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Az olvasás múltjáról, jelenéről, 
jövőjéről, az olvasás fogalmá-
nak átalakulásáról tartottak 
konferenciát a Csuka Zoltán 
Városi Könyvtárban. A tanárok, 
könyvtárosok részvételével zajló 
rendezvényen egy tanulmány-
kötetet is bemutattak, címe: Az 
olvasás védelmében. 

A szentendrei, a váci, a gödöl-
lői és az érdi könyvtár, illetve 
egy gödöllői általános iskola 
konzorciuma 2009-ben több 
mint 88 millió forintot nyert a 
TÁMOP 3.2.4-08/1/KMR-2009-
0020 számú, Pest megyei tudás-
expressz címû pályázaton, azzal 
a céllal, hogy bekapcsolódjanak 
az élethosszig tartó tanulás 
programjába, és fejlesszék töb-
bek közt az olvasási és digi-
tális kompetenciákat. A projekt 
keretein belül a Pont Kiadó 
gondozásában nemrég világot 
látott egy tanulmánykötet is, Az 
olvasás védelmében címmel, 
amelyet minden, a programban 
részt vevő könyvtárban bemu-
tatnak, illetve eljuttatnak a helyi 
oktatási intézményeknek. 

Érden a Csuka Zoltán Városi 
Könyvtár tartott konferenciát 
az olvasás védelmében: Fûzfa 
Balázs irodalomtörténész és 
Szvetelszky Zsuzsanna kommu-
nikációkutató beszélt az olva-
sás jelenéről, múltjáról, jövő-
jéről. A kötetet Szávai Ilona, a 
könyv szerkesztője mutatta be 
az érdi és a környező települé-
sek könyvtárosainak, a helyi és 
környékbeli iskolák nevelőinek. 
A könyvből nemcsak a megje-
lentek kaptak egy-egy példányt, 
hanem azok az iskolák is, ame-
lyek nem tudták képviseltetni 

magukat a konferencián – tud-
tuk meg Bazsóné Megyes Klára 
igazgatótól, aki elmondta azt 
is: a tudásexpressz projekt a 
könyvbemutató konferenciák 
mellett jóval több elemből áll. 

– Lehetett pályázni adatbá-
zis-építésre – nem a sajátun-
kéra, hanem helyi iskolákéra, 
honlapfejlesztésre, ezenkívül 
az olvasáskultúra fejlesztésére. 
Utóbbi keretében könyvtárunk-
ban különleges foglalkozásokon 
együtt vesznek részt a Bolyai és 
a Móra Általános Iskola diák-
jai: játszva, zenét hallgatva, és 
az internet segítségével ismerik 
meg könyvtárunkat, a köny-
veket, a történelmi korokat. 
A foglalkozások forgatóköny-
véből összeállítunk majd egy 
kötetet is – tette hozzá Bazsóné 
Megyes Klára, akit arról is kér-
deztünk: tapasztalatai szerint 
szükség van-e az olvasás védel-
mére, máshogy, mást olvasnak-e 
a fiatalok, mint egy emberöltő-
vel korábban?

– Ahogy az előadásokban 
is elhangzott: most már csak 
írunk, nem olvasunk, a könyve-
ket felváltja a digitális tartalom 
böngészése. Nem biztos, hogy 
a Háború és béke kell hozzá, 
hogy egy gyerek megtanuljon 
rendesen olvasni, de ha csak a 
chatoldalakat, a felszínes szöve-
geket bújja, a szövegértése nem 
fejlődik – vélekedett a könyvtár 
igazgatója. – A projektben részt 
vevő könyvtárak arra szövet-
keztek, hogy növeljék az olva-
sáskultúrát. Nagyon szûken 
szoktuk értelmezni az olvasást, 
holott az nemcsak a szépirodal-
mi mûvekre vonatkozik, hanem 

egész életünket, a mindennap-
jainkat is behálózza. 

Sárközi Márta, az önkormány-
zat humánpolitikai irodájának 
vezetője a konferencia megnyi-
tóján hasonlóképp fogalmazott. 

– Tennünk kell az olvasás 
védelmében, elsősorban a 
családokban, hiszen a pozitív 
mintát a gyerek is követi. Az 
iskoláknak, a könyvtáraknak 
is nagyon sokat kell tenni a 
szövegértő olvasás elsajátítása 
érdekében. Az olvasás, azon 
túl, hogy fejleszti ismeretein-
ket, gyarapítja szókincsünket, 
frissen tartja memóriánkat, szó-
rakoztat, megvigasztal, átsegít 
a nehézségeken – hangsúlyozta 
az irodavezető.

Szávai Ilona, az olvasásku-
tatási tanulmányokat magában 
foglaló kötet szerkesztője azt a 
kérdést tette fel: miért kell meg-
védenünk az olvasást, védelem-
re szorul-e egyáltalán? 

– Kulturális programokban, 
programfüzetekben nincs jelen 
a könyv. Egy tavalyi kiadvány-
ban, Magyarország kulturális 
naptárában egy szó nem esett 
sem a könyvfesztiválról, sem 
a könyvhétről. Védeni kell az 
olvasást, hiszen azoknak a 

tudatában, akik megszabják, mi 
a kultúra, nincs benne a könyv 
– hangsúlyozta Szávai Ilona. 

Szvetelszky Zsuzsanna kom-
munikációkutató arról beszélt, 
hogyan alakítható ki a könyv-
függőség a gyerekeknél, mekko-
ra ebben a szülők, a könyvekről 
szóló beszélgetések, játékok 
szerepe. 

– Nem hangzatos szólamok-
kal, hanem azzal lehet ked-
vet csinálni egy könyvhöz, ha 
mesélünk róla: nem elemezve, 
hanem a sztorit saját olvasa-
tunkban elmesélve – mondta 
Szvetelszky Zsuzsanna, hang-
súlyozva: csak az tud olvasás-
ra nevelni, aki maga is olvas 
– sokat, élvezettel, szabadon, és 
annyira szereti, hogy másokkal 
is megosztja örömét, bánatát. 

 Ádám Katalin

Néhány adat a hazai funkcionális  
analfabétizmus újratermelődéséről:
A nyolcadik osztályosok 30 százaléka súlyos szövegértési prob-
lémákkal küszködik, 1990 és 1995 között a 9 és 18 éves kor-
osztályok olvasásértési teljesítménye 20 százalékkal romlott. 
A fiatalok 6-8 százaléka nem végzi el a 8. osztályt, a diákok 
25-29 százaléka nem kerül sem középiskolába, sem szakmun-
kásképzőbe. A középiskolából évente átlagosan a tanulók 13-15 
százaléka esik ki. (Részlet a könyv egyik tanulmányából.)

Az olvasás védelmében

Környékbeli és helyi könyvtárosok, pedagógusok és érdeklõdõk jöttek el 
Az olvasás védelmében címû könyv érdi bemutatójára
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Szvetelszky Zsuzsanna kommuni-
kációkutató

Mácsai Anettát, a Magyar 
Földrajzi Múzeum igazgató-
helyettesét 2010. március 31-én 
a Pulszky Társaság – Magyar 
Múzeumi Egyesület évi rendes 
közgyûlésén Pulszky Károly-
díjjal tüntették ki. Ezt a magas 
szintû elismerést olyan 40 éves-
nél fiatalabb múzeumi szak-
embernek adják, akik mun-
kássága nagymértékben hoz-
zájárul a magyar múzeumügy 
fejlődéséhez, a múzeumokban 
őrzött tudás széles körû tár-
sadalmi népszerûsítéséhez. 
Az érdi szakember évtizedes 
múzeumpedagógiai munkájá-
val, az általa szervezett vetél-
kedőkkel, az általános ismeret-
terjesztő és a diákoknak szóló 
tematikus kiadványaival, a 
kezdeményezésére indított Kis 
Tudós Klub révén, az iskolák-
kal kialakított élő kapcsolattal 
nagyon sok barátot szerzett a 
múzeumnak, és sok tanulónak 
nyújtott új élményalapú isme-
reteket, az elmúlt évben magas 
színvonalon megszervezte a 
természettudományi múzeum-
pedagógusok első országos 
konferenciáját.

– A nekem átadott kitünte-
tés valójában sok-sok ember-
nek szóló elismerés is egyben. 
Elismerés a Magyar Földrajzi 
Múzeumnak, mint intézmény-
nek, a városnak, amely támo-
gatja mûködésünket, az isko-
láknak, a pedagógusoknak és 
nem utolsósorban a rendez-
vényeinken részt vevő tanu-
lóknak, családoknak. Ez a díj 
tartalmában az elmúlt évtized 
múzeumpedagógiai téren vég-
zett közös munka elismerése, 
de egyben személyes ösztön-
zés is az elkövetkező időkre – 
mondta a legfrissebb Pulszky-
díjas. 

A Százhalombattán élő, de 
érdi gyökerekkel rendelkező 

Mácsai Anetta alapszakmáját 
tekintve földrajz–biológia sza-
kos tanár, de emellett okleve-
les környezetmérnök, valamint 
marketing- és reklámmene-
dzser is. Hatodik éve Kubassek 
Jánosnak, a Magyar Földrajzi 
Múzeum igazgatójának helyet-
tese. Szeptembertől geográfus-
nak tanul. 

– Tizedik éve dolgozom 
itt Érden, a Magyar Földrajzi 
Múzeumban. Kezdettől fogva 
az volt a feladatom, hogy a láto-
gatóknak, ezen belül is elsősor-
ban a fiataloknak mutassam 
meg a múzeumunk által őrzött 
kincseket, hogy az itt felhalmo-
zott tudás szellemiekben minél 
több embert gazdagítson, 
hogy a múzeumi séta minden 
látogató számára maradandó 
élményt jelentsen. Átlagosan 
évi egy időszaki kiállítást szer-
vezünk munkatársaimmal, 

ilyen volt például a Magyar 
utazók Afrikában vagy a múze-
umalapító Balázs Dénes életút-
ját bemutató kiállítás. Sikeres 
pályázatainknak köszönhe-
tően van lehetőségünk szinte 
minden esztendőben egy-két 
kiadványt is megjelentetni, 
így Cholnoky Jenőről, Déchy 
Mórról, Teleki Sámuelről és 
más ismert magyar utazókról 
és felfedezőkről is adtunk ki 
múzeumi füzeteket.

Mácsai Anetta a budapesti 
Petőfi Irodalmi Múzeumban 
vehette át az Országos Képtár 
egykori igazgatójának nevét 
viselő Pulszky Károly-díjat, 
öregbítve a Magyar Földrajzi 
Múzeum hírnevét, és elisme-
rést szerezve a múzeumpeda-
gógiai tevékenységnek, Érdnek 
és az érdi pedagógusoknak, 
iskolásoknak. 

 Vizsy Ferenc István

Érdi múzeumpedagógus kitüntetése

Mácsai Anetta: A díj közös munka elismerése

A 
sz

er
zô

 fe
lv

ét
el

e

mûvelõdés


