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A Nemzetközi
Olvasástársaság (IRA)
21. világkongresszusa
Ez év augusztus 7. és 10. között Budapesten
tartotta meg a a Nemzetközi Olvasástársaság
(IRA) 21. világkongresszusát. Az eseményrõl két,
egymást kiegészítõ beszámolót közlünk az aláb-
biakban.

Hidak és partok – Villanások a
világkongresszusról

Megtiszteltetés és hihetetlen nagy élmény volt,
hogy résztvevõkként, mi több, elõadókként is ott
lehettünk a budapesti világkongresszuson, mely-
nek a Magyar Olvasástársaság volt a házigazdá-
ja. Az évek óta zajló szervezõmunka a háromna-
pos rendezvényben csúcsosodott ki, összesen 617
résztvevõvel (köztük 98 hazai és határon túli
magyar). A helyet az ELTE Egyetemi Kong-
resszusi Központ adta. A konferencia hivatalos
nyelve az angol volt, de három szekcióban ma-
gyar nyelvû elõadások hangzottak el. Mindhá-
rom nap gazdag programot kínált, szoros idõbe-
osztással, remek elõadásokkal.

Villanásszerûen – az elõadások nyomtatott
formában való megjelenéséig – néhány benyo-
mást rögzítettünk, a következõkben ezeket sze-
retnénk megosztani az olvasóval.

A nyitó plenáris ülés az egyetem Harmónia
termében zajlott, számos külföldi – elsõsorban
amerikai (USA) – résztvevõ jelenlétében. A
megnyitó angolul hangzott el.

A kongresszus Sólyom László köztársasági
elnök úr angol nyelvû üzenetének felolvasásá-
val kezdõdött, majd Korzenszky Richárd, a
Tihanyi Bencés Apátság perjele Monostor,
könyv, szerzetesség címmel adott történelmi
hátteret az olvasás jelenlegi helyzetének tár-
gyalásához. Az elsõ aktuális elõadást Andreas
Schleicher, a PISA-vizsgálatok alapítója és
vezetõje tartotta, gazdag PowerPoint bemuta-
tóval támasztva alá mondandóját. Koordináta-
rendszerben helyezte el a világ államait, s nem

valami elõkelõ helyet foglalt el benne Magyar-
ország az olvasásértés terén.

A (Gyermek)irodalom, könyvtárak szekcióban
Bartos Éva (köszöntõ szavai után) felolvasta (az
angolul nem elég jól tudók számára) a köztársa-
sági elnök konferenciát köszöntõ sorait (a teljes
szöveg elolvasható a www.hunra.hu weboldalon).

Moldován István tartott szemléletes és érde-
kes elõadást az olvasás szolgálatába állított
Magyar Elektronikus Könyvtárról, illusztráció-
ként hozva például az Egri csillagok fórumolda-
láról egymást a könyv elolvasására biztató hato-
dikosok sorait.

Kiss Gábor, a zalaegerszegi megyei könyvtár
igazgatója követte, aki Olvasás és könyvtárhasz-
nálat a XXI. század elején címmel tartott elõ-
adást. Valamikor a „kedvtelésbõl olvasók” tet-
ték ki a könyvtárba járók zömét – ma már õk
szorulnak leghátrébb a gyûjtõkör gyarapításánál,
ma a hasznosság a fõ cél. A könyvtárral szem-
ben támasztott pragmatikus igények a ’80-as
évektõl kezdtek teret hódítani. A mai felsõ tago-
zatos diákokról mint az internetgeneráció tagja-
iról szólva saját családját hozta fel példának:
kiskorú gyerekei sem olvasnak már annyit, mint
a nagyobbak, és némi számítógép-megvonást is
alkalmaznia kell az eredmények eléréséhez e
téren.

A zalaegerszegi könyvtár már 1991-tõl elkezd-
te analitikusan feltárni az állományát, és 2000-re
be is fejezték a munkát. Elõadásában színesen
mutatta be a könyvtár kapcsolati hálóját – peda-
gógiai intézettel, általános- és középfokú isko-
lákkal –, közös programjaikat, egész tanéven
áthúzódó, több száz tanulót megmozgató rendez-
vényeiket. Újságot szerkesztenek a gyerekekkel
Olvasó lurkó címmel – ez a honlapjukon is elér-
hetõ –, valamint beszámolt olvasókörük, a
Keresztury-kör életérõl.

Elõadásából, ugyanúgy, mint az õt követõ
Antal Mária, a bonyhádi városi könyvtár igaz-
gatónõje elõadásából, egy dinamikus, szívvel-lé-
lekkel tevékenykedõ könyvtáros személyiség
bontakozott ki.

Antal Mária elõadását a szekcióvezetõ Nagy
Attila azzal konferálta fel, hogy a megismerke-
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désük óta eltelt néhány évtizedben sosem tudott
úgy arra járni, hogy Bonyhádon a könyvtárban
éppen ne történjen valami izgalmas, vagy éppen
a végére értek valami szenzációs programnak,
vagy éppen dolgoztak a következõn.

Az elõadás egy közkönyvtár életébe és
(nem)mindennapi történéseibe engedett bepillan-
tást. Remek ötleteket meríthettünk! Az, hogy
házikönyvtári kölcsönzést szolgáltatnak, nem
újdonság, de hogy ebbe bevonták a háziorvoso-
kat is, nagyszerû ötlet! Hiszen ha a háziorvos
ajánlja a szolgáltatást, bátrabban veszik igénybe,
és így nagyobb reklámot is kap, bizalommal
engedik be az idõsek otthonaikba a könyvtáros
kollégákat. Az idõsek klubjába rendszeresen
helyeznek ki folyóiratokat a könyvtár állomá-
nyából. Bonyhád városát a Völgységi Kistérség
veszi körül 21 településsel, melynek jó része
úgynevezett zsákfalu. E települések könyvtári
ellátását mégsem mozgókönyvtárral, hanem
szolgáltatóhelyek mûködtetésével oldották meg.
A nyári szünidõre rendszeresen szerveznek prog-
ramokat, toboroznak gyerekeket, felügyeleti se-
gítségnek pedig szülõket és középiskolásokat –
volt gyerekolvasókat – kérnek fel. TÉKA-Galé-
riájukban rendszeres kiállítási, bemutatkozási
lehetõséget biztosítanak a helyi alkotók számá-
ra. Persze nem hagyhatta ki könyvtáros életünk
meghatározó alapjaként az anyagiakat sem, és a
fenntartóval száz szálon épített kapcsolati háló-
jukról, PR- és menedzselési tevékenységükrõl is
beszámolt. A közvetlen kapcsolat, a személyes
jelenlét fontosságát hangsúlyozta.

Halász Pétert a Szlovákiai Magyar Könyvtá-
rosok Egyesületének képviseletében hallhattuk
ezek után, aki a kassai Városi Ifjúsági Könyvtá-
rat mutatta be. Megtudhattuk tõle, hogy Kassán
három könyvtár van: egy tudományos, amely
közvetlenül a minisztérium irányítása alá tarto-
zik, egy közkönyvtári funkciókat ellátó, a
Bokacius Könyvtár, amely már megyei irányítás
alatt van, és az õ könyvtára, a Városi Ifjúsági
Könyvtár, amely közvetlenül a város igazgatásá-
hoz tartozik. A mindhárom könyvtár tevékeny-
ségét bemutató tájékoztatás után a legrészlete-
sebben mégis az ifjúsági könyvtár életébõl kap-
tunk ízelítõt. Évente szerveznek a gyerekeknek
olvasómaratont, ilyenkor 24 órás felolvasás zaj-
lik – sajnos, nincs magyar nyelvû része a prog-
ramnak, mint ahogy a többi rendezvényüknek
sem. Színes fotókat láthattunk a fogyatékosok

integrációjára törekvõ programjukról is: számos
kerekes székes gyerek és fiatal vesz részt eze-
ken. Évente egyszer könyvtári éjszakát is szer-
veznek: programokkal, vacsorával, hálózsákok-
kal, reggelivel, este héttõl reggel hétig, ami egy-
re növekvõ gyerektábort vonz a könyvtárba.

Monostori Imre, a tatabányai József Attila
Megyei Könyvtár igazgatója, felrázó és roppant
izgalmas elõadásában – Kortárs magyar írók,
kortárs magyar alkotások és a könyvtár – egy
2005-ös, márciustól áprilisig tartó országos fel-
mérés eredményeit elemezte és tárta elénk. Elõ-
adásában az „irodalmi kánon” kifejezéssel élénk
vitát generált szinte azonnal, és onnantól mint-
egy kerekasztal-szerûen haladt tovább, amiben õ
maga moderálta a hozzászólókat, persze azért
igyekezve mederben tartani és következetesen
elénk tárni a lényeget. Szóba került a nagy könyv,
a tizenkettes lista, a kötelezõ olvasmányok és
még számos, egymással összefüggõ tény.

A szünetben alig volt idõnk lélegzetet venni,
hisz kisebb csoportokban zajlott tovább az esz-
mecsere, majd következtek a már elvontabb,
társadalmi méretû összefüggéseket feszegetõ elõ-
adások.

Falussy Béla, a Központi Statisztikai Hivatal
(KSH) munkatársa Változások és jelenkori jel-
lemzõk az olvasó magyar népességben és olva-
sási szokásaiban címmel a KSH 1976 és 2000
között felvett idõmérlegének eredményeit elemez-
te, középpontba a szabadidõt és persze az olva-
sást állítva. Nagyon tanulságos és megdöbbentõ
összefüggéseket tárt elénk – nem könyvtáros
szemmel, hanem egy számokkal dolgozó szak-
értõ szemével (írhatnám, mintegy kívülállóként).
Az idõmérleg-vizsgálatokat más európai orszá-
gok adataival is összevetette, és csak villanás-
szerûen, néhányat kiragadva: a magyar nõk dol-
goznak európai összehasonlításban a legtöbbet,
ugyanakkor nekik a legkevesebb a szabadidejük.
A magyarok tévéznek és – sajnos – isznak a
legtöbbet.

Nagy Attila, a Könyvtári Intézet munkatársa,
vezetõ olvasásszociológus, a TÁRKI által 2005
õszén végzett ún. omnibusz-vizsgálat idevágó és
már feldolgozott eredményeirõl számolt be. A
vizsgálat széles skálájú, több kérdést, réteget,
témát érintõ volt. Néhány kérdés erejéig a könyv-
olvasást, könyvtárhasználatot is sikerült belete-
tetniük. A minta több mint háromezer, 18 éves
kor fölötti felnõtt volt. (A Könyvtári Figyelõ idei
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elsõ számában már beszámolt néhány eredmény-
rõl Nagy Attila és Péterfi Rita). Az elõadó a
szemléletes ábrák segítségével mutatott rá, az
olvasás-internethasználat összefüggéseiben is jól
látható: növekszik a társadalmi távolság a ma-
gyar népesség egyes rétegei között. A tények
alapján a társadalom kulturális kettészakadásá-
nak újabb jeleit mutatta fel. Egyrészt van egy
kisebbségben lévõ, az eddigi elõnyeivel jól sá-
fárkodó réteg: számítógépet és internetet is hasz-
náló, olvasó és könyvtárba is járó, fõként isko-
lázottabb fiatal népesség. Ugyanakkor egyre
növekszik azoknak a tábora, akik rosszul és alig
olvasnak, könyvtárba sem járnak, nem használ-
nak korszerû információtechnológiai eszközöket.
Õk hogyan állják meg majd helyüket a holnap
információs társadalmában? – tette föl és hagyta
függõben a kérdést végül az elõadó.

Péterfi Rita szinte ott folytatta, ahol Nagy
Attila függõben hagyta – hiszen mindketten a
TÁRKI-felmérés adataiból mutattak be és ele-
meztek feldolgozott adatsorokat. Elõadásának
címe: Változás közben az információszerzés és
a szórakozás eszközrendszere – Könyv- és sajtó-
olvasás, könyvtár- és számítógép-használat egy
országos vizsgálat tükrében. Pierre Bourdieu
nyomán a kulturális tõke fogalmát kifejtve hang-
súlyozta: a könyvtár a kulturális kiegyenlítõdés
lehetséges terepe. Az antik istenek is szóba ke-
rültek – „Hiányzik belõlük a hiány érzete” –,
hisz a leszakadó rétegek fel sem mérik, mitõl
esnek el, mibõl maradnak ki, miért nincsen szá-
mukra továbblendülési lehetõség.

A késõ délutánba hajló szekcióülést élénk
hozzászólások és jóízû eszmecsere követte.

A második napra felkérést kaptunk egy-egy
szekció vezetésére, s ez többnyire el is döntötte,
milyen elõadásokat hallgattunk meg a nap folya-
mán. Saját választásunk sem lehetett volna jobb,
hiszen gyakorlati, közvetlenül a mindennapi élet-
ben hasznosítható közkönyvtári ismeretekkel és
tanulságokkal gyarapodtunk.

Hock Zsuzsanna, a Fõvárosi Pedagógiai Inté-
zet munkatársa – azelõtt a Városmajori Gimná-
zium tanára és könyvtárosa – Az iskola mint híd
címmel számolt be látványos prezentáció kísére-
tében egy, az olvasás évében zajlott, egész éves
vetélkedõsorozatukról. A Könyves év a Hegyvi-
déken rendezvénysorozata hónapokra osztotta és
különbözõ témák köré csoportosította a korosz-
tályok szerint bontott feladatokat, melyekhez egy-

egy olvasmány volt az ajánlott irodalom még a
szülõknek is, így az egész család együtt olvasott
és vetélkedett. Az egész kerületet megmozgató
rendezvényre a díjakat is közösen sikerült, szpon-
zorok és intézmények felajánlásaiból, ajándéka-
iból fedezni, s ezek igen komoly összeget jelen-
tettek.

Harangozó Attiláné és Nagy Erzsébet Viktó-
ria a debreceni Méliusz Juhász Péter Megyei
Könyvtár Gyermekkönyvtárából Barátunk a
könyv címmel egy sikeres olvasónapló-pályázat
negyedszázados tapasztalatairól beszélt. Bõséges
és színes beszámolójuk az olvasónaplótól az
olvasómozgalmi akcióig terjedt. Az olvasónap-
ló-pályázatokban a ’90-es évek fordulóján nagy
változás állt be: a feladatok a szépirodalmi érté-
kek bemutatása felé tolódtak el – ellensúlyozva
az irodalomnak a kommersz irányába való elto-
lódását. Majd egyre inkább kibõvültek a felada-
tok a határterületek megismertetésével, a helyis-
mereti vonatkozások feltérképezésével. Feladat-
lapjuknak rangja van az egész megyében. Igaz,
jelentõs a díjazás is: másfélmillió forintnyi össze-
get sikerült legutóbb is összegyûjteniük a sike-
res pályázatok jutalmazásához pályázatok és
szponzorok útján. Csak egyetlen szám: 2005-ben
az elkészült 300 naplóból 1008 diák dolgozott.
Látványos és bõséges prezentációt láthattunk az
évek során aktualitásokkal bõvülõ, képekkel gaz-
dagodó, egyre színesebbé váló feladattípusokból.
Csak néhány a kínálatból: fogalmazási felada-
tok, párhuzamos napló, verskeresõ, riport, tudó-
sítás készítése.

A kora délelõtti szekcióból áradó eleven pezs-
gést egy elméleti elõadás higgadt nyugalma kö-
vette. Tokaji András Olvasás az információs tár-
sadalomban címmel számolt be kutatási eredmé-
nyeirõl. Különbséget kell tennünk a mûvelt ol-
vasó és a fogyasztó olvasó között – hangsúlyoz-
ta. Az információs társadalom legyõzte a tudás-
alapú társadalmat. Napjainkra a könyv-gyermek-
szülõ hármasát felváltotta a média-gyermek-sa-
ját korosztály hármasa. Az információt valaki
átadja nekünk, míg a tudáshoz gondolkodás út-
ján jutunk hozzá: az információ megszerezhetõ
vagy megvásárolható, míg a tudás munka, gon-
dolkodás eredménye. Az elõadás a romló olva-
sási hajlandóság gazdasági, politikai és mûvelõ-
désszociológiai hátterét is vizsgálta.

Schlemmer Éva, a Corvinus Egyetem harmad-
éves doktorandus hallgatója Nemek és igenek –
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ami az olvasást illeti” címû elõadásában az olva-
só embert a nemi hovatartozás mentén vizsgálta.
Megtudhattuk belõle, hogy a nõk olvasókként is
inkább emocionális, míg a férfiak racionális lé-
nyek, így eleve eltérõ igényekkel közelednek az
olvasmányokhoz, és ezáltal másfajta szerepet is
tölt be számukra az olvasás.

A következõ elõadás címébõl ítélve kicsit szá-
raznak és nem túl izgalmasnak tûnt: Tankönyv-
vé nyilvánítás Magyarországon. A Tankönyves
Vállalkozók Országos Testülete részérõl Koller
Lászlóné azonban élettel telítette mondandóját,
és dinamikussá vált a hangulat a teremben. És
bizony húsbavágó is volt. Hiszen akár saját tanul-
mányainkat – vegyük az élethosszig tartó tanulást
–, akár gyermekeink tanulmányait tekintve döbbe-
netes volt hallgatni, milyen mérõszámok és kvóták
alapján akarják meghatározni oktatási szakembe-
rek egy-egy oktatási anyag tankönyvvé nyilvánítá-
sának követelményeit. A törvény rideg mérõszá-
mai mennyire távol állnak a gyakorlattól – mindez
pedig a minõség rovására megy.

A kora délutáni szekcióban saját elõadásunk-
ra került sor, Ko(ó)rkép – változási tendenciák:
esettanulmány. Tóth Anna középiskolai tanárnõ-
vel évek óta vizsgáljuk és elemezzük a középis-
kolás korosztály szabadidõ-eltöltési szokásait,
abban a papíron és képernyõn való olvasásnak
jutó szerepet, mindehhez a családi házból hozott
kulturális tõkét. Jelentõs tapasztalat birtokában a
jövõ feladata: a feltárt hiányosságok pótlására
szoros együttmûködés kidolgozása a könyvtár –
munkahelyem – és az iskola között. Figyelmes
és értõ hallgatóság elõtt tarthattuk meg elõadá-
sunkat, elõrevivõ vitát és jóízû beszélgetést ge-
nerálva, melyért ezúton is hála és köszönet a
jelenlévõ szakembereknek.

Immáron felszabadultan vettünk részt a késõ
délutáni szekció elõadásain.

Kamarás István Vallásosság és olvasás cím-
mel tartott elõadást. Felsõfokú képzésben részt
vevõ hallgatók körében vizsgálta a vallásosság
és annak olvasmányválasztásra való kihatása
összefüggéseit. Megállapítása szerint inkább az
egyházhoz való tartozás a meghatározó, nem
pedig maga a vallásosság. Krisna-hívõk körében
végez befogadás-vizsgálatokat az utóbbi évek-
ben, s meglepõ volt a tény, hogy csak Magya-
rországon 13 buddhista ágazat mûködik.

Nemes Erzsébet, a KSH Könyvtár és Levéltár
igazgatója Könyvtárak és könyvtárhasználati

szokások 50 év távlatában a KSH adatai alapján
címû elõadása volt a szekció másik nagy témája.
Látványos, nagyon gazdag prezentációval mu-
tatta be az elõadó, hogyan is alakultak a külön-
bözõ könyvtárak (iskolai, szak- és közmûvelõ-
dési) adatsorai tízéves léptékenként az elmúlt
ötven évben. Az adatsorok minden, a könyvtár-
ral összefüggésbe hozható témakört érintettek,
csak néhány közülük: pénzügyek, munkakörök,
polcok, szabadidõ, könyvkiadás, internet-
használók, és természetesen az – immáron több
elõadónál, különbözõ megközelítésben vissza-
visszatérõ – olvasás és olvasási szokások.
Összegzésképpen az adatsorok tükrében az elõ-
adó megállapította: a dokumentumok száma
nagymértékben nõtt, ugyanakkor a kölcsönzése-
ké csökkent. Funkcióváltásra van tehát szükség
a könyvtárakban.

A harmadik nap kora délelõttjén a Debreceni
Egyetemrõl Suppné Tarnay Györgyi elõadásá-
ban megismerkedhettünk egy 1998 és 2005 kö-
zött zajlott országos felmérés eredményeivel, A
magyar közoktatásban tanuló diákok iskola- és
könyvtárképe címmel. Az ezer fõs, különbözõ
településtípusban felvett mintát hatodik, nyolca-
dik és tizedik osztályos tanulók alkották. A ku-
tatás a tanulók iskolához, pedagógusokhoz,
könyvtárhoz és könyvtárosokhoz való értelmi és
érzelmi viszonyulására irányult. A számos pél-
dával, tanulóktól való idézettel színesített elõ-
adás szomorú képet tárt elénk arról, hogyan is ér-
zik magukat gyermekeink az iskolában. Nagyon
hasznos – és talán elõrevivõ – lenne egyben elol-
vasni a vizsgálat eredményeit és elemzését.

Kovács Mária, a szombathelyi Berzsenyi
Dániel Tanárképzõ Fõiskola docense Az iskolai
és gyermekkönyvtár szerepe az információszer-
zésben címmel tartott elõadásában az elõzõek-
ben hallott tanulói oldal után a pedagógusi, pe-
dagógusképzési oldalt tárta elénk. A könyvtáros-
tanárok képzésének a bolognai folyamattal kez-
dõdõ átalakulása egyben a pedagógiai, módszer-
tani képzés kimaradását is jelenti. A gyermek-
könyvtárosok felkészítésénél két fontos felada-
tot emelt ki: egyrészt a gyermekkönyvtári mun-
kának mint speciális területnek, másrészt a gyer-
mek- és ifjúsági irodalom ismeretének oktatását.
Az elõadáson részt vevõ szakemberek élénk vi-
tája, eszmecseréje, összhangja mindenképpen azt
erõsíti, hogy ezt az az elõadást is teljes terjedel-
mében kellene hozzáférhetõvé tenni!
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Tanárok, kutatók, könyvtárosok mind beül-
tünk-szorongtunk Boldizsár Ildikó meseszobájá-
ba, s pisszenés nélkül, szinte borzongva a gyö-
nyörûségtõl és varázslattól hallgattuk végig A
mese mint beavatás címû elõadását. Megtudtuk
belõle, hogy minden beavatásban van egy elha-
gyandó állapot, egy átmeneti állapot, és egy el-
érendõ állapot. Mindig, minden mesébõl mást és
mást értünk meg, attól függõen, milyen érzelmi
és szellemi fejlettségi fokon állunk, hiszen a
káoszból a fénybe, a rendezetlenségbõl a rende-
zettség irányába haladunk a mese által. Meglepõ
volt hallani, hogy az elõadó az eszkimó mesék-
bõl tanult a legtöbbet a lélekrõl: a táj ridegségét
belsõ gazdagsággal pótolják az ott élõk.

Egész nap is elhallgattuk volna a dinamikus,
ragyogó elõadót, de – mintegy szünet nélkül
folytatva a szekció programját – Koszecz Sándor
vette át a szót A tudásátadás természetes módja
a népmesében címû elõadásához. A tudásátadás
ma gyökeresen más úton megy végbe, mint év-
ezredeken keresztül. Az írott, rögzített, ezáltal
nem változtatható mûveltséget az íratlan, népi
hagyományokkal, a szájról-szájra átadással állí-
totta szembe. A mese hatalmas ereje képiségében
rejlik, hiszen a szóbeli áthagyományozás képi
gondolkodása és a fogalmi gondolkodás alapve-
tõen különbözik egymástól. A mesehõsök itt sem
maradtak el, s megtudhattuk: tisztességesen küz-
deni csak a sárkánnyal lehet, a boszorkánnyal
nem. A mesékben olykor megjelenik a gondol-
kodás feletti gondolkodás, mintegy a meditáció:
„olyan gyorsan szálltak, mint a gondolat, vagy
még annál is sebesebben”.

Órákig hallgattuk volna még mindkettejüket,
nemkülönben a következõ elõadót, Szombathe-
lyi Évát, aki a betûk, az írásjelek világáról szólt
Betûhidak: Az írás, a betûk szimbolikája címmû
elõadásában. A Magyar Relaxációs és Szimbó-
lumterápiás Egyesület képviseletében elõadónk
az írásjelek kezdeteitõl haladva a különbözõ
népek ábécéit, írásmódjait, betûit vette nagyító
alá, és döbbentett meg olykor egészen egyszerû
és mégis varázslatos elemzéseivel mindnyájun-
kat. Például az ’A’ betû a király, az alap, a kez-
det, a legfõbb lény, a ’B’ a királyné, a ház, a nõ,
a védelem. A magánhangzók adják egy nyelv
erejét, energiáját, míg a mássalhangzók az anyag
hordozói, csak magánhangzóval együtt ejthetõk
ki, amint az anyag is az erõ hatására elevenedik
meg. Elõadása tágította tovább azt a teret, amit

az olvasás mint a konferencián részt vevõ embe-
rek közötti kapocs jelent mindnyájunknak, hi-
szen egy-egy szövegnek inkább a jelentését ér-
telmezzük, mint a szavakat alkotó betûk harmó-
niáját, sorrendjét, egyenkénti jelentésüket.

Nagy energiákat megmozgató és adó konfe-
rencia volt augusztusban Budapesten, s mindez
csupán egy kis szelete, ami a mi látókörünkbe
belefért. De tartalmával és mondanivalójával
évekre elegendõ támpontot és ötletet adott az
olvasással, az olvasás megszerettetésével, az ol-
vasás fontosságának elismertetésével tevékeny-
kedõ szakemberek számára.

Máté Lászlóné–Tóth Anna

Literacy bridges
A mûveltség összeköt…
Ez év nyarának közepén, augusztus 7-étõl 10-
éig tartott a Nemzetközi Olvasástársaság (IRA)
21. világkongresszusa Budapesten. Ugyanebben
az idõben zajlott egy másik fontos esemény,
amely szorosan kapcsolódik ez elõbbihez, ez
pedig a Magyar Olvasástársaság (HUNRA) kon-
ferenciája. Bár a kiadott két programfüzet (!)
közül a magyar nyelvû címlapja szerint az utób-
bi a világkongresszus „magyar nyelvû szekciói-
nak programját” tartalmazza, valójában azonban
a két konferencia között a szervezésen kívül meg-
lehetõsen kevés kapcsolat volt. (A rendezvény
egy kongresszus volt angol és magyar nyelvû
szekcióval, a félreértést ez okozhatta – a szerk.)

Részben azért, mert – amint azt a HUNRA
vezetõségétõl megtudtam – az amerikai társszer-
vezet az egész szervezést rábízta egy rendezvény-
szervezõ cégre, kicsiny mozgásteret hagyva a
HUNRA számára, másrészt mert ez a konferen-
cia-felosztási technika az IRA sajátja – a konfe-
rencia minden második évben más-más ország-
ban van, és minden évben zajlik egy konferencia
a vendéglátó ország nyelvén is. (A 2008-as Costa
Ricában, gondolom, spanyolul.) A magam ré-
szérõl ezt egy csöppet furcsának találom, két
okból is.

Egyrészt, így a legkisebb mértékben sem való-
sul meg a konferencia címében szentesített cél: a
„betûhidak”-ból sajnos csak keskeny pallók lesz-
nek egy nagy szakadék felett; másrészt bár „be
lehetett kerülni” az angol nyelvû szekciók közé, de
a lécet nagyon magasra tették az amerikai szerve-


