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Elõszó

A CsermelyBlog (www.csermelyblog.hu) írásai 2009 végén jelentek meg
elõször. A bejegyzések széleskörû figyelmet keltettek; a blog letöltéseinek a száma két év alatt megközelítette az egymilliót. A legnépszerûbb
írást, a könyvben is helyet kapó, a jó tanárról szólót 20 ezernél többen
olvasták el. A legtöbb bejegyzés olvasottsága már a megjelenésének hetében jóval ezer fölött volt.
Az Olvasó azonban most nemcsak két év válogatott blogbejegyzéseit
tartja a kezében, hanem ennél jóval többet, újszerûbbet is. A tömörített
és aktualizált írásokban ezúttal ugyanis meghatározott, egymásra épülõ sorrend szerint mélyedhet el az érdeklõdõ. Az egyes gondolatköröket e könyv számára készült interjúk követik és kerekítik egésszé, valamint a bejegyzésekre beérkezett néhány válasz rövidített változata.
A CsermelyBlog annyiban is különleges, hogy igen igényes az olvasói köre. A blog hozzászólóitól az interneten elharapódzott alpári stílus
idegen. Két kivételtõl eltekintve soha nem volt olyan hozzászólás, amelyet a blog mégoly szigorú szabályai alapján is moderálni kellett volna.
A hozzászólásokból néhányat, ahogyan ezt már jeleztük, e könyvben is
megmutatunk, hogy az Olvasó is tagja lehessen annak az értékõrzõ,
szeretetteljes közösségnek, ami a blog körül kialakult.
Az írásokat Szûcs Édua rajzai teszik még elgondolkodtatóbbá. A rajzok pontosan olyanok, mint a CsermelyBlog képei, melyek a szerzõ
gondos válogatását tükrözik. Szûcs Édua rajzai sokkal többek, mint illusztrációk. A rajzok új szempontból értelmezik az írások gondolatait,
egy olyan görbe tükröt tartanak elénk, amelyben még inkább magunkra
ismerünk.
Szûcs Édua és a Typotex Kiadó mellett ez úton mondunk köszönetet
mindazoknak, akik a könyv hátteréül szolgáló CsermelyBlogot segítették. Köszönjük Németh Péternek a blog megtervezését és folyamatos
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technikai fejlesztését. Sulyok Katalinnak az elsõ év, Szilágyi Zsuzsának
pedig a második év blogbejegyzéseinek hálózatra való feltételét, valamint azt, hogy a hozzászólásokat és a bloggal kapcsolatos, csermelyblog@tehetsegpont.hu címre érkezõ e-maileket figyelemmel kísérték.
Nagyon sok szeretettel ajánljuk a könyvet mindenkinek, aki mélyebben meg szeretné érteni a mai rohanó, hálózatos világot – és benne önmagát.
Csermely Péter
és
Kapitány Katalin
(szerkesztõ)
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