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A szegedi Mozaik Kiadó mára a tankönyvpiac meghatározó szereplőjévé vált 

Az állam korlátokat szab 
Alig ért véget a tanítás, az iskolákban már 
árulják a következő tanévre szóló köny-
veket. Az ezeket megjelentető kiadók szá-
ma a rendszerváltás óta folyamatosan emel-
kedik. A kétszázból azonban kevesebb mint 
tíz társaság birtokolja a tankönyvpiac ki-
lencvenöt százalékát. A meghatározó ki-
adók egyike a szegedi Mozaik Kiadó. 

- Nem hiszem, hogy bármilyen előnyünk 
vagy hátrányunk származik abból, hogy a ki-
adó vidéken működik. Az internet előretöré-
sével egyébként is megszűntek a földrajzi tá-
volságok - mondja Tóth Mónika, a tizenkét 
évvel ezelőtt alakult Mozaik Kiadó irodaveze-
tője. Hozzáteszi azonban, hogy korábban 
nem feltétlenül gondolta ugyanezt. - Volt 
olyan időszak, amikor Budapestet előnyö-
sebb helyszínnek tartottuk, mert úgy véltük, 
a Tankönyves Kamarából és az Oktatási Mi-
nisztériumból származó információk a fővá-
rosban hamarabb eljutnak hozzánk. A Moza-
ik azonban néhány év alatt olyannyira meg-
határozó tényezőjévé vált a tankönyvpiac-
nak, hogy a kiadó ma már mindig kap meghí-
vót a szakmai ülésekre, ahol érvényesíteni 
tudja álláspontját. - vázolja röviden a cég si-
kertörténetét az irodavezető. 

A szerzők garanciát jelentenek 

A Mozaik eddig megjelent több mint négy-
száz kiadványa évente ötven-hatvan új kötet-
tel bővül. A körülbelül harminc főt foglalkoz-
tató kiadó kezdettől fogva törekszik arra, 
hogy ne csak a diákokat, hanem a pedagógu-
sokat is kiszolgálja. Ezért a gazdagon illuszt-
rált és könnyen megérthető tankönyvek, 
munkafüzetek mellett témazáró feladatlapo-
kat, tanterveket és tanmeneteket is készít, 
amelyek megkönnyítik a tanárok munkáját. 
Mivel a pedagógusok tankönyvválasztásánál 
meghatározó a tankönyv írója, a Mozaik ki-
adványai valamivel nagyobb népszerűségnek 
örvendenek ott, ahol Szegeden végzett taná-
rok oktatnak. Nekik ugyanis a minőségre ga-
ranciát jelentenek volt tanáraik, akik közül 
többen a kiadó tankönyvszerzői. A termé-
szetismeret, fizika, kémia, biológia és föld-
rajz könyveket például a szegedi egyetem ta-
nárképző főiskolai karának oktatói írják. 

Szigorú könyvbírálat 

Az elkészült tankönyveket még kiadásuk 
előtt szigorú bírálatnak veti alá a szakminisz-
térium. Csak a tárca által felállított bizottság 
által engedélyezett kiadványokat használhat-
ják az iskolák. A piaci alapon működő kiadók 
kezét más téren is megköti a szakhatóság. -
Az előzetes bírálattal csak részben értünk 
egyet, hiszen szakmailag a piac megítélése 
lenne a legfontosabb. Egy tankönyvcsalád 
szakmai és pedagógiai értékét, hiányosságait 
csak a tanítási-tanulási folyamat során lehet 
megbízhatóan felmérni. Jelenleg elegendő 

A Mozaik Kiadó könyvei több alkalommal kaptak szakmai elismerést. Fotó: Gyenes Kálmán 

akár egyetlen személy - egy bíráló - különvé-
leménye, és egy leendő értékes tankönyv el-
tűnhet a süllyesztőben. Szintén nehezen 
egyeztethető össze a piaci viszonyokkal az ál-
lami árkorlátozás. A kiadókat kedvezőtlenül 
érintette, hogy idén maximum öt százalék-
kal emelhették a tankönyvek árát. Ugyanak-
kor a külföldi érdekeltségű nyelvkönyvek ára 
az égbe szökhetett. Mindezek ellenére a szí-
nes, kemény borítóval fedett tankönyveit a 
boltokban kapható egyéb, hasonló kivitelű 
kiadványok árának a harmadáért - 600-1000 
forintért - kínálja a Mozaik Kiadó. Ez az ár 
európai viszonylatban rendkívül alacsony-
nak számít, minőségben viszont ezek a 
könyvek bárhol a világon megállnák a helyü-
ket - magyarázza Tóth Mónika. 

Pontosság és humor 

A legfőbb gondot a tantervek állandó válto-
zása jelenti. Egy igényes tankönyv kifejlesz-
tése - különösen egy sorozaté - évekbe telik, 
és mire a könyv „kiforrná" magát, addigra új 
tanterv lép életbe. A kiadónál úgy véli, az ok-
tatás minőségi javításának feltétele a nyu-
godt, hosszú távú, szakmai munka lenne. 

A piaci korlátozások ellenére a Mozaik Ki-

adó folyamatosan bővíteni tudja forgalmát. 
A mennyiségi növekedésen túl fontosnak 
tartja, hogy könyvei színvonalát, minőségét 
szakmai versenyeken évről évre megméret-
tesse. Az igényes könyveiről ismert kiadó si-
kerét díjak sorozata jelzi. Idén tavasszal a IX. 
Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon a 
kiadó kilencedikes matematika tankönyve 
megnyerte a kiállítás Budai-díját. (A könyv 
szintén szegedi szerzőcsoport munkája.) - A 
zsűri döntése különösen fontos számunkra, 
hiszen visszaigazolja azon törekvésünket, 
hogy egy tankönyv a szakmai pontosság és 
hitelesség mellett lehet gyermekközpontú és 
humoros is - emelte ki a kiadó irodavezetője. 

A nemrég zárult könyvhéten adták át a 
Szép Magyar Könyv verseny elismeréseit. A 
tankönyv kategóriában a Mozaik Kiadó a ki-
lencedik osztályos Természetről tizenévesek-
nek című sorozatért és a kilencedikes mate-
matikakönyvért is díjat vehetett át, s ez utób-
bi könyv kapta a Magyar Külkereskedelmi 
Bank Rt. különdíját is. - A hazai könyvek 
legrangosabb megmérettetésén nem volt 
még arra példa, hogy egy kategóriában két dí-
jat is kiosszanak - jelzi az elismerés különle-
ges értékét Tóth Mónika. 

HEGEDŰS SZABOLCS 

Klikkelős tanulás 
Magyarországról egyedüli résztvevőként a Csongrád Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara kapott szerepet abban a nemzetközi 
SOLT-programban, melyben nyolc ország tizenegy partnere kö-
zösen igyekszik kifejleszteni az online-tanulás és -tanítás mód-
szertanát. 

- Manapság, amikor szinte már 
közhelyként használjuk a tu-
dásalapú társadalom, az élet-
hosszig való tanulás, a verseny-
és piacképes információ fogal-
mát, lehetetlen, hogy kimarad-
junk az új, nem mindennapi ok-
tatási lehetőségből - tájékoztat-
ta lapunkat Szilágyi lános okta-
tási igazgató, a projekt kamarai 
vezetője. 

Amikor a tíz dolgozónál többet 
foglalkoztató cégek 69 százaléká-
nál, a nagyobbak közül pedig 
csaknem mindenütt van inter-
netes hozzáférés, bűn lenne ezt 
az infrastruktúrát mellőzni az 
oktatásban. Annál is inkább, 
mert a rendszeres internethasz-
nálók fele már úgyis ezt teszi. In-
nentől kezdve már csak az a fel-
adat, hogy legyenek is olyan 
anyagok - akár web-oldalakon, 
akár CD-ken - amelyek segítsé-
gével egy kis- vagy középvállalko-
zó otthon, a számítógépe előtt, 
általa meghatározott, tehát ru-
galmas időben elsajátíthatja a 
számára szükséges ismereteket. 

Ez lehet idegen nyelv, számító-
gép-felhasználói ismeret, vagy 
akár szakmai továbbképzési 
anyag, jogi, közgazdasági, netán 
európai uniós csatlakozással 
kapcsolatos információ. A kép-
ző, átképző cégek számára is új 
utakat nyithat meg az új oktatási 
módszertan. 

Ami a tamáskodókat illeti, 
Szilágyi lános megnyugtatott: 
való igaz, hogy az ilyen tanulás 
nem hasonlít a megszokotthoz. 
Nincs ott a tanár, aki segít, aki 

dicsér vagy figyelmeztet - de 
nincs ott a tanár szubjektivitása 
sem. Lehet tehát, hogy egyik ol-
dalról a „tanuló" tényleg segéd-
eszközt vesz igénybe, magyarul 
puskázik a közbeépített ellenőr-
ző feladatok kitöltésénél - s ez 
nem jó. 

Másrészt viszont nincs lámpa-
láz, nincs szereplés miatti alul-
teljesítés - ez viszont jó. Har-
madrészt, s egyáltalán nem utol-
sósorban, a számítógép segítsé-
gével tanulóknak is változtatni 
kell a megszokott viselkedési for-
mákon: rá kell jönniük, hogy ki-
zárólag magukat csapják be, ha 
egy jobb teszteredményért a pus-
kához nyúlnak, a programok 
összeállítóinak pedig arra kell fi-
gyelniük, hogy ne a lexikális tu-
dás átadására, hanem a problé-
mamegoldó gondolkodásra te-
gyék a hangsúlyt a legújabb kife-
jezéssel „klikkelős tanulás"-nak 
nevezett folyamatban. 

Hogy a módszer működik és 
hatásos, azt Szilágyi János a sa-
ját példájával illusztrálta. Be-
mutatta: ő már - legalábbis 
munkaideje egy részében - vir-
tuális munkahelyen dolgozik. A 
SOLT-programban részt vevő 
nyolc ország tizenegy szerveze-
tének munkatársai ugyanis az 
internet segítségével gyakorlati-
lag egy irodában ülnek, figye-
lemmel kísérik napi működé-
sük eredményét, kiegészítik, 
megvitatják, sőt azt is egyetlen 
klikkeléssel látják, ki az, aki az-
nap „lustálkodott"... 

Ó.F. 

DEVIZAARFOLYAMOK 
A Magyar Nemzeti Bank devizaárfolyamai 

Jegy egységre,-formthqn) 
3 7 6 , 5 6 

Ausztrál dollár 144,96 
Cseh korona 7,95 
Dán korona 32,48 
Euró 241,62 
Japán yen (100) 204,92 
Kanadai dollár 165,57 
Lengyel zloty 63,54 
Norvég korona 32,59 
Svájci frank 163,71 
Svéd korona 26,36 
Szlovák korona 5,42 
USA-dollár 255,57 

fonott fólia-termékcsalád 
SZÁMOLJON V E L Ü N K • mi számltunk önre ! 

A FOL IAPLAST Kft. (6795 Bordány, Béke 9/A) 
1991 óta gyárt polietilén extrudálásával számos felhasz-
nálási célnak megfelelő polietilén fólia-termékeket. 
Jtassel-fólia üzletágunk standard termékválasztéka a 
legszélesebb vásárlói igényeket is kielégíti. 

ÉPÍTŐIPARI Rassel-HÁLÓK 
Szövósi paraméterek: 
Hosszúság: 
Szélesség ós tekercssúly: 

50 gr/m 
100 fm 

2 m és 11 kg/tekercs 
4 m és 22 kg/tekercs 

Színek: anyagában natúr, fehér, sárga, orange, 
piros, zöld, szürke, fekete 

Kivitel: 76 mm belső átmérőjű papírcsévére tekerve 
Kiszerelés: 1 db tekercs védőcsomagolásban 
Graf ika : Reklám célú szövegfeliratozás, 

felár el lenében elkészíthető. 

KERTÉSZETI jRassel-HÁLÓK/LAPKELMÉK 
Szövósi paraméterek: 38 ,3 g r / m 
Hosszúság: 50 f m 
Szélesség: 1,2 m / 3 ,6 m / 7 m / 7 ,35 m / 8 , 35 m 
Tekercssúly: 2 ,3 kg / 6 ,9 kg / 1 3 , 5 kg / 14 kg / 16 kg 
Színek: U.V.-stabilizált sötétzöld 
Kivitel: tekercsben 
Kiszerelés: hajtva, kötözve, védőcsomagolás nélkül 

MEZŐGAZDASÁGI Rassel-ZSÁKOK 
Méretválaszték és minimális súly: 

500x800 mm és 31 kg/1000 db 
400x600 mm és 18,5 kg/1000 db 
330x470 mm és 23 kg/2000 db 

Színválaszték: 
piros: burgonya, fűszerpaprika, sárgarépa 
orange-narancs sárga: vöröshagyma 
sárga: fehérpaprika 
fehér: fokhagyma 
zöld: gyökér, káposzta, uborka, borsó, kukorica 

Kivitel: szájbekötős: 500x800 és 400x600 
szájbekötő nélkül: 330x470 

Kiszerelés/csomagolás: 
500x800, 400x600: 
330x470: 

1000 db/bála, ill. 12000 db/raklap 
2000 db/bála, ill. 18000 db/raklap 

C í m k é z é s : a zsákok nyomtatott címkével történő 
feliratozása, egyeztetés alapján megoldható. 

Árlistánkat a (62) 588-051* telefonszámon, vagy a (62) 588-056* 
alapján, postai úton megküldjük. 

központi faxon történő igénylés 
E-mait: foliaplast@vnet.hu 
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a SALAMANDER® 
CIPŐÜZLETBEN 3 TERMÉK VÁSÁRLÁSÁNÁL 

A LEGOLCSÓBBAT 
JÚNIUSBAN AJÁNDÉKBA ADJUK. 

Szeged, Kárász u. 16. 013702659 

10 éve Magyarországon működő, 
multinacionális cég gépipari termék-

fejlesztéssel és termékgyártással 
foglalkozó leányvállalata kapacitásainak 

bővítéséhez munkatársakat keres 

LAKATOS ÉS HEGESZTŐ 
munkakörbe. 
Jelentkezni: 

Kovács János term. vezetőnél, ] 
06-30/289-1665 

R Bwxm 
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fejlesztéssel és termékgyártással 
foglalkozó leányvállalata kapacitásainak 
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GYÁRTÁS-ELŐKÉSZÍTŐ 
munkakörbe. 

Jelentkezni: Királyné Jónás Tünde 
Tel.: 62/55-85-85 

mailto:foliaplast@vnet.hu

