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lókat (2009-ben halálának 240., 2012-ben születé-
sének 300. évfordulója), részben gyûjtjük 2008.
november 14–15-ére, munkálkodásunk kezdetének
huszadik évfordulójára társaságunk emlékeit.

Ugrin Gáborné

a Bod Péter Társaság elnöke

Ajánló olvasmányjegyzék

1. Bakonyi Géza: Szürke irodalom – kommuni-
kációs modellen alapuló szövegstruktúrák

Könyvtári Figyelõ 2000/4.
Internetes dokumentumok hatása az olvasás és
írás módjára – a kommunikáció új formái

2. Benczik Vilmos: Az olvasás alkonya
Fordulópont 1999/2–3. Tematikus szám:

MIÉRT  (nem) OLVAS A GYEREK?
A „képrobbanás” hatása az olvasásra, új utak
keresése, mert a változás visszafordíthatatlan;  né-
hány javaslat az iskolai olvasóvá nevelésre

3. Cs. Czachesz Erzsébet: Ki tud olvasni?
Iskolakultúra 2001/5.

Az olvasni tudás képességének változó megíté-
lése korunkban, felmérések értékelése

4. Cs. Czachesz Erzsébet: Változó perspektívák
az olvasási képesség értelmezésében

Iskolakultúra 2005/10.
Új irányzatok hatása az olvasás megítélésében
és fejlesztési technikákban – nyelvészeti, pszi-
cho-lingvisztikai perspektívák

5. Gereben Ferenc: Az erdélyi magyar olvasás-
kultúra közelmúltja és jelene

Fordulópont 1999/2–3.
Értékszociológiai vizsgálatok és felmérések ered-
ményeinek értékelése

6. Gereben Ferenc: Olvasáskultúránkról – szo-
ciológiai nézõpontból

Iskolakultúra 1999/2–3.
Értékszociológiai vizsgálatok és felmérések ered-
ményeinek értékelése

7. Gereben Ferenc: Identitás – kultúra – kisebb-
ség (különösen a IV. fejezet)

Osiris Kiadó, 1999.
Hét ország magyar kisebbsége körében és Ma-
gyarországon 2800 adatközlõ vizsgálata olvasás-

kultúrájuk, értékválasztásuk, identitásuk tekinte-
tében

8. Nagy Attila: Háttal a jövõnek (középiskolások
olvasás- és mûvelõdésszociológiai vizsgálata)

Nemzeti Téka, Gondolat Kiadó, 2003.
Beszámoló középiskolások 2001. évi olvasás- és
mûvelõdésszociológiai vizsgálatáról

9. Nagy Attila: Növekvõ kulturális szakadékok –
az olvasás példája

Könyvtár és Nevelés 2006/4.
Korábbi és 2005-ös felmérések összevetése, ér-
tékelése

10. Nagy József: Olvasástanítás: a megoldás stra-
tégiai kérdései, személyiségfejlesztõ olvasásta-
nítás

Iskolakultúra 2004/3.
Új (kritériumorientált) olvasási technikák az is-
kolai személyiségfejlesztésben címû fejezet

11.Vajda Kornél: A gyermeki (ifjúkori) olvasás
paradoxonjai

Könyv és Nevelés 2001/5.
Ellentétes tendenciák összevetése (régit vagy
mait; remekmûvet vagy mindent stb.)

.
12.Adamikné Jászó Anna: Okozat és okok ko-
runk olvasáskultúrájában

Könyv és Nevelés 2007/2.
Az olvasás megvalósulási formái: hangos és
néma olvasás; a nem olvasás lehetséges okai

13. Vári Péter–Andor Csaba–Bánfi Ilona–Fel-

végi Emese–Horváth Zsuzsanna–Krolopp Judit–

Rózsa Csaba–Szalay Balázs: Felnõtt írásbeliség-
vizsgálat

Iskolakultúra 2001/5.
Sikertelenség a kor követelményeihez való fel-
zárkózásban, alulmotiváltság az írni-olvasni tu-
dásban;
megoldás: a körülmények, a technikák és az
emberi minõség változása

14. Gereben Ferenc: Az olvasáskutató olvasás-
története

Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2006/10.
Személyes vallomás az olvasásról

(Összeállította:

Jobbágyné András Katalin)




