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CZUPI GYULA
Nagykanizsai Halis István Városi Könyvtár, igazgató
Azolo, alapító
Írni és olvasni a kisdiákok bár megtanulnak, kevesen lesznek közülük az olvasás örömét, kalandját megtapasztalók. Azt a munkát, amit a betűk felismerése, a szavak értelmének azonosítása és a gondolatok megértése jelenti,
csak következetes edzéssel, az olvasás rendszeres művelésével, gyakorlásával lehet eredményesen elvégezni.
Aki ebben támogatja a világra csodálkozó gyermekeket, az sokat tesz az olvasás teremtette lehetőségek felismeréséért a legifjabbak körében.
Gondolkodásunk sokoldalúsága, a másik megértésének képessége, korunk bonyolultabb jelenségeinek megítélésére való alkalmasságunk múlik az értő olvasáson. A Móra Kiadó ezt szem előtt tartva álmodta meg új edukációs
könyvsorozatát.
A kezdő olvasók talán a szép tárgyat látják a kötetekben. Ők a könyvek képeit és a sorokat egyszerre olvassák,
amelyek egymást erősítik, értelmezik, magyarázzák.
A következő szint stilizáltabbá váló képi világát a bonyolultabb gondolatok, tartalmak viszik az önállóbb megértés felé.
A harmadik szint pedig már megelőlegezi az olvasás legmagasabb fokát. Azt, amikor már el tudjuk képzelni, hogy
a gondolat, a történet, így maga az olvasás illusztráció nélkül is élvezetes vagy éppen felemelő, és a megismerés
soha el nem múló örömének forrása.
Amikor egy kiadói szándék a kor égető problémájára, az olvasási kultúra alakulására úgy irányítja rá a figyelmet,
hogy egyben a megoldásra, valamint a folyamat befolyásolására is javaslatot tesz, akkor szülőben, tanítóban,
könyvtárosban szövetségesre találhat. Ha jókor és jót tudunk a fiatalok kezébe adni, akkor eséllyel teszünk
sokakat az olvasás hívévé napjainkban is.
Könyvtárunk, a nagykanizsai Halis István Városi Könyvtár azolo.hu honlapjáról vett kis idézettel szeretném érzékeltetni a Móra Kiadó Már tudok olvasni sorozatának célja és Azolo törekvéseinek hasonlóságát.
Kedves Felnőtt Olvasó!
Olvasson gyerekeknek szóló könyveket! Csak így lehet közös olvasmányélményünk gyermekünkkel, unokánkkal,
tanítványunkkal, könyvtári olvasónkkal.
Olvasás az olvasás öröméért, ezt szeretnénk segíteni az azolo.hu-val. A kérdések az olvasmány friss élményét
képesek felidézni. A kérdezőben az olvasó olyan társra talál, aki éppen most olvasta ugyanazt a könyvet. Ő az
érdekesnek talált részletekre kérdezve visz végig újra a történeten. Kérdéseire a válasz megtalálható a mű szövegében. Játékossága a rossz válaszok kigondolásában mutatkozik meg. A sikeres válaszadás örömét azonban
megtévesztő kérdéseivel sem képes elvenni senkitől, aki elolvasta a könyvet.

