Rózsa Dávid: Olvasókörökről, olvasásnépszerűsítésről
Nagyon köszönöm megtisztelő felkérésüket, kiemelten az e találkozót megszervező Kovács
Béláné elnök asszonynak, hogy a szövetség évi rendes taggyűlésén, nyári találkozóján részt
vegyek. Külön öröm, hogy az olvasást a középpontba állító szervezet ennyire szép létszámú
tagsággal rendelkezik, és hogy határon túli magyar olvasókörök, egyletek is képviseltetik
magukat. Egy könyvtáros-bibliofil, mint jómagam is, természetesen a hasonlóan könyvszeretők
társaságában érzi igazán jól magát, így a mai eseményre érkezve is azonnal az otthonosság érzése
kerített hatalmába.
A nemzeti könyvtár munkatársai a napokban fejeztek be egy igen részletes szemletanulmányt,
amely az olvasásnak az egészségre tett hatásával foglalkozik. Mi, akik ismerjük, hogy mit vált
ki, nem csupán lelkileg, hanem akár fizikailag is egy-egy igazi, magával ragadó olvasmány,
mondhatnánk, hogy tessék receptre felírni a könyveket, az olvasást magát.
Az Országos Széchényi Könyvtár már 220 éve, létrejöttekor is vállaltan a tudomány- és az
olvasásnépszerűsítés mellett állt. Az alapító, gróf Széchényi Ferenc kifejezetten közhasználatra
bocsátotta rendkívüli gyűjteményét, míg fia, a legnagyobb magyar, Széchenyi István nevéhez
kötődik az akkoriban olvasókabinetnek is hívott olvasókörök tömegessé válása. A
reformkorban a közösséghez tartozás ősi igénye kapott ezzel új lehetőséget, egyben az új
eszmék hirdetésének színterévé is váltak az egyletek. Olyannyira szüksége volt mindenkinek az
összetartozásra, az egy tőről fakadás kifejezésére, hogy több nemes lemondott előjogáról,
amikor egy-egy olvasókör tagja lett. Napjainkban még több hasonló olvasókörre lenne szükség,
hogy hasonló gondolkodású emberekkel szemkontaktust teremtve tudjunk tartalmas
párbeszédet folytatni. Az ember a digitális élet mellett is ragaszkodik a személyességhez, a
közvetlen találkozásokhoz.
A nemzeti könyvtár természetes szövetségese az olvasóköri mozgalomnak. Ezt a feladatot más
könyvtárakhoz képest részben könnyebb, részben nehezebb elvégeznünk. Könnyebb
annyiban, hogy kultúrstratégiai intézményként könyvtárunk kiemelt helyzetben van; és azzal,
hogy voltaképpen mi őrizzük a magyar írott kulturális örökséget, hatalmas kincsestár birtokában
vagyunk. Nehezebb viszont annyiban, hogy nem kölcsönző könyvtárként ezt az értéket hogyan
tudjuk a lehető legteljesebben és a legszélesebb körben átadni, és valóban mindenki
rendelkezésére bocsátani. Hiszek abban, hogy ez az alapja a nemzeti identitás megőrzésének,
és ha kitekintek, egyik eleme az ország versenyképessége növelésének is.
A mai nappal, amikor az Olvasókörök Szövetségével szorosabbra fűzzük a kapcsolatot, még
egy lépést teszünk az említett misszió megvalósítása felé. A jövőben a szövetséggel egymást
erősítve vállaljuk az olvasás szerepének tudatosítását, az olvasásösztönzést és -népszerűsítést.
Igyekszünk közösen kiállításokat, konferenciákat, előadásokat szervezni, kiadványokat
megjelentetni. Továbbra is együttműködünk a hazai és a határon túli kulturális egyesületekkel,
oktatási intézményekkel, hiszen mindannyian tudjuk, hogy a legfiatalabbak megszólítása
eredendő feladatunk.
Köszönöm az Olvasókörök Szövetségének nyitottságát; bízom benne, hogy megállapodásunk
aláírásával egy igazán előre mutató időszak veszi kezdetét! A találkozó résztvevőinek kellemes
kikapcsolódást, szép napokat, valódi olvasmányélményeket kívánok!
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Elhangzott 2022. július 22-én Hajdúszoboszlón az Olvasókörök Szövetsége és a Hajdúszoboszlói Polgári
Olvasókör által rendezett olvasókörök nyári találkozójának megnyitóján.

