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Kell-e még olvasni?
Mottó: Az olvasás (...) áthidalja az idő, a tér és az ismeretségi kör közötti szakadékot. (Steven Pinker)

megoszlanak a vélemények a könyvtárosok, olvasásszociológusok, tanárok, iro-
dalommal foglalkozók, az olvasást szeretők és szerettetni akarók körében. Egyesek 
a gutenberg-galaxis, a nyomtatott kultúra végéről beszélnek, mások arról, hogy az 
internet kiszorítja a könyveket, a papíralapú olvasást. Egyre kevesebb alkalommal ve-
szünk kezünkbe könyvet, helyette az internet, a virtuális világ került előtérbe.  A fia-
talok nagy részét teljesen hidegen hagyja az olvasás, mint kikapcsolódási lehetőség. 

Ellensége-e a web az olvasásnak és a könyvtárnak? Kell-e még egyáltalán 
olvasni? Ahhoz, hogy megtaláljuk a szükséges vagy bennünket érdeklő információ-
kat, a számítógépes környezetben is jól kell tájékozódni, képesnek kell lenni visszake-
resni, összekapcsolni és értelmezni a különféle digitális szövegforrásokból származó 
adatokat és megítélni ezeknek a forrásoknak a megbízhatóságát és hitelességét.  Az 
internetezés az olvasás új válfaját fejlesztette ki, melynek az információszerzés mel-
lett lényegi eleme a közösségi volta: az olvasás és írás összekapcsolódik a felhaszná-
lók közötti kommunikációval. 

A hagyományos értelemben vett papíralapú olvasás funkciója beszűkült, ugyan-
akkor az olvasásnak új formái jelentek meg, de azt leszögezhetjük, hogy internet 
sincs olvasás nélkül.

A DEENK ezért folyamatosan bővíti szolgáltatásait, hagyományos és e-learning 
módszerek alkalmazásával modulokat indít, különböző rendezvényeket, programo-
kat szervez, segédanyagokat készít, melyekkel hozzájárulhat az olvasási és digitális 
kompetenciák növeléséhez, az információkeresési készségek fejlesztéséhez.  

A főépületben található Családi Gyűjteményben és a Könyvajánlón a legnépsze-
rűbb gyermek-, ismeretterjesztő és szórakoztató irodalom kereshető szabadpolcon. 
A családok egy tanévre szóló „családi olvasójegyet” válthatnak. Kisgyermekes szülők 
számára mesefigurák rajzaival díszített Babaszoba áll rendelkezésre.  2014 márciusá-

ban immár 15. alkalom-
mal rendezzük meg az Internet Fiestát, melynek egyik legfontosabb cél-
ja az olvasás internetes lehetőségeinek bemutatása. 

A Debreceni Ady Endre Gimnáziumban már 8. éve zajlik egy helyi 
kezdeményezésű olvasásnépszerűsítő program, az Olvass többet! Pályá-
zati együttműködésünk eredményeként és a Debreceni Egyetem Neve-
léstudományi tanszékének segítségével ettől a félévtől egyetemi hall-
gatókat is invitálunk a nemzetközi versenybe. 

A vetélkedő lényege: semmi sem kötelező. Négy ajánlott olvasmányt 
lehet egy tanév során elolvasni, félévenként kettőt. magyar és világirodal-
mi, kortárs és klasszikus művekből készülnek a feladatlapok. Minden fél-
évben két-két fordulóra kerül sor. A verseny ingyenes. Az első forduló-
ban 1-1 oldalnyi szövegrészlethez kapcsolódnak az online kérdések, ame-
lyeket a megadott határidőig lehet előzetes regisztráció nélkül elkülde-
ni. (A mostani tavaszi forduló február 17-től március 11-ig tart.) A gimná-
zium könyvtárának honlapján http://195.199.191.81/konyvlap/indito.
htm - az Olvass többet! menüpontban érhető el a 2 szövegrészlet és a 2 
feladatlap. Bármelyik kitölthető, nincs továbbjutási minimum pont. A má-
sodik fordulóban (most március 25-én) a teljes műre/művekre vonatkozó 
kérdésekre adhatnak választ a versenyzők; tanári felügyelet mellett töl-
tik ki a hagyományos feladatlapokat. Ebben a megmérettetésben az is 
részt vehet, aki az online feladatlapokat nem töltötte ki. A szervezőtaná-
rok – Peternainé Juhász Zsuzsa, Kluka Hajnalka és Kónya István – vár-
ják a vetélkedőbe bekapcsolódni kívánó egyetemi olvasókat.

Az Egyetemi Életben eddig megjelent cikkeink elérhetők a DEA-ban.


