
Magyar könyvek Göteborgban

Legalább öt esztendeje működik, lapunkban már írtunk róla, Larsson Mária 
könyvtárosnő (marialarsson20@hotmail.com) hiányt pótló blogja (http://
magyarkonyvekgoteborgban.blogspot.se/)  és az Élet és irodalom Svédországban  
(http://melissaofficinalis.blogspot.se/) figyelemreméltó mindazok számára, akik szeretik 
a könyvet és még nem felejtettek el irodalmat olvasni.
A nyáron többet is megtudhattunk a könyvterjesztésben rendkívül szorgalmas, mester-
ségét nagy odaadással és következetesen végző göteborgi szakemberről. A Magyar 
Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozatának az Országos Széchényi Könyvtár-
ban tartott konferenciáján meghívottként tartott előadást, amelyről a következőképpen 
számolt be az Anyanyelv- Pedagógia folyóiratban (http://www.anyanyelv-
pedagogia.hu/) Szerepiné Persa Mária, magyar nyelv- és irodalom tantárgyi szakértő 

(szerepi1@gmail.com):

„… Maria Larsson, akiről, ha nem tudtam volna 
meg, hogy magyar származású, nem kételkedtem 
volna abban, hogy svéd: nyugalmat árasztott, 
meggyőző volt, és nagyon alapos. Maria Larsson 
1996-ban került Svédországba, miután 11 évet a 
Békés Megyei Könyvtárban töltött el szlovák 
báziskönyvtárosként. Mint elmondta, az a munka 
nagyon hasonlított ahhoz, ahogyan a bevándor-
lókkal kell foglalkoznia Svédországban. Jelenleg 
szabadúszó könyvtáros Göteborgban. Nagy vágya 
egy állandó könyvtárosi állás, erre azonban Svéd-
országban 5–10 évet is kell várni, nagyon sok 
ugyanis a képzett munkaerő.
Maria Larsson az előadás első részében egy rövid 
helyzetképet vázolt fel a svéd könyvtárak szerepé-
ről, mindennapjairól. Svédországban sok a beván-
dorló, az ő gyermekeiket segíteni kell eljutni az 

olvasók táborába. A bevándorlók gyermekei nagyon sokfélék: törökök, szerbek, horvá-
tok, macedónok, arabok, szomáliaiak. Vannak speciálisan nekik szóló könyvek is, ame-
lyekben a főszereplők bevándorlók. A legnépszerűbb a Habib című alkotás, amelyből 
film is készült, a svéd tévé is bemutatta, valamint DVD-n is kapható.
Svédországban már 1970-ben erős népmozgalom volt, amely arra törekedett, hogy 
esélyegyenlőség legyen a társadalomban, és ez megmutatkozott a könyvek terén is. A 
mozgalom egyik következménye az lett, hogy úgynevezett LL-könyvek (LL = könnyen 
olvasható) jelentek meg. Több kiadó is foglalkozott ezzel, például a Hegas, az Argasso, 
az Opal, a Rabén & Sjögren. Céljuk az volt, hogy olyan könyveket jelentessenek meg, 
amelyek rövid mondatokat használnak, egyszerű szókinccsel, és konkrét információkat 
tartalmaznak. 1997-től létezik a Könnyen Olvasható Központ, amelynek minden kiad-
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ványát az állam finanszírozza. A központ segítségével jelennek meg könyvek, 
hangoskönyvek gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt, ismert regények átdolgozásai, 
fordítások angolból, ismeretterjesztő művek, nyelvkönyvek CD-vel, tanári segédanyag a 
könyvekhez, ez utóbbi az interneten. Ha egy osztályból 5 vagy 10 ugyanolyan könyvet 
vesznek, kedvezményeket kapnak. A Klasszikusok Átiratban sorozat 1995-ben indult a 
Maj Bylock kiadónál, ezek nagyon leegyszerűsített szöveggel jelennek meg. A Robin-
son Crusoe-val kezdték, a magyar szerzők közül Kertész Imre Sorstalanságát is átdol-
gozták a célnak megfelelően.
Maria Larsson göteborgi iskolai könyvtárosi munkája alapján ismerhettük meg, hogyan 
kerülnek közel az olvasáshoz a gyerekek. A Biskops Garden Svartedalss Skolan iskolá-
ban két évet dolgozott helyettesítő könyvtárosként egy projektmunkán, és könyvklubot 
szervezett a Bylan állami projekt keretében, amely azokat az iskolákat segíti, ahol sok a 
bevándorló gyermek. Az iskola nagyon szép környezetben van, magyarul „Fekete-
völgyi iskola” lenne a neve. Amikor az előadó odakerült, a könyvtár egy ablaktalan te-
remben volt, zsúfolt könyvszekrénnyel. Maria selejtezett, majd könyveket vásárolt. Fel-
adata az volt, hogy a felső tagozatban megszeretesse a gyerekekkel az olvasást. 
(Svédországban 9 osztályos az általános iskola: 1–3. alsó, 4–6. középső, 7–9. felső tago-
zat.)
Svédországban a könyvtárosok számára nagyon jó továbbképzések léteznek. Hangsú-
lyos helyzetű a hangos olvasás, a svéd könyvtárellátó például 200 könyvet ajánl hangos 
olvasásra a 7–9 évesek számára. Az illusztrációk igényességére nagyon odafigyelnek. A 
Svéd Gyermekkönyvklub 2009-ben például Olvass hangosan! versenyt hirdetett, értékes 
díjakkal. A gyerekeknek egy könyvet együtt el kellett olvasniuk a tanítóval, majd még 
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valamit kellett készíteniük a könyvvel kapcsolatban (pl. makett, tabló, bábok). Az ország 
összes 5. osztályosának meghirdették a versenyt, így 1500 pályázó volt; a díjakat Stock-
holmban a Kultúrpalotában adták át. Az első díj 10 000 euró értékű könyv volt, állvány-
nyal. A zsűrit illusztrátorok és gyermekkönyvírók alkották.
Svédországban 1997-től létezik a Könyvzsűri, amelyben az adott évben megjelent köny-
vekből 5 gyermek- és ifjúsági irodalmi könyvre lehet szavazni. A Könyvzsűri tagja lehet 
minden iskolás gyerek, aki még nem múlt el 19 éves. A szavazók felső korhatára tehát 
19 év, és a szavazó osztályok író-olvasó találkozót és könyveket nyerhetnek. A könyvtá-
rak támogatása nagyon erőteljes mind állami, mind önkormányzati részről. Az olvasás 
fejlesztését könyvzsűri-katalógus is segíti, ebben 300 mű szerepel. Minden osztály sza-
vazhat a listából arra, hogy milyen könyvet szeretne elolvasni. Ezután a kiválasztott 
könyveket a könyvtár megvásárolja.
1965 óta létezik a Svéd Gyerekkönyvintézet, amelyhez nyilvános kutatási könyvtár tarto-
zik. Ez gyűjti a gyermek- és az ifjúsági irodalmat, tájékoztat, támogatja a kutatást, nem-
zeti-nemzetközi kapcsolatokat ápol. Kiadásait az oktatási tárca finanszírozza. Minden 
évben megrendezik a Könyvkóstolót, amely egyfajta ajánló kiállítás. 2009-ben például a 
megjelent gyerekkönyvek 44%-a volt eredeti svéd mű (768 cím), 56%-a pedig fordítás 
(982 cím). Érdekesség még, hogy a 2009-ben megjelent gyerekkönyvek 85%-a első ki-
adás volt. Az összes olyan könyvet kiállítják, amely az előző évben jelent meg. Megje-
lentetnek gyerekkönyv-katalógust, amelynek az a feladata, hogy felkeltse a gyerekek 
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olvasás iránti érdeklődését, ezt 400 000 példányban nyomtatják ki, és ingyenesen ter-
jesztik. A könyvkatalógust az ajánlott könyvek listája követi, a könyveket a könyvtáros-
ok választják ki. Külön ajánló van képeskönyvekből és a következő kategóriákban: Ol-
vass hangosan!, Olvass egyedül!, Olvass többet!, hangoskönyv, ifjúsági és képregény. 
Az egyes ajánlók egymásra épülnek, egyfajta fokozatosságot jelöl az Olvass hangosan!, 
az Olvass egyedül!, az Olvass többet! csoportnév.
Az olvasás megszerettetése tehát nagyon korán megkezdődik Svédországban. A gyere-
keknek a svéd könyvtárakban nyolc hónapos – egyéves kortól kínálnak kölcsönözhető 
könyveket. Ezek a könyvek szülői felolvasásra, együttlapozásra valók az iskoláskor 
kezdetéig. Később tanulmányaik és érdeklődésük szerint válogathatnak a diákok. Véle-
ményem szerint nálunk, Magyarországon a jó gyermekkönyvtárakban (és több van belő-
lük, mint azt elsőre gondolnánk) a lelkes könyvtárosok már beszereznek kicsiknek szóló 
sorozatokat is családi kölcsönzésre.
Az olvasás azonban nem áll meg a papíralapú könyveknél. 1996 óta létezik a Svéd Vir-
tuális Gyerekkönyvtár; a gyerekek az e-könyveket az Állami Kulturális Tanács finanszí-
rozásával ingyen olvashatják. Ilyen lehetőség a magyar gyerekeket is nagyon felvilla-
nyozná, remélhetőleg a közeljövőben nálunk is megvalósul az, hogy a gyerekek olcsón 
hozzájuthassanak az e-könyvekhez.
Maria Larsson elmondta, hogy Svédországban az ifjúsági könyvtári projekteknek egysé-
ges rendszere van. Ezek a könyvhöz való közelkerülést, az olvasásértést szolgálják, 
mindenkor az élményadást célozzák meg. A csoportba, osztályba járó valamennyi gye-
rek joga az, hogy a foglalkozások résztvevője legyen. Az ifjúsági könyvtári projekt a 
következőképpen épül fel: foglalkozások az előkészítő osztálynak, foglalkozások a 3–4. 
osztálynak, foglalkozások az 5. osztályosok számára, könyvzsűri, iskolai könyvtári 
blog, foglalkozások a könyvtári bloggal kapcsolatban, új könyvek bemutatása vetítéssel, 
író-olvasó találkozók, könyvklub, együttműködés az iskolai könyvtári központtal.
Maria Larsson elmesélte: egyszer lehetőséget kapott rá, hogy 3–4. osztályos csoporttal 
foglalkozzon. Az volt a feladata, hogy felolvasást tartson a gyerekeknek, könyveket 
vigyen nekik, és olyan kiállítást szervezzen, ahol a könyvekről beszélt. Ezután a gyere-
kek választhatták ki, hogy melyiket szeretnék elolvasni. Akár haza is vihették ezeket a 
könyveket, majd később visszavitték a könyvtárba. A svéd iskolákban bevett gyakorlat 
például az, hogy a tanító kölcsönözhet a gyerekeknek, így 20–30 könyv is az osztályhoz 
kerülhet, és erre nincs késedelmi díj sem. Az osztályteremben így könnyen hozzáférhe-
tők a könyvek. Minden könyvkatalógusban van rejtvény és kis ismertető is. A könyvka-
talógust úgy használják, hogy mindenkinek be kell jelölnie, melyik könyvet szeretné. 
Az a szokás, hogy ezeket a könyvtáros kikölcsönzi a városi könyvtárból, és odaszállítja 
a gyerekeknek.
Mindaz, amit vázlatosan az 5. osztályosok foglalkozásáról hallottunk, véleményem sze-
rint jól adaptálható a magyarországi gyermekek számára is. A foglalkozás elején először 
minden gyerek maga választ egy könyvet, majd 15 perces csendes olvasás következik. 
Természetesen fontos, hogy a gyerekek minél több művet megismerjenek. Ehhez rész-
ben a könyvtárosok ajánlanak könyvet a gyerekeknek, részben a gyerekek egymásnak 
mesélnek a legkedvesebb olvasmányaikról. A foglalkozásokon hangoskönyvekből mu-
tatnak be részleteket, illetőleg mindenki felolvas egy fejezetet a kiválasztott könyvéből. 
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Az olvasáshoz hozzátartozik a könyvtár megismerése is, így a gyerekek közösen elláto-
gatnak a kerületi könyvtárba, ahol megtanítják őket a könyvtárhasználatra. Fontos meg-
jegyezni azt is, hogy Svédországban minden gyereknek van úgynevezett padkönyve, ezt 
a padjában tartja, és ha alkalomadtán olvasnia kell, vagy olvashat, előveszi. A foglalko-
zásvezetők az otthoni olvasásról is képet kapnak, a gyerekek ugyanis egy lapot vezet-
nek, amelyre naponta feljegyzik, hány percet olvastak, és ezt a szülő aláírja. A választott 
könyvön kívül minden ötödikes elolvasta a Fröken Europa (Európa asszony) című köny-
vet. Ez a mű az időutazásról szól, történelmi és földrajzi ismereteket tartalmaz, valamint 
művészeti értékeket mutat be. Állami költségen nyomtatták, 120 000 példányban, 2005-
ben minden ötödikes megkapta. A könyv célja az ismeretnyújtáson túl az európai össze-
tartozás tudatának erősítése is volt.
Maria Larsson a következőképpen fejezte be az előadását: „A könyvtárosok, a tanítók 
akkor szolgálják az olvasás ügyét, ha a könyvet mindennapi használatra szánják, 
kézközelbe helyezik.”
Kicsit irigyeltem svéd tanártársaimat a hallottak alapján, ugyanakkor sok ötletet is kap-
tam az általam is örömforrásnak tartott olvasás megszerettetésére. Különösen azok tet-
szettek, amelyek nagyon egyszerűen megvalósíthatók, és a gyerekek is szívesen vennék, 
például a padkönyv, a kiállítással megoldott könyvajánló vagy a gyerekek kérésére ház-
hoz vitt könyvtári könyvek.
Nem véletlen, hogy Maria Larssonnak Melissa officinalis néven van internetes blogja. 
Elmondta, hogy ez a kedves növény, a citromfű ugyanarra való, mint az olvasás: szoron-
gásoldó, fájdalmat csillapító, örömet adó. Az sem véletlen, hogy előadása végén egy 
cserép citromfüvet kapott a meghívóitól.

Szívesen vesszük át blogjáról az
Olvass engem! címmel és Utat nyitni a gyerekeknek a könyvekhez - hogyan lehetséges 
ez? Martin Widmark, svéd szerző a tanárokat szeretné tanítani alcímmel közölt írást, 
amelyeknek nagyobb nyilvánosságot biztosítani lapunk nevelési rovatásnak állandó fel-
adata. Valljuk, hogy az anyanyelvápolás kitartó munkájához elengedhetetlen a szülők 
bíztatása, a felnőttoktatás, amelynek hiányát lépten-nyomon érezzük a diaszpórába 
kényszerültek között. Rendszeresen olvasó szülők példamutatása nélkül nagyon nehéz 
olvasásra szoktatni a gyerekeket. Erről és más hasznos tudnivalóról olvashatunk Martin 
Widmark svéd íróval a DIE ZEIT-ban megjelent interjúból, amelyhez Maria Larsson 
ajánló sorokat írt: 

Kedves Bogi!
Azt hiszem, a magyar anyukák sokkot kapnak, amikor a gyerekeik svéd iskolába kezde-
nek járni. Az osztályokban az idő fele fegyelmezéssel telik, alig van házi feladat, a gyere-
keknek nem tanítják meg az írott betűket, csak a nyomtatottakat, a tudásanyag elenyésző. 
Ám csodával határos módon, azok a gyerekek, akik jó szülői háttérrel rendelkeznek, 
később mégis érvényesülnek.
Amikor először találkoztam Martin Widmarkkal a göteborgi könyvvásáron jó pár évvel 
ezelőtt, éppen ezt tettem szóvá, és megegyeztünk abban, hogy az arany középút lenne a 
legjobb. Hiszen azt sem tartom jónak, ha fölöslegesen leterhelik a gyerekeket. Akkor 
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még nem tudtam, hogy Martinnak olasz felesége van, így a kritikát valószínűleg otthon is 
gyakran hallotta. Az olasz diákokat is jócskán ellátják házi feladattal.
Tavaly szeptemberben a göteborgi könyvvásáron Martin Widmark, aki Szendvicsország 
legközkedveltebb gyerekkönyv írója, telt ház előtt tartott előadást az „Olvasó osztály” 
projektről. Az előadás végén ováció fogadta. De korántsem minden pedagógus lelkes, 
hiszen az emberek többsége nem szereti a változásokat. És a fiatal svéd pedagógusok 
nem emlékezhetnek rá gyerekkorukból, hogyan is kell tanítani. A nyugdíjasok viszont 
igen.
Az előadás után azt mondtam Martinnak: „De jó, hogy újra feltaláltátok a kereket! Sok 
erőt és kitartást ehhez a munkához!” Nagyon kíváncsi lettem, amikor Németh Eszter, aki 
Grázban él, német nyelvű interjút talált Martin Widmarkkal, és szerette volna magyarul 
is közreadni. Bogikám, a fordítás elkészült, és érdemes elolvasni. Köszönet érte Eszter-
nek. Bevallom, én néhol jókat mosolyogtam. Különösen az utolsó kérdést tartom szelle-
mesnek, hiszen Martin milliomos lett gyerekkönyv íróként, és ezt nem sokan mondhatják 
el magukról.
Remélem, a svédek példájából más országok is tanulhatnak. 
Martin Widmark Lassze Maja Nyomozóiroda sorozata magyarul is olvasható.

Üdvözlettel:
Melissa

Olvass engem! 

Die ZEIT: Widmark úr, hova lett a svédek olvasókedve? A legutolsó 
PISA-felméréskor az országa már csak a 25 helyen állt.
Martin Widmark: Kérdezze meg a barátait, milyen gyakran vesznek 
könyvet a kezükbe. A baráti körömben mindenki azt válaszolja: rit-
kábban, mint öt évvel ezelőtt. Nincs abban semmi meglepő, ha a gye-
rekek átveszik a felnőttek szokásait. Az egész társadalom változott 
meg: mindannyian kevesebbet olvasunk.
ZEIT: Tehát nem lepődött meg a PISA-eredmények láttán?
Widmark: Nem, a mi PISA-sokkunk 2011-ben megvolt. Már akkor 

világosan látszott, hogy ez csak rosszabb lesz.
ZEIT: Ön egy évet nem a saját gyerekkönyvei írásának, hanem egy olvasási projekt elő-
készítésének szentelt a svéd iskolások számára. Mit is terveztek?
Widmark: A projekt neve: „en läsande klass”, magyarul olvasó osztály. Összetrombitál-
tam egy teamet, ami egyfajta szabályzatot dolgozott ki a jobb olvasásértés érdekében. 
Ezt visszük el mind a 7500 svéd iskolába, elsőtől hatodik osztályig a gyerekeket tanítani.
ZEIT: Pontosan mit kapnak az iskolák?
Widmark: Minden iskola megkap áprilisig egy könyvet, praktikus utasításokkal és hasz-
nálati útmutatóval, hogyan tudnak a tanárok szövegértés órát tartani. Kísérőnek létrehoz-
tunk egy weboldalt, ahonnan több száz szöveget lehet ingyen letölteni. Ennek érdekében 
minden kiadót, rengeteg gyerekkönyv-szerzőt, és illusztrátort összetrombitáltam, akik 
rendelkezésünkre bocsátják a műveiket.
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ZEIT: Elmagyarázza a tanároknak hogyan tanítsanak? Nem érzik úgy, hogy a tyúkszem-
ükre lépett?
Widmark: Némileg meglepődnek, de pozitív értelemben. Senkit sem kritizálok, és leg-
főképp nem akarok az olvasóvá nevelés prófétájaként tetszelegni. Azért hívtam életre 
ezt a projektet, mert megfigyeltem, hogy az iskolákban senki sem tudja, hogyan lehet 
javítani az olvasásértést. Korábban magam is tanár voltam, én is akkor tanultam meg.
ZEIT: Miért, nem tanulják ezt a tanárképzésben?
Widmark: Túl keveset tanulnak róla vagy csak egy kis részét. Ezek semmi esetre sem új 
felismerések, amikre mi hivatkozunk. A tanulmányok már a 80-as évek óta a rendelke-
zésünkre állnak. De ez az ismeretanyag, ezek a tanulmányok nem hozzáférhetőek.  A 
tankönyvkiadók birtokában vannak, de nem ingyenesek, hiszen el akarják adni a tanme-
neteket. A tudomány természetesen szintén ismeri, de az olvasáskutatás és a tanárképzés 
között kevés és elégtelen az átjárás, összeköttetés. Ezt pótoljuk most. Be akarom vinni 
ezt a tudást az iskolákba – elterjeszteni a tanárok között, mint egy vírust.
ZEIT: Kíváncsiak vagyunk: mik az ajánlatai?
Widmark: Először is fontos, hogy nem többet és többet olvassunk, nem a mennyiségre 
helyezzük a hangsúlyt, hanem a gyerekekkel a szövegekről beszéljünk és vitatkozzunk 
velük. Csak így lehet az értelmezőkészséget megalapozni. A módszert öt, egymásra 
épülő elemre lehet bontani: 1. Jövendölés: Miről fog szólni a szöveg? 2. Összefoglalás: 
saját szavakkal visszaadni a történet lényegét. 3. Az új, ismeretlen szavaknál szünetet 
tartani, megpróbálni a megértésük után a szövegben, szöveggel és a kontextusban, kon-
textussal együtt értelmezni. 4. Kérdés feltevés: Miért dobja magát a srác ordítva a föld-
re? 5. A történetet megélni, átérezni, hatni hagyni: Milyen illatú a fű? Hogy néz ki a 
ház?
ZEIT: Ez nagyon egyszerűnek tűnik…
Widmark: Igen, ez az öt stratégiai lépcső botrányosan egyszerű. Tapasztalt tanárok auto-
matikusan alkalmazzák, de a gyerekekkel először még meg kell tanítanunk.
ZEIT: Érkezett kritika? 
Widmark: Természetesen aggódnak néhányan, hogy az állami oktatásba kik szólnak 
bele. Néhány embert idegesít, frusztrál, mert én az állami kontrollon kívülről agitálok. 
De mindenkinek elmondom, mennyire örülnék, ha az állam alkalmazna és megfizetne 
ezért a munkáért. De ha nem teszi, akkor is csinálom tovább.
Zeit: Öt évvel ezelőttig tanított is. Jobban olvastak akkoriban a gyerekek?
Widmark: Azt mondanám inkább, hogy türelmesebbek voltak. Leültek és egy fél órát 
olvastak. Sokkal nyugodtabbak voltak az osztályok.
ZEIT: Hogy tanított akkoriban?
Widmark: A gyerekek elolvastak egy könyvet, magyarázatot (olvasónapló?) írtak róla és 
előadták a társaiknak. Az öt stratégiai elemet, amit most el szeretnénk terjeszteni, nem 
ismertem akkoriban.
ZEIT: És a gyerekek ennek ellenére is jobbak voltak az értő olvasásban. Manapság emi-
att extra támogatásra szorulnak. Mi siklott félre?
Widmark: Több oka is van, szerintem. Az egyik az oktatás individualizálása. Nyolc éves 
gyerekeknek kísérletezniük kell, és önállóan feltárni, kutatni különféle témákat - például 
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az első világháborút. Az egyikük fegyverekkel foglalkozik, a másik az indulókkal, a 
harmadik a különféle uniformisokkal. Beültetik őket a sarokba és két hétig hagyják 
egyedül dolgozni. Így nem tudnak átfogó képet alkotni a részletekből és a töredékinfor-
mációkból. És hasonlóan is olvasnak: betűket egymás után, de a szót magát nem. Így 
nem is értik.
ZEIT: Pillanat, szóval úgy véli, ez rossz útja a tudás átadásának?
Widmark: Igen, bár az individualizmus még nincs Németországban bevezetve az okta-
tásba…
ZEIT: ...már majdnem...
Widmark: Na, igen, nem éppen jó ötlet. Egyáltalán nem szerencsés, ha a gyerekek ilyen 
sokat dolgoznak egyedül. Szükségük van útmutatóra és vezetésre. Természetesen nem 
olyasvalakire, aki félelmetes vagy ijesztő lenne. De hagyjuk csak a tanárokat a katedrán 
– vagy vigyük oda vissza.
ZEIT: És mik a további okok?
Widmark: A gyerekek manapság túlterheltek (túlszervezettek, a Helikopter szülőségre 
gondol). Alig van szabadidejük, nem unatkoznak. Amikor én gyerek voltam, sokszor 
gondolkodtam: Pfú, mit is csináljak most? Ó, hát olvasok!
Ha a szülők azt szeretnék, hogy olvassanak a gyerekeik, kapcsolják ki az internetet. A 
számítógép a könyv igazi konkurenciája. Ott nem kell fáradtságosan kibetűzni a szöve-
get, egyszerűen rá lehet klikkelni a videóra. 
ZEIT: De az Önök weboldalán is van videó...
Widmark: Na, igen, hát ez egy érdekes és vicces történet. Amikor elkezdtük kidolgozni a 
stratégiát és a szabályokat, eszünkbe jutott, hogy lefilmezzük. Senki sem szeret útmuta-
tókat olvasni. Így a videó most öt perc alatt bemutatja, amit különben két óra alatt olvas-
na csak át az ember. Ez egyébként nagyon jól bemutatja mi is történik manapság az ol-
vasási kultúránkkal.
ZEIT: Gondolja, hogy a könyvek fennmaradnak a számítógép mellett?
Widmark: Ha ezt szeretnénk, meg kell tanítanunk a gyermekeinket olvasni. Hogyan él-
hetik át az olvasást, miképp merülhetnek bele egy-egy könyvbe, akkor van esélyük a 
könyveknek a számítógéppel és az internettel szemben. Ha a gyerekek csak betűznek, az 
unalmas, győz a számítógép. Mi sem olvassuk önszántunkból a telefonkönyvet.
ZEIT: De az Internet és a számítógép nem fognak csak úgy felszívódni...
Widmark: Pontosan, így a gyerekeknek manapság duplán kell tanulniuk olvasni: köny-
veket és onlinet. Ez hatalmas kihívás. Mi, itt Svédországban, az Internettel nagyon ko-
rán, nagyon messze jutottunk, s most kapjuk a számlát a rosszabb iskolai teljesítmények 
formájában. Hagytuk, hogy lenyűgözzön a technika, de elfelejtettük az olvasást.
ZEIT: Az egyik legsikeresebb svéd gyerekíróként Önnek is érdeke, hogy a könyvek 
megmaradjanak. Ez az igazi motivációja a projektben?
Widmark: A gyerekek már olvassák a könyveim, szóval ez ettől független. Maguknak a 
gyerekeknek fontos az olvasás. Miért? Nos, képzeljen el egy nyolc éves fiút. Azzal azo-
nosul, amit a környezetében lát, és ott nincs túl sok szereplehetőség. A legokosabb, leg-
sportosabb vagy a legviccesebb lehet csak. Olvasva azonban kitágíthatja a világát és 
megtapasztalhat más lehetőségeket is. Azokban az osztályokban, ahol olvasnak, más 
légkört tapasztalok. Toleránsabbak, alacsonyabb a versenyszellem, több a magabiztos-
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ság. Ez sarkall: szeretném, ha a gyerekek bíznának abban, és át is élnék, hogy megtalál-
hatják a helyüket a világban, hogy jók, úgy, ahogy vannak.

A magyar fordítást Martin Widmark engedélyével Németh Eszter készítette. (Lies mich!Kindern 
den Zugang zu Büchern öffnen – wie schafft man das? Der schwedische Autor Martin Widmark 

möchte dies Lehrern beibringen. EIN INTERVIEW VON KATRIN HÖRNLEIN)

Kovács Jolán kerámiája — Fotó: Ove Hallin
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