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A MMagyar GGyermekírók 
Szekszárdi TTanácskozásának aajánlásai 

Az elmúlt négy évtized tanácskozásainak központjában mindig a magyar
gyermekirodalom problémái álltak. A mostani találkozó résztvevõi egyetér-
tettek abban, hogy ezek a problémák az idõk folyamán egyre súlyosabbá
váltak, magának a rendszeres tanácskozásnak a lehetõségét sem látjuk biz-
tosítottnak. 

Aa veszteségek – kimutatottan – kapcsolatban állnak az új gyermek gene-
rációk szövegértési és szövegalkotási (kommunikációs) problémáival, vagyis
az egész társadalom jövõjét veszélyeztetik.

Mindezeket figyelembe véve javasoljuk a gyermekklultúra  ügyében illeté-
kes állami és társadalmi szerveknek:

1. Tisztában vagyunk az ország súlyos gazdasági helyzetével, ezért most
csupán a kultúra támogatására szánt erõforrások igazságosabb és célsze-
rûbb elosztását kérjük. Minden területen meg kell határozni a gyermekkul-
túrára esõ kontingenst. Ennek nagyságát szakmai megfontolások alapján
kell kialakítani. Ha megmarad a jelenlegi belháborúkon alapuló elosztás, az
a gyermekkultúra elsorvasztását eredményezheti.

2. Haladéktalanul el kell kezdeni a nemzeti kultúra integrációját ezen a
területen. Erre már történtek kísérletek, amelyekben a gyermekkultúráról –
a szokásos gyakorlat szerint – megfeledkeztek. Kulturális értékeink folyama-
tos áramoltatása a leghatékonyabb módja a különbözõ országokban élõ
magyar gyerekek kapcsolatai erõsítésének.

3. A tanácskozáson sok szó esett a modernizáció kulturális veszélyeirõl.
Ugyanakkor végül mindannyian egyetértettünk abban, hogy a modern tech-
nika által ajánlott valamennyi lehetõséget ki kell használnunk gyermekiro-
dalmunk, gyermekkultúránk értékeinek terjesztésében. Ez elsõsorban a mi
felelõsségünk, de a gyermekkultúra támogatói is nagyobb arányban segít-
hetnék az elektronikus kultúraközvetítõ eszközök fejlesztését, hiszen így vi-
szonylag csekély anyagi ráfordítással rengeteg fiatal olvasóhoz lehet eljuttat-
ni értékes irodalmat azokon a csatornákon (mobiltelefon, internet) keresz-
tül, amelyeket már amúgy is használnak. 

4. Tudomásul véve jelenlegi korlátainkat fel kell készülnünk a magyar
gyermekkultúra infrastruktúrájának gyökeres reformjára. Ennek fõ célkitûzé-
sei: a korábbinál szorosabb kapcsolat a megújuló oktatással, valamint az
Európai Unióban mind nagyobb figyelemmel övezett gyermekkultúra önál-
ló hazai intézményi és támogatási rendszerének kialakítása. 
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