, kihasználva az
ingyenességet, a Babaolvasó füzet és a baba-
olvasójegy birtoklásának lehetõségét. Akik jól
érezték magukat, azok közül sokan visszajöttek
a délutáni programra is, és megnézték Együgyû
Misó kalandjait a Babszem Jankó Gyermekszín-
ház elõadásában. Reméljük, a lelkes vasárnapi
közönségbõl hûséges hétköznapi könyvtárhasz-
nálók válnak.

A családi programok közül ki kell emelni a
Te melyiket olvasnád? címû vetélkedõt, amiben

a nagyik ajánlották kedvenc olvasmányaikat a
gyerekeknek, és a gyerekekbõl álló zsûri döntöt-
te el, melyik ajánlás volt a legmeggyõzõbb. Egy-
egy nagyi szurkolótábora több tagból is állt –
házastársa, felnõtt gyermeke, unokája, szomszéd-
ja, barátja, barátnõje egyaránt drukkolt a fellé-
põnek, így aztán igazán népes közönség verõ-
dött össze. Az ajánlásoknak csak az idõtartama
volt meghatározva, a mûfaja nem, ennek követ-
keztében nagyon változatos formában hallhattunk
a sok évtizeddel ezelõtti kedvenc olvasmányok-
ról. A verses ajánlás, a humoros elbeszélés, a
tanmese és a könnyes múltidézés adott bizony-
ságot arról, hogy az elsõ igazi olvasmányélmény
olyan, mint az elsõ szerelem: soha nem lehet
elfelejteni.

A játék volt a fõ eleme a hallgatható könyvet

népszerûsítõ bemutatónak. Vendégünk egy
hangoskönyveket forgalmazó on-line áruház volt.
A profi mûsorvezetõvel, gyors megoldást igény-
lõ írásos és szóbeli kérdésekkel, számtalan ki-
sebb-nagyobb nyereménytárggyal gazdagított
bemutató közönsége a tizennégy–nyolcvan éves
korosztályból került ki, bizonyítva azt, hogy a
hangoskönyvek nemcsak a csökkentlátók, hanem
a látók számára is értékesek lehetnek: utazás alatt
autóban, vagy éppen otthon, más tevékenység
végzése közben is.

A programok tervezése során vetõdött fel az
az ötlet, hogy ha a helyszûke miatt nem tudunk
több programot szervezni a könyvtárban, akkor
vigyük ki oda, ahol a közönség van. Különösen
indokolt volt ez az elképzelés az idõseknek szer-
vezett rendezvények esetében, hiszen õk már
nehezebben mozognak. Így alakult, hogy a No-

vella-délután címû mûsort – melynek remek elõ-
adója Nádasy Erika, a Gárdonyi Géza Színház
színmûvésze volt – elvittük a belvárosi idõsek
napközijébe és a Berva-völgyi öregek otthoná-
ba. Az irodalmi alkotások és a mûvészi elõadás
élményét élhették át újra azok az idõs emberek,
akik fizikai korlátaik miatt már nem tudnak sem
olvasni, sem színházba járni. Az elõadott novel-
lák nagyrészt Karinthy Frigyes tollából származ-
tak, így a derû, a nevetés is jelen volt ezeken a
délutánokon.

Tõzsér Istvánné:
Egyszer volt, hol nem volt…

Volt egyszer egy építõmester. Sok-sok házat
felépített, templomokat, úri palotákat, kastélyo-
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kat. Uralkodók, fõurak, nagyhatalmú emberek ke-
resték a kegyeit; sokan évekig vártak, hogy az
általa épített házban lakhassanak, õ építhesse fel
palotájukat. Kézrõl kézre adták a szorgos mes-
tert, dicsérték mûveit, a gyönyörû épületeket.
Bizony, munkában sosem volt hiánya!

De bármennyit épített, bármennyit dolgozott is,
ez nem adott teljes boldogságot számára. Õ mindig
egy olyan ház építésére vágyott, ahol nagyon sok
vidám ember lakik, sokan nyitják a hatalmas kapu-
kat egy-egy szép napon, sokan megcsodálhatják a
csodaszép termeket, a gyönyörû kályhákat, sétál-
hatnak a remekbe szabott folyosókon, rácsodálkoz-
hatnak a gyönyörû lámpákra, a kecses ívelésû lép-
csõkre, a csodás bolthajtásokra.

Az építõmester munkái közül sok-sok ház áll
azóta is, századokról századokra állják az idõ
próbáját, tûrik a vad viharokat, a hóförgeteget, a
tûzõ napot, a szakadó esõt.

Minden épülete magában arról álmodozik,
amirõl annak idején az építõmester álmodott:
mikor veri fel csendjét harsány gyermekkacaj,
mikor szaladoznak apró lábak a puha szõnye-
geken, mikor sétálnak a hatalmas termekben
idõsödõ nagymamák, nagypapák unokáikkal
kézen fogva.

Idén nyáron az egyik ilyen épület nagyon
megijedt: egy tûzforró nyári hétvégén nem csen-
desedett el a ház, szorgos kezek kezdtek pakol-
ni, csomagolni, rontani-bontani. Évszázados pad-
lójába vésõvel markoltak, a régi katalógusfióko-
kat kivágták a vastag falakból.

Mi lesz velem? – kérdezgette magában. Sok-
sok könyvnek adok otthont, sok vendéget foga-
dok – hát mi végre ez a nagy pakolás? Itt hagy-
nak engem eztán már magamra? Nem kíváncsi
már senki a könyveimre?

Úgy látszott, hogy a nagy munkának csak
nem akart vége szakadni. Telt egyik nap a
másik után, egyik hét a másik után – sok-sok
mai építõmester jött-ment a régi falak közt. A
ház figyelte a munkát, s türelmetlenül várta a
változásokat: látta, hogy a sok könyvet nem
viszik el, a mesterek által okozott sebeket be-
gyógyították, s kezdett egyre csinosabb ruhá-
ba bújni. S egyre türelmetlenebbül várta rég
nem látott látogatóit.

S eljött a nagy nap: teljes pompájában újra
kitárta a kapukat. A betérõ emberek elõször cso-
dálkoztak, szemlélõdtek – s közben folyton di-
csérték szépségét, hasznosságát.

Õsszel aztán a ház újra azt látta, hogy
megint csak készülnek valamire a benne dol-
gozók. Sok-sok telefonálás, sok készülõdés
lopott új izgalmat az életébe. Tudta: újfent
készül valami – amikor megint sok vendéget
kell majd fogadnia.

Elsõként a sajtó képviselõi jöttek: a ház min-
den zegzugát bejárták, mindenrõl tudni szerettek
volna. S másnap már a város lakóit a rádió azzal
a kérdéssel ébresztette, hogy mit olvasnak most.

Jöttek babaolvasók, õk anyukájukkal apró
verseket, mondókákat, babusgatókat hallgathat-
tak, játszhattak.

A könyves vasárnapon kétszer is nagy zene-
bona, bábelõadás hívogatta a betérõket a gyö-
nyörû aulájába, mely színültig megtelt. Az épü-
let hallhatta Bogyó és Babóca történetét az apró
gyerekekkel együtt, akik szinte kívülrõl fújták a
mesét.

Sok-sok kacagás hangzott, mikor Együgyû
Misó kalandjai elevenedtek meg. S nem csak
Egerben, hanem sok vidéki helyszínen is. A
gyerekek hallhattak Luca boszorkányról, kedv-
telítõ hangolta nevetésre a kicsiket. A Bébillér

mesekör mindenki fantáziáját megmozgatta,
amikor a közös mesélés után együtt kellett a mese
szereplõit elõvarázsolni.

Hallgathatott jó tanácsokat a szülõvé válás
és az elszakadás folyamatáról, sok lurkó ült a
számítógépeinél, s játszott a betûk világában.
Látta Kati nagyit, Sándor nagyit és sok-sok
más lelkes nagyszülõt, akik unokáiknak mu-
tatták be kedvenc könyveiket, együtt játszot-
tak, táncoltak és énekeltek.

Az épület is szurkolt, vajon melyik nagyi
nyeri el a szigorú zsûri kegyeit? S ki nyeri el
a közönségdíjat?
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Hallhatóvá vált a könyv is: játékkal és vi-
dámsággal színesített hangoskönyv-bemutatóra is
sor került, novellaolvasó délutánokon szórakoz-
hattak a nyugdíjasok. Bárki megismerhette azt a
furcsa kis országot, amelynek nyelve nem a
belga, lakói vallonok és flamandok, és „egyetlen
hegyei a katedrálisok”. Sokan vállalták, hogy
idegen nyelven is olvasnak: az így elolvasott
könyvekrõl számot adhattak a könyvtárban.

S nem csak a ház falain belül zajlott az élet:
a város utcái is megelevenedtek, sok pici kapott
olyan babakönyvet, melybe a könyvtárban meg-
tapasztalt örömteli eseményeket rögzíthetik a
szülõkkel együtt.

Szóval megtelt élettel a ház. Így hát megva-
lósult a hajdani építõmester nagy álma: apró
lábak szaladtak újra a süppedõ szõnyegeken, fi-
atalok özönlöttek a változatos programokra, so-
kan bújták órákig a számítógépeket, jöttek a
nagyik internetezni és mesét mondani, s unokáik
a szõnyegen ülve hallgatták a szebbnél szebb
meséket.

A vidámság beköltözött a 231 éves ház falai
közé, hogy örökre ott is maradjon!

XXXVI. Komárom-
Esztergom megyei
könyvtári hét

Völner Pál, a Komárom-Esztergom Megyei
Közgyûlés elnöke nyitotta meg a könyvtárosok
szakmai napját október elsején Tatabányán, a
József Attila Megyei Könyvtárban. Megnyitójá-
ban kiemelte az olvasás fontosságát, azt, hogy a
könyvtár valóban az olvasó emberekért van, fel-
adata, hogy szolgáltatásaival a társadalom minél
nagyobb részéhez eljusson.

Nagy Attila olvasásszociológus elõadásának
témájaként a Kettészakadó társadalom – olvasás

– értékrendet választotta. A TÁRKI 2005. évi
reprezentatív felmérésében helyet kapott az ol-
vasás, könyvtár- és internethasználat. Mivel a
korábbi felmérések kérdéseit ismételték meg szó
szerint, az adatok összevethetõk – és egyúttal
komoly figyelmeztetést, kihívást is jelentenek a
szakmának és a fenntartóknak egyaránt. Az el-
múlt években nõtt a könyvet nem olvasók, könyv-
tárat nem használók száma. Ismét találkozhatunk
olyan háztartásokkal, ahol nincs házi könyvtár.
(Ami nem csak a könyvek árával magyarázható:

fõként idõsebb emberek ajándékozzák – jobb
híján – a könyvtárnak könyveiket, mert a fiata-
loknak nem kell.) Az eredmény annál inkább
elgondolkodtató, mert soha ennyien nem tanul-
tak középiskolában és felsõfokú tanintézetekben,
és – tudjuk – az iskolai végzettség és az olvasási
szokások között van összefüggés. Mondanánk,
hogy a számítógépek lassan átveszik a könyvtár
funkcióját, de ezt a felmérés nem igazolta: az
internetezõk többsége egyúttal olvasó, könyvtár-
használó is. Ugyanakkor meglehetõsen magas
létszámú az a réteg, amelyik nem olvas, az ún.
élethosszig tartó tanulásnál hátrányba kerül, ki-
szolgáltatottá válik, vagy teljesen kiszorul a
munkaerõpiacról.

Velük mi lesz? Erre (is) keresték a választ
elõadóink. Horváth Zsuzsanna, az Oktatáskutató
és Fejlesztési Intézet tudományos fõmunkatársa
Az olvasás, a szövegértés mint tantárgyközi te-

rület címmel tartott elõadást. Immár közhely-
számba megy, hogy az értõ olvasással nagy
gondok vannak Magyarországon. Ugyan itt is
vannak eltérések az átlagtól: az emelt szintû
gimnáziumi magyar érettségi eredményei jelzik,
hogy ezen réteg lemaradása – természetesen –
kevésbé jelentõs. A nagyobb gond az elõbbiek-
ben említett csoportnál van, a szakmunkáskép-
zõkben, ahol nagyon kevés a közismereti tárgy,
ahová a „nem olvasók” többsége kerül. Az olva-
sás ugyanakkor nem köthetõ tantárgyakhoz, vi-
szont minden témakör, minden feladat más és
más készségeket kíván meg. Ez belátható, ha
belegondolunk, hogy találkozunk szépirodalom-
mal, ismeretterjesztõ irodalommal, értelmezni
kell dokumentumokat. Az adatok egyszerû felis-
merésétõl következtetések levonásáig, összegzé-
sig kell eljutni.

Adamikné Jászó Anna, az ELTE Magyar
Nyelvtudományi és Finnugor Intézetének mun-
katársa Esszéolvasás – esszéírás címû elõadásá-
ban kifejtette, hogy az értelmezõ, kritikai, krea-
tív olvasás fejlesztésének egyik kiváló eszköze a
retorika, az esszéolvasás és esszéírás. A retorika
eredetileg összerakó, szintetikus tevékenység,
azonban elemzõ, analitikus része is van, amit
szintén fel lehet és fel is kell használni a szöveg-
értésben. Véleménye szerint azért is szerepeltünk-
szerepelünk rosszul a nemzetközi olvasási fel-
méréseken, mert az angolszász alapon történik,
ahol folyamatos volt a retorika oktatása. Szer-
zõtársaival összeállított tankönyve tartalmazza a




