
Fordulópont 42

A  g y e r m e k  b e s z é d e t  t a r t

CZEGLÉDI ERIKA

„…elmondom 
hát mindenkinek”

A Debreceni Városi Könyvtár Diákkonferenciája 

I. HOGY KERÜL A KONFERENCIA A KÖNYVTÁRBA?
Napjainkban köztudottan kevés lehetõség áll gyermekeink elõtt az élõ-

szó használatára: az iskolában legtöbbször írásban felelnek; egymással is
inkább a billentyûzet nyomkodásával tartják a
kapcsolatot az éteren keresztül. Ugyanakkor
felnõttként, ahhoz, hogy sikeresek legye-
nek hivatásukban elengedhetetlen,
hogy okosan, összefüggõen, választé-
kosan és nem utolsósorban meggyõ-
zõen érveljenek, s álljanak ki az álta-
luk fontosnak ítélt helyzetekben. 

Ennek megtanulásához szeret-
nénk segítséget nyújtani, és a gya-
korláshoz terepet biztosítani diák-
konferenciánkkal. Elsõ ízben az el-
múlt évben adtunk lehetõséget az elõ-
adások megtartására. Sokat töprengtünk
azon, mi legyen a téma, végül kollégáimmal
egyöntetû döntést hoztunk: nevezetesen a
könyvtárban a könyvekrõl célszerû szólni, ezért „Az irodalom és én” cí-
met adtuk a konferenciának. Mindemellett nem szerettünk volna senkit
kizárni, tehát bármilyen témával lehetett jelentkezni, a feltétel mindössze
annyi volt, hogy legyen valami irodalmi kapcsolódása. Az elképzelésünk
telitalálatnak bizonyult, hiszen az elõadások között szakirodalmi – lovak-
kal foglalkozó és történelmi – is megjelent, de olyan is, amely a gyerekek
olvasási szokásait boncolgatta. A célcsoport elsõként a felsõ tagozatos kor-
osztály volt, iskolatípustól függetlenül. Természetesen nem titkolt célja-
ink közt szerepelt az olvasási kedv növelése is, amely talán nem meglepõ,
hiszen ha egy könyvtár bármit szervez, azt ennek érdekében teszi. Deb-
receni iskolásoknak hirdettük meg a programot a városi könyvtár honlap-
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ján és a helyi médiában. Az elsõ évben hat
iskolából huszonkét gyermek jelentke-

zett, a másodikban ez a szám kb. há-
romszorosa az elõzõnek. A kiírás
szerint 5 perces elõadásokat várunk
az elõadóktól, s az elõadások szöve-
gét egy héttel elõre bekérjük.

II. ELÕKÉSZÜLETEK

Elõször is támogatókat kellett keres-
nünk. Az önkormányzatot, helyi vállal-

kozókat és a helyi médiát kerestük meg.
Ajánlatunkban az szerepelt, hogy amennyi-

ben lehetõségeikhez mérten támogatják a konferenciát, szerepelhetnek
kiadványainkon. Meglepetésünkre a megkérdezettek pozitívan álltak ké-
résünkhöz, úgy tûnt, tervünk jelentõségét sokan felismerték. Ezután ke-
restünk néhány olyan embert, aki szívesen vesz részt személyesen is a
programban, és jelenlétével megtiszteli az elõadókat. Szakmai értékelõ
bizottságot hoztunk létre, melynek azt a feladatot szántuk, hogy néhány
szóban értékelje az elõadók teljesítményét. Természetesen ebben a hely-
zetben csak ösztönzõ értékelés jöhet szóba, hiszen már önmagában véve
az is nagy teljesítmény, hogy a gyermek ott van és a számára idegen kö-
zegben beszédet tart.

Amikor már láttuk a lehetõségeinket, hozzákezdtünk a technikai rész-
letekhez. A városi könyvtár logójából kiindulva megterveztük a konfe-
rencia logóját. Meghívókat készítettünk az elõadók nevével, az elõadá-
sok címével. Az elõadásokból kiadványt szerkesztettünk, az elsõt házi-
lag nyomtatva és fénymásolva, idén már nyomdai úton elõállítva. Név-
kártyákat készítettünk, és regisztrációs adatlapot, valamint emléklapot
minden résztvevõnek és felkészítõnek. Konferenciacsomagot állítottunk
össze, amelyben apró ajándékok, logós tárgyak, pl. jegyzettömb, kulcs-
tartó, kerámia logó, reklámtoll, videokazetta stb. kaptak helyet, és a ki-
advány, az elõadások teljes szövegével, mindezek egy erre a célra gyár-
tott papírtáskában.

Jól ismerve a gyerekek számítógépekkel való kapcsolatát, felajánlottuk a
prezentációval tartott elõadás lehetõségét, és azt is, hogy akinek az elké-
szítéshez segítségre volna szüksége, számíthat ránk. (Hát nem sok segít-
séget igényeltek!) Nagy tisztelõi vagyunk a technikának, de tartunk is tõ-
le, úgyhogy a prezentációkat is bekértük elõzõ napra, hogy rátehessük a
saját gépünkre, minimalizálva ezzel a hibalehetõségeket. 

Mivel egy jól felszerelt konferenciához büfé is tartozik, a felnõtt segítõk
házisütivel és teával érkeztek.
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III. ÉS ELKEZDÕDIK A KONFERENCIA

A gyermekek számára „igazi” konferencia-hangulatot kívántunk terem-
teni: A regisztráció után az elõadók és felkészítõik megkapták a névkár-
tyát és a konferenciacsomagot, ezután foglalták el a helyüket. Az elõadók
vendégeket is hívhattak, így szülõk és nagyszülõk várták izgalommal a
csemete szereplését. Több iskola igazgatója is látni akarta diákját, a ma-
gyartanárokról és osztályfõnökökrõl nem is szólva. Nagy volt hát a tét, és
a gyerekek óriási erõfeszítéseket tettek, hogy megfeleljenek az elvárásnak,
amelyet maguk elé állítottak. Volt, aki olvasta a szövegét, volt, aki kívülrõl
mondta, de olyan is, aki elõadta. Volt, aki PowerPoint-os prezentációt ké-
szített, volt, aki albumot, illetve az öltözetével idézte a kort, amirõl be-
szélt. Egyben viszont azonosak voltak: mindenki tisztességgel felkészült. 

Az elõadásokból nyilvánvaló volt a gyerekek érdeklõdése, hiszen min-
denki hozzá közel álló témát választott. Az elõadások egy része egy
konkrét könyvrõl szólt, más egy íróról, és volt, amely téma felõl közelí-
tett. Természetesen nem maradhatott ki Harry Potter, de az elsõ alka-
lommal megdöbbentõen kevés volt a jelenleg oly népszerû ifjúsági regé-
nyek aránya. (Ez a 2008-as évben már markánsan megváltozott.) Megje-
lent a kötelezõ vagy ajánlott irodalom, de döntõen mégis az egyéni ked-
venc volt a jellemzõ. 

AZ ELÕADÁSOK TÉMA SZERINTI MEGOSZTÁSA SZÁZALÉKBAN

Év Konkrét könyv Egy író munkássága Egy téma Elméleti tárgyú ea. 
2007 54% 14% 28% 4% 
2008 66% 9% 29% 0% 

Elgondolkodtató, hogy 2007-ben a huszonkét elõadásból mindössze
egy (!) akadt, amely kötelezõ olvasmányról szólt, és egy, amely ajánlottról.
Ez utóbbi, A két Lotti viszont „iskolán kívül” is elég népszerû a lányok
körében (és az elõadásból kiderült, hogy a gyermek a szüleitõl kapta meg
a könyvet még másodikos korában). A továbbiakban még a Petõfi és
Arany barátságát boncolgató elõadásnak érhetõ tetten az iskolai kötõdése,
az összes többinél, vagyis 86%-ban nem iskolai, hanem családi-baráti in-
díttatás vélelmezhetõ a témaválasztásnál. Természetesen ez semmilyen
szempontból nem tekintendõ reprezentatív mintának, de legalábbis figye-
lemre méltó az olvasóvá nevelés folyamatában.

Két elõadás családi utazás nyomán született. Itt is és máshol is felismer-
hetõ a szülõi támogatás a felkészülésben. Öt elõadásból szintén egyértel-
mûen kiderül a szülõk érintettsége: A Mikulás egy családi történet köré
épül, az Ignácz Rózsa, az indiános, a Baum és a Tamási Áron az anyukák
révén került a gyermek kezébe. Az Olsen, a Wilson, a Rowling, a Szabó
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Magda, a Sztelmah, a Poe, a fantasy sorozat könyveire viszont a gyermek
saját maga, vagy barátai révén talált rá. 

Néhány esetben egészen komoly összehasonlítást végzett az elõadó,
például a mondák, az indiános történetek és a hõsök esetében, de ugyan-
ez elmondható az írók életrajzáról is. Egészen különleges színfolt a Pom-
peji történet, ahol az elõadó Caius Plinius szerepében lépett fel, valamint
a Lovak az irodalomban címû elõadás, amely a lovakról szóló ismeretter-
jesztõ irodalom széles skáláját sorakoztatta fel.

2008-ban kötelezõ olvasmánynak ugyancsak egy elõadás jutott, ajánlott-
nak egy sem. Kinizsi Pál ugyanis nem Tatay Sándor interpretálásában je-
lenik meg, hanem Nógrádi Gáboréban. A népszerûségi lista élén egyéb-
ként is az elõbb említett kortárs író áll: 21 elõadásból 5-en, azaz majd’
25%-ban választották a gyerekek az õ mûveit. Mindezt egymástól függet-
lenül, hiszen két iskola három különbözõ osztályából áll össze a Nógrádi-
könyvek tábora. Idén tehát megjelentek a nagy kedvencek: Nógrádi, Bre-
zina, Böszörményi Gyula, Jacqueline Wilson. Klasszikusként Ende említ-
hetõ, és most öt elõadás is épült sorozatokra: a pöttyös könyvek, a Penny
sorozat, a Rózsaszín balettcipõ, az egerek világa és Nagy Katalin könyvei. 

A szülõi hatás öt elõadás esetében tûnt fel egyértelmûen – nem számítva
a „csak szimplán” ajándékba kapott könyveket – egy esetben inkább isko-
lai. Ez nem más, mint a Csoóri kötetrõl szóló, amelynek az az érdekessége,
hogy az Ibolya Utcai Általános Iskola tanulói készítették a versekhez az il-
lusztrációkat. Az összes többi elõadásban olyan témáról hallhattunk, mely
a kortárs, divatos szerzõkrõl és mûveikrõl szólnak. Az érintett szerzõknek
egyébként több mint 75%-a magyar, s csak alig egynegyede külföldi.

(A két év között felmerült különbségeknek nyilván lehet oka az életko-
ri eltérés: míg az elsõ évben az 5-8. osztályosok szerepeltek, 2008-ban még
csak a 4-6-os korosztályon vagyunk túl, a nagyobbak konferenciája no-
vemberben két további részletben zajlik.)

III. HOGYAN LÁTJÁK MINDEZT AZ ÉRINTETTEK? 
Miért éppen ezt a témát választották?
„Különös úton jutottam ehhez a könyvhöz. Egy könyvtár árulta a selej-

tezett könyveit. A könyv címe egybõl megragadta a figyelmem. Miután el-
olvastam az ajánlót is, megtudtam, hogy ez egy nyomozós könyv. Nem te-
ketóriáztam sokat, egybõl megvettem.” (Gyermán András)

„2003-ban, 10 éves koromban Anyu elvitt a színházba. Az Énekes ma-
dár címû színdarabot néztük meg. A darab olyan nagy hatással volt rám,
hogy azóta nyolcszor olvastam el.” (Gyermán Anna)

„Amikor kisbaba voltam, szüleim gyakran olvastak nekem Mikulásról
szóló könyveket.” (Balla Ágnes)
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„2007 nyarát Svédországban töltöttem. Anya már régóta szerette volna
nekem megmutatni Helsingört. Sokat mesélt Shakespeare-rõl, és annyit
kért, hogy mielõtt elindulunk, olvassak el egy mesét.” (Tóth Zoltán)

„Az elsõ pöttyös könyvet anyukám adta nekem ajándékba. Azt mondta,
hogy ez a könyv az övé volt és eljött az idõ, hogy nekem ajándékozza ezt,
az összes többi pöttyös könyvével együtt.” (Moravecz Kata) 

„Másodikos koromban az iskolánk kiadta Csoóri Sándor legismertebb
gyerekverseit, melyet tanulóink különleges rajzokkal illusztráltak. Rögtön
elkezdtem érdeklõdni utána és nemsokára már a kezemben tartottam a
könyvet.” (Czégé Sára)

Amikor elõkerül a szülõk könyve
„Korábban már láttam a Tüskevár címû regény eredeti, megfilmesített

változatát, de õszintén szólva nem kötött le a nagyon régen készült feke-
te-fehér film. Aztán, amikor egy alkalommal nagyszüleimnél édesapám
gyerekkori könyveit nézegettem, a kezembe került a regény. Ahogy kinyi-
tottam, a furcsa illatú, megsárgult lapokból különös hangulat áradt. Ked-
vem támadt elolvasni!” (Keresztes Kristóf)

„Anyukám kisiskolás korában minden könyvébe beleírta a nevét, majd
örökül hagyta a húgára, aki szintén beleírta a nevét a könyvbe. Most én
örököltem a könyveket és már az én nevem is bekerült a sorba. A könyvek
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lapjai kicsit megsárgultak, nincsenek bennük színes képek, de igazi csa-
ládi értékek. Sok boldog percet szereztek nekünk és remélem, hogy én is
a kezébe adhatom majd a lányomnak, hogy õ is ugyanúgy megszerethes-
se ezeket a történeteket, mint én.” (Moravecz Kata)

Mi ragadta meg az olvasót ebben a regényben/témában?
„Mindenképpen kellenek a hõsök! Muszáj lenniük! Csak õk képesek

számunkra hitet adni és példát. Minden korszaknak, minden népnek van
hõse. Lehetnek valós személyek, de lehetnek egy-egy író képzeletének
szülöttei.” (Timkó Rafael)

„Számomra szomorú, hogy ma már csak rezervátumokban találkozha-
tunk indiánokkal (na meg persze vásárokban), de hõstetteik ezekben a re-
gényekben tovább élnek.” (Orbán Tamara)

„Szerintem ez egy rendkívül izgalmas, cselekményes sorozat, amely
részletesen elmesél egy másik, mitikus világot.” (Szénási Bence)

„Bizonyára már kitaláltátok, hogy azért választottam ezt a témát, mert
szeretem a lovakat, és szeretek lovagolni, és egyetértek azzal a gondolat-
tal, mely így hangzik: Lehet a kutya az ember legjobb barátja, de a lovak
írják a történelmet.” (Tóth Esztella)

Szinte minden elõadásban megjelent a személyes hangvétel, néhol humort is
megcsillantva:

„A megismert emberek alapján alakította ki késõbbi könyvei karaktere-
it, (bár számomra nem világos, hogy hol találkozhat még egy olyan ta-
pasztalt ember is, mint Rejtõ, egy kékszakállú öregúrral, akinek a részeg-
ség az általános állapota, vagy valakivel, akit gyöngéd szálak fûznek egy
létrához, és ha bárki ezt a kapcsolatot megkérdõjelezi, az súlyos verésben
részesül).” (Tóth Marcell)

„Én ezt a könyvet másodikos koromban kaptam, mert kitûnõ lett a bi-
zonyítványom. Nagyon tetszik, mert vidám történet. Meg talán azért is,
mert nekem is van egy testvérem, aki nagyon hasonlít rám.” (Gyõrössy
Dorottya)

„Zorró még kitartóbban harcol a szabadságért, s nem utolsó sorban a
tisztességért. Nem volt kegyetlen és erõszakos, hanem egyszerre jellemez-
te higgadtság és robbanékonyság. S nem utolsó sorban merészség, ami
nélkül nem születhetnek hõsök. Nélküle nem lenne hõsiesség – szerin-
tem. Részben hasonlítunk egymásra. Õ is kalandvágyó, s feltalálja magát
minden helyzetben. Tipikus hõs alkat. Talán én is hõs lennék? Álmom-
ban már többször.” (Timkó Rafael)

„Kicsi gyermekkorom óta szeretem a könyveket. Elõször rágtam õket,
aztán a képeket nézegettem.” (Neuwirth Noémi)

„Én egy kicsit irigylem õket, mert õk már hordhatnak spicc-cipõt, de én
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még nem. Sem a balett tanárom, sem a szüleim nem javasolják, a csonto-
zatom miatt, mert az még nem elég erõs ehhez. Amúgy olvasni is jó errõl,
mert tudom, hogy nemsokára már én is spiccelhetek.” (Tóth Esztella)

Hogyan ajánlja a leendõ olvasónak?
„Mindenkinek ajánlom, mert letehetetlen, és bár néha fárasztó hajnal-

ban olvasni, de azért ezt a könyvet érdemes!” (Szénási Bence)
„Talán sikerült meggyõznöm titeket arról, hogy a regények és mesék

mellett a színmûveket is érdemes elolvasni, mert ugyanolyan élvezetet
nyújthatnak az olvasó számára.” (Gyermán Anna)

„Tehát olvassatok kedvetek, érdeklõdési körötök alapján, és akkor biztos
egy nagyszerû élménnyel fogtok gazdagodni! Ezúton szeretném
Jacqueline Wilson más hasonló lánykönyveit is ajánlani!” (György Tímea)

„Ha szeretnének lebilincselõ, érdekes történetet olvasni, akkor ajánlom
a Rejtelmes történeteket.” (Zelenka Sándor)

„Azért ajánlom ezt a regényt mindenkinek, mert érdekes, és bemutatja
a kamaszok világát, amely nagyon közel áll hozzánk.” (Vadon Zsuzsa)

„Ezt a varázslatos regényt felnõtteknek is ajánlom, hiszen nem szüksé-
ges gyereknek vagy varázslónak lenni ahhoz, hogy a Harry Potter elvará-
zsoljon.” (Szántó Lili)

„Azért is ajánlom, hogy olvassátok el, mert nagyon olvasmányos, és a
benne szereplõ gyerekek a mi korosztályunkba tartoznak. Az õ vágyaik a
mieinket is tükrözik: természet- és állatszeretet, összefogás, barátság és
sok-sok humor…” (Gajdics Bálint)

„Ebbõl a történetbõl is láthatjátok, hogy Lengyel Dénes régi magyar
mondái nemcsak hasznos, hanem humoros, izgalmas, elgondolkodtató
olvasmányok is. Aki szeret történelmi hõsökrõl érdekes történeteket olvas-
ni, és akit érdekel a magyarok történelme, aki szeretné tudni, hogy éltek
a régi évszázadok emberei, az biztos szívesen fogja olvasni ezt a könyvet.”
(Kovács Máté)

Olvas, vagy nem olvas?
Egy nyolcadikos elõadónk provokatívnak is nyugodtan nevezhetõ elõ-

adásában ezt a kérdést feszegette, melynek lassan már könyvtárnyi irodal-
ma lesz, de a válasz túl sok jóval nem kecsegtet. Saját tapasztalatait meg-
osztva hallgatóságával az olvasóvá válásának útjáról, a kötelezõ irodal-
makkal kapcsolatban a következõ kifogásokat emelte:

1. Hosszúak és olykor az idegen kifejezések miatt nehezen érthetõk meg
2. Egy mai gyerek nem tud azonosulni egy 100 évvel ezelõtt élt szerep-

lõvel (pl.: Nemecsek Ernõvel, Nyilas Misivel)
3. Kötelezõek (jobban hangzik az ajánlott)
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4. Köztudott, hogy a lányoknak és a fiúknak más és más az érdeklõdési
körük, s mégis ugyanazt a regényt kell elolvasniuk

5. Ha még talán élvezed is a könyvet, azt az élményt, hogy lehet írásba
adni? (Utalva az olvasónaplókra.) (Szita Zsófia) 

IV. A FÓRUM

A konferencia végén fórumot tartottunk „Én még olvasok. És Te?” cím-
mel, ahol az elõadók és a vendégek kifejthették véleményüket a fiatalok
olvasási szokásairól, és ötleteket adhattak az olvasóvá válás lehetséges
módszereihez. Zsófi felvetése ehhez mintegy vitaindítónak hangzott.

A könyvtárosok és pedagógusok csõre töltött ceruzával várták a gyere-
kek véleményét, és várták-kérték a javaslatukat, mivel tudnánk olvasásra
motiválni a ma még nem olvasókat, õk viszont szemmel láthatóan büsz-
kék voltak arra, hogy a felnõttek õszintén kíváncsiak a válaszukra. A gye-
rekek számára feltett kérdések, és a leggyakoribb válaszok:

Mit olvastok szívesen, és milyen könyvet nem vesztek örömmel kézbe?
• A könyv akkor jó, ha izgalmas, pl. krimi vagy varázslós
• A leíró részek unalmasak, ha sok van belõlük, inkább nem kell a

könyv
• Az „agyonillusztrált” könyvek károsak, mert gátolják az olvasó elkép-

zeléseit, és a sok kép miatti gyakori tagolás is zavaró a szövegben
• Nem jó, ha a könyv túl hosszú

Hogyan kerül könyv a kezetekbe?
• Szülõk ajánlják
• Barátok ajánlják
• Sokan beszélnek róla (ez tipikusan a Harry Potter)

Hogyan lehet érdekessé tenni egy könyvet mások, pl. a barátok, osztálytár-
sak számára?

• Sokat kell beszélni róla
• Fel kell olvasni belõle
• Az órai könyvismertetések is figyelemfelkeltõek

Mit tehetnének a könyvtárak az olvasási kedv növelése érdekében?
• Az egyes állományrészekre játékos formában hívjuk fel a figyelmet

(pl. készítsünk hozzájuk kreatív játékokat).
• Az egyes állományrészekhez készítsünk vetélkedõt
• A beiratkozáshoz ajánljunk akciókat, adjunk apróbb ajándékokat
• A konferencián említett könyveket kiemelve tegyük hozzáférhetõvé
• A polcokhoz írjunk idézeteket az ott elhelyezett könyvekbõl
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• Legyenek érdekes tárgyak elhelyezve, amelyek felhívják a figyelmet
egyes könyvekre (ahogyan pl. a mi könyvtárunkban Rejtõ kiállítás-ke-
retében Fülig Jimmy szobra és a 14 karátos autó látható)

Neked miért jó olvasni?
• „Azért jó olvasni, mert párhuzamot látok a könyv szereplõi és az én

életem között.” (Gyõrössy Dorottya)
• „Ha rossz napom volt, elõveszek egy könyvet, átcseppenek egy másik

világba, és úgy alszom el, hogy nem a napi problémáimon töröm a fe-
jem.” (Gyermán Anna)

• „Ha olvasunk, több érzelmet tudunk átélni.” (Zelenka Sándor)

A gyerekek megfogalmazták még, hogy nagyon fontos a jó marketing
egy könyv esetében is, és nem általában az olvasást népszerûsítenék kor-
társaik körében, sokkal inkább konkrét könyveket kellene ajánlani. Fel-
merült az iskolai könyvtárak állományának hiányossága is: úgy gondol-
ják, hogy nincs elégséges választék a fiatalok számára vonzó, új könyvek-
bõl, vagyis esélytelen, hogy ezek a körülmények alkalmasak lennének az
olvasóvá neveléshez.

V. UTÓHATÁS

Programunkat rendkívül lelkesen üdvözölték pedagógusok és szülõk, s
már a szervezéskor sem volt kérdés, hogy komoly igény jelentkezik a foly-
tatásra.
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Úgy döntöttünk, hogy idén három helyszínen, három életkori kategóri-
ában tartunk diákkonferenciát. A Debreceni Városi Könyvtár Új Élet Par-
ki Könyvtárában a 4-6. osztályosok, az Újkerti Könyvtárában a 11-16
éves, a Benedek Elek Könyvtárában pedig a középiskolás korosztály szá-
mára adunk lehetõséget, hogy beszámolhassanak olvasmányélményeik-
rõl, és azok hatásairól. A konferenciát teljes egészében digitálisan rögzít-
jük, s a Debreceni Városi Könyvtár honlapján hozzáférhetõvé tesszük.
Referenciaként javaslom felkeresni a www.dbvk.hu/kolibri oldalon a
2007-es diákkonferencia teljes anyagát.

Egyikünk sem gondolja, hogy ezzel a kezdeményezéssel megoldanánk
a gyerekek olvasási problémáit, de szem elõtt tartva a „Gondolkodj globá-
lisan – cselekedj lokálisan” elvet, úgy vélem ez is egy lépés a saját köze-
günkben az olvasási kedv növelése érdekében. Alátámasztja ezt annak az
osztálynak a példája, ahonnan több elõadással is készültek, és a gyerekek
nevetve mesélték:

„Az osztály az összes könyvet el akarja olvasni, amibõl elõadást tartottunk.”

ZÁRSZÓ

„Az igazság az, hogy én egy jó iskolának lehetek a tanulója, ahol vezetik az
olvasni szeretõ tanulókat. Mai témájú ifjúsági regényeket dolgozunk fel órán-
kon és azon kívül is neves írókkal találkozunk (pl.: Sohonyai Edit, Nógrádi
Gábor). Volt szerencsém találkozni mind a két íróval. Betekintést nyertem az
írók gondolataiba, a könyveik megalkotásának folyamatába beavattak, s meg-
éreztem, hogy korosztályom problémáit dolgozzák fel. Ezek után, egyre job-
ban lekötött a könyv, amit olvastam. Az õ könyveiken kívül más könyveket is
kezembe vettem, s éreztem hogy követnek, mint egy társ. Kérdezhetek és vála-
szolnak. Talán most éreztem rá, hogy boldog és felszabadult vagyok, amikor
olvasok.” (Szita Zsófia)

A 2007-ES DIÁKKONFERENCIA ELÕADÁSAI ÉS ELÕADÓI:
(Felsõ tagozatos korosztály)
1. J. K. Rowling: Harry Potter és a bölcsek köve (Szántó Lili 5. a Ibolya Utcai Ált. Isk.)
2. Hogyan nõtt velem a Mikulás, és hogyan nõttem én a Mikulással? (Balla Ágnes 5. b

Ibolya Utcai Ált. Isk.)
3. Jaroszlav Sztelmah: Az erdei tó titka (Gyermán András 5. a  Ibolya Utcai Ált. Isk.)
4. Az Olsen ikrek (Horváth Fanni 5. a Ibolya Utcai Ált. Isk.)
5. Lovak az irodalomban (Tóth Esztella 5. b Ibolya Utcai Ált. Isk.)
6. Erich Kästner: A két Lotti (Gyõrössy Dorottya 5. a Ibolya Utcai Ált. Isk.)
7. Ignácz Rózsa: Torockói gyász (Gyõri Krisztina 5. a Ibolya Utcai Ált. Isk.)
8. A monda (Bíró Soma 6. c  DE Arany János Gyakorló Ált. Isk.)
9. Hõsök az irodalomban (Timkó Rafael 6. c Ibolya Utcai Ált. Isk.)

10. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk (Vadon Zsuzsa 6. c DE Arany János Gyakorló Ált. Isk.)
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11. Pompei (egy mediterrán üdülõparadicsom pusztulása) 
(Kovács Ákos 6. c Ibolya Utcai Ált. Isk.)

12. Petõfi és Arany barátsága (Kacsándi Dorottya 6. a DE Arany János Gyakorló Ált. Isk.)
13. A krimiírás atyja: Poe (Zelenka Sándor 6. a Ibolya Utcai Ált. Isk.)
14. Szüleink, nagyszüleink kedvence: Baum: Óz, a nagy varázsló (Kiss György 6. a

DE Arany János Gyakorló Ált. Isk.)
15. Amleth, dán királyfi (Tóth Zoltán 6. c Ibolya Utcai Ált. Isk.)
16. Szabó Magda: Mondják meg Zsófikának (Gyuris Kinga 7. a Ibolya Utcai Ált.)
17. Kultúrák összecsapása: Indián regények (Orbán Tamara 7. b Ibolya Utcai Ált. Isk.)
18. Az értelmezés sokszínûsége. J. Wilson: Folytassa Lotti  

(György Tímea 7. a Ibolya Utcai Ált. Isk.)
19. A sárkánydárdák nyomában (Szénási Bence 7. a Szoboszlai Úti Ált. Isk.)
20. Rejtõ Jenõ élete és irodalma (Tóth Marcell 8. a DE Kossuth Gyakorló Ált. Isk.)
21. Miért (nem) olvas a gyermek (Szita Zsófia 8. a Dózsa György Ált. Isk.)
22. Tamási Áron: Énekes madár (Gyermán Anna 8. a DE Kossuth Gyakorló Gimnáziuma)

A 2008-AS DIÁKKONFERENCIA ELSÕ RÉSZÉNEK ELÕADÁSAI ÉS ELÕADÓI:
(4-6 osztályosok)
1. Édesanyáink kedvenc lányregényei: Pöttyös könyvek (Moravecz Kata 4. a Ibolya

Utcai Ált. Isk.)
2. Tüskevár (Keresztes Kristóf 4. a Ibolya Utcai Ált. Isk.)
3. Kinizsi Pál újraéled (Gajdics Bálint 4. b Ibolya Utcai Ált. Isk.)
4. Mesélnek a századok (Kovács Máté 4. b Ibolya Utcai Ált. Isk.)
5. A mi könyvünk: Csoóri Sándor: Ördögfióka (Czégé Sára 4. b Ibolya Utcai Ált. Isk.)
6. Az egerek valós világba vezetõ útja (Versánszky Dalma 4. a DE Arany János 

Gyakorló Ált. Isk.)
7. Vaú, Vaúú. Kutyául vagyok. Egy kutya keservei (Komlósi Dorottya 4. a DE Arany

János Gyakorló Ált. Isk.)
8. Hét tappancs gazdája. Penny bemutatása (Almási Nóra 4. a DE Arany János 

Gyakorló Ált. Isk.)
9. Csak kipróbálnám! Gondolatok Nógrádi Gábor az anyu én vagyok címû könyvérõl

(Leányvári Villõ 4. a DE Arany János Gyakorló Ált. Isk.)
10. Egy varázslatos történet. Hogyan látja Zsófi? (Andráskó Anna 4. a DE Arany János

Gyakorló Ált. Isk.)
11. Egy könyv, ami az utcán hevert: Ulysses Moore: Idõkapu (Jónás Áron 4. a DE

Arany János Gyakorló Ált. Isk.) 
12. Marci öröksége. A fõhõs bemutatása (Neuwirth Noémi 4. a DE Arany János 

Gyakorló Ált. Isk.)
13. Szabó Lõrinc élete (Oláh Enikõ 4. b Vénkerti Ált. Isk. és A. M. I.)
14. Reneszánsz emlékek Magyarországon (Balogh László Ádám 5. a Ibolya Utcai Ált. Isk.)
15. Michael Ende: Végtelen történet (Kustár Dániel 5. b Ibolya Utcai Ált. Isk.)
16. Rózsaszín balettcipõ (Tóth Esztella 6. b Ibolya Utcai Ált. Isk.)
17. Békés Pál: A Félõlény (Bölcskei Dóra 6. b Ibolya Utcai Ált. Isk.)
18. A bátyám zseni (Érlaki Zita 6. b Ibolya Utcai Ált. Isk.)
19. Gyerünk haza! (Szántó Lili 6. a Ibolya Utcai Ált. Isk.)
20. Gyermekvilág. Nagy Katalin könyvei (Gyõri Krisztina 6. a Ibolya Utcai Ált. Isk.)
21. Nem könnyû a tini élet. J. Wilson regényei (Kiripolszky Sára 6. a Dózsa György

Ált. Isk.)
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