
A HUNRA éves konferenciáját Szombathe-
lyen tartotta 2011. május 13-án és 14-én. Az
ország szinte valamennyi területérõl érkez-
tek vendégek, a korán érkezõk megcsodál-
hatták a város fõterét. A jó idõ is alkalmas
volt erre, csak egy kis szél zavarhatta a láto-
gatókat, ami nekünk, a nyugati országrészen
lakóknak,  már megszokott, mindennapos.

A szervezõk – Magyar Olvasástársaság
(HUNRA), Berzsenyi Dániel Könyvtár,
Nyugat-magyarországi Egyetem (NYME)
Savaria Egyetemi Központ Könyvtára – ösz-
szefogásával, a Könyvtárostanárok Egyesü-
letének támogatásával, a szokottnál is kicsit
nagyobb elõkészítõ munkának köszönhetõen
tarthatták meg a szakmai tanácskozást. So-
káig kérdéses volt, hogy részvételi díj szedé-
se nélkül is lehet-e ilyen nagyszabású konfe-
renciát tartani. Most már tudjuk, hogy lehet,
sikerült sokunk örömére emlékezetessé tenni
ezt a két fél napot. Sok-sok hasonlóan gon-
dolkodó ember összefogásával nagy dolgok-
ra vagyunk képesek!

A szervezõk a pedagógusokra, a pedagó-
gusképzõ intézmények oktatóira és a könyv-
tárosok széles körére számítottak. A konfe-
rencia célja „jó példák sorával bizonyítani,
az olvasási készségek fejlesztése korántsem
csak a tanítók vagy a magyartanárok felelõs-
sége”. „A konferencia éppen a szépirodal-
mon kívüli területek olvasásfejlesztõ hatásá-
ra, a felfedezõ, információszerzõ olvasási
stratégiákra, s azon belül is fõként a termé-
szet- és társadalomtudományi tantárgyak
ilyen jellegû szerepére koncentrált.” Lehetõ-
séget biztosított sikeres olvasásfejlesztõ
módszerek és technikák bemutatására.

Az elsõ nap délutánján a hivatalos kö-
szöntõk után plenáris elõadások sorát hall-
gathattuk meg. A megye és a város elsõ 
emberei „kívülállóként” is elég pontosan fo-
galmazták meg az olvasás, a szövegértés fon-
tosságát, hogy sok olvasás nélkül nincs jó
szövegértés, enélkül pedig igen nehezen le-
het tájékozódni, eligazodni a világban. 

Gyõri János, a HUNRA elnöke, megnyi-
tó beszédében elmondta, hogy az olvasás
olyan gazdasági erõ, amely szerepet játszik
egy nemzet felemelkedésében. Nemzetközi
kitekintések bizonyítják, hogy azokban or-
szágokban, ahol az olvasás magas színvona-
lon áll, jobbak a gazdasági eredmények.
Hangsúlyozta, hogy az olvasás „össztantár-
gyi” feladat, az egész oktatást át kell hogy
hassa, minden pedagógus feladata és felelõs-
sége is, hogy értõ olvasókat neveljünk. 

Kaposi József, az Oktatáskutató és Fej-
lesztõ Intézet megbízott fõigazgatója, a NAT
(Nemzeti alaptanterv) 2011-rõl, a megújulás
fõbb irányairól beszélt. Biztosította a hallga-
tóságot arról, hogy a NAT (kormányrendelet)
nem változtatja meg az alapokat, szimboli-
kus üzenete van. A NAT kiegészítõ elemei
közé tartozik: a NAT küldetésének újrade-
finiálása; a közmûveltség értelmezése; új 
ismeretkörök beépítése. Beszélt a tantervi
szabályozás szintjeirõl, a közmûveltség alap-
elemeirõl, kiemelt fejlesztési feladatokról,
tantárgyközi ismeretkörökrõl, a tanórán kí-
vüli nevelés lehetõségeirõl, és arról, hogy az
egyes mûveltségterületeken milyen elváráso-
kat fogalmaztak meg.

Horváth Zsuzsanna, az Oktatáskutató és
Fejlesztõ Intézet fõmunkatársa NAT 2011. Az
olvasás fejlesztése címmel tartott elõadást. 
A tanulás tanítását tantárgyközi feladatnak
jelölte meg, aminek a szövegértésre kell
épülnie.

Ostorics László, az Oktatási Hivatal Köz-
oktatási Mérési és Értékelési Osztályának
munkatársa a 2009-es PISA-vizsgálat ered-
ményeirõl és következtetéseirõl számolt be,
ahol a tizenöt éves tanulók tudását vizsgál-
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ták. A fõ mérési terület a szövegértés, az 
alkalmazott matematikai mûveltség és az al-
kalmazott természettudományi mûveltség
volt, ezek közül az egyik mindig nagyobb, a
másik kettõ kevesebb hangsúlyt kap. 2009-
ben a szövegértés volt a fõ mérési terület. Az
OECD-tagok és a partnerországok mintegy
26 millió tizenöt éves tanulója közül egy 
kb. 470 000 fõs reprezentatív minta írta meg
a PISA 2009 tesztjeit. Pontos helyezési sor-
rendet nem lehet megállapítani, de azt igen,
hogy javultak a magyar átlageredmények az
elõzõ évekhez képest. Magyarország szöveg-
értésbõl a 13–22. helyezést érte el a 34
OECD-ország közül, matematikából a
18–28. helyezést, természettudományból pe-
dig a 13–21. helyen végeztünk. Az elõadó
megemlített még néhány átlagon felül telje-
sítõ országot, és beszélt arról a körrõl is, aho-
va Magyarország tartozik. Természetesen
kerestük a választ arra is, hogy minek kö-
szönhetõ a szövegértési eredmény fejlõdése.
Szinte mindannyian meglepõdtünk a vála-
szon: Magyarországon 6,3%-kal nõtt azok-
nak a tanulóknak az aránya, akik szépirodal-
mat olvasnak, és kiugróan, 40%-kal nõtt az
újságolvasó diákok aránya. Sokszínûbben,
változatosabban olvasnak a gyerekeink, és
részben ezzel is magyarázhatók a jobb ered-
mények.

A szünet elõtt sor kerülhetett még néhány
kérdés feltevésére is. Szakmári Klára, a
Könytárostanárok Egyesületének (KTE) el-

nöke gyorsan magához ragadta a szót, és
Kaposi Józsefhez intézte kérdését, hozzászó-
lását. A könyvtárostanárok nevében kérte,
hogy a készülõ közoktatási törvény fogal-
mazza meg egyértelmûen a velünk szemben
támasztott alapvetõ elvárásait. Mindezen el-
várások röviden, egy helyen, egységbe fog-
lalva jelenjenek meg a törvényben. A fent
említett két elõadó jelezte, hogy tudják, is-
merik a problémákat, eljutottak hozzájuk a
KTE javaslatai a törvény módosításához. Mi,
könyvtárostanárok pedig bizakodjunk, hogy
Klári jókor, jó idõben, jó helyen volt, és
azoknak az embereknek tudta ismételten el-
mondani észrevételeit, akik döntési helyzet-
ben vannak. 

A résztvevõket elsõsorban a PISA-
felmérés és annak eredményei érdekelték, a
legtöbb kérdés is ehhez a témához kapcsoló-
dott. 

A szünet után Nagy Attila, a HUNRA
tiszteletbeli elnöke próbálta betartatni a so-
ron következõ elõadókkal a meghatározott
idõkeretet. 

Hangulatos, jó elõadást hallhattunk Kál-
mán Attilától, a Tatai Református Gimnázi-
um igazgatójától Matematikatanítás és az
anyanyelv fejlesztése címmel. Bolyai János
nemeuklideszi geometriájától Öveges pro-
fesszoron keresztül eljutottunk a matemati-
kai feladatok értõ olvasásáig. Közben megta-
nultuk, hogy „könnyebb az asztalt verni,
mint megteríteni”, és a tanár úr elmagyaráz-
ta, hogy „ne készétellel tömjük a gyerekeket,
félkésszel kínáljuk meg õket”. Vagyis enged-
jük meg, hogy gondolkodjanak, õk jöjjenek
rá az alapvetõ összefüggésekre, következte-
tésekre. 

Oporné Fodor Mária elõadását Goethe-
idézet ívelte át: „Két dolgot kell adni a gye-
rekeknek: Gyökereket és szárnyakat.“  

Baranyai József, a szombathelyi NYME
Bolyai János Gyakorló Iskola biológiataná-
ra, mindannyiunkat lenyûgözött élvezetes,
életközeli elõadásával. Arról beszélt, hogy
miként lett agykutatóból tanár, iskolájában
hogyan, milyen módszereket alkalmazva ta-
nítja a biológiát. Elmondta, hogy milyen kér-
déssekkel, feladatokkal küldi a tanulókat a
könyvtárba, így tudatosan milyen könyveket
„ad” a kezükbe, hogy elindítson egy gondo-
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latsort a fejükben, felkeltse az érdeklõdésü-
ket a természettudományok iránt. A hallgató-
ság körében többen megállapítottuk, hogy
„de szeretnénk Józsi bácsi tanítványai len-
ni”, újra visszaülni az iskolapadba, talán egy
ilyen biológiatanár még az életünket is meg-
változtathatná, más irányba terelhetné. (Nem
véletlen, hogy ebben az iskolában a száz
érettségizõ közül húszan orvosi pályára men-
nek).

Fûzfa Balázs irodalomtörténész, a Nyu-
gat-magyarországi Egyetem docense, Kell-e
nekünk Janus Pannonius? címmel tartott elõ-
adást. A mai magyar oktatási rendszertõl in-
dultunk el, amelynek egyértelmûen a magyar
nyelv és irodalom nevû tantárgy a vesztese,
mivel a szakiskolai képzésben nem jelenik
meg, és eljutottunk addig a felismerésig,
hogy „eddig Itália földjén termettek csak a
könyvek” és most már „Google és MA-
GOOGLE fia vagyok én”. A tanár úr beszélt
arról, hogy miért volt fontos nekünk az olva-
sás, hogyan változott a jelrendszer, a szöveg-
fogalom. Az elõidézõ, asszociatív, élmény-
központú irodalomtanítás mellett tette le a
voksát.

Hogyan olvasnak a diákok? címû elõadá-
sában Fenyõ D. György arról beszélt, hogy a
megváltozott kulturális közegben a gyerekek
egészen másként olvasnak. Olvasáskor nem
a szerzõi intuíciót veszik figyelembe, nem
struktúrákban gondolkodnak, hanem váloga-
tott szövegrészeket olvasnak, csak azt, ami
érdekli õket. Az olvasási sebesség felgyor-
sult, az elektronikus olvasás elterjedésével
megváltozott az olvasási technika. A kép- és
a szövegelemek együtt jelennek meg az
agyukban, képhez kapcsolják a szöveget. 
A tanár úr ezt illusztrálta is, nyomtatott do-
kumentumot adott közre a hallgatóságnak, és
a példákhoz magyarázatot is fûzött. A végsõ
következtetést levonhatjuk: új olvastatási és
olvasási stratégiákra van szükség.

Másnap reggel ismét plenáris elõadások-
kal kezdõdött a nap. Szántóné Czecze Enikõ
A szövegértés szerepe és fejlesztési lehetõsé-
gei a természettudományban címmel tartott
elõadást. Kiss János mondandója is ehhez a
témához kapcsolódott, továbbra is a szöveg-
értésrõl hallhattunk tízperces beszámolójá-
ban.

A reformkorban a folyóirat a magas iro-
dalom könnyûlovassága volt – errõl beszélt
Alexa Károly egyetemi oktató, szerkesztõ,
irodalomtörténész a konferencián Az olvas-
tató, olvasható folyóirat címû elõadásában.
Egy kis idõutazásban volt részünk, a reform-
kortól napjainkig röviden vázolta a folyóira-
tok szerepét. Korábban a folyóirat által lehe-
tett az irodalmat szélesebb közönséghez 
eljuttatni. A ’70-es években a megyei támo-
gatással létrehozott irodalmi lapok környé-
kén igazi szellemi mûhelyek alakultak ki,
melyekben a nyugati emigráció irodalma is
megjelent. Az elõadó választ adott arra is,
hogy ma (az internet világában) mi a helyzet
a folyóiratokkal.

Még hátra volt a nap legnehezebb felada-
ta: a résztvevõknek dönteniük kellett, hogy a
négy szekció közül melyiket válasszák. 
A következõ szekciótémák között lehetett
válogatni: Olvasásfejlesztés és tehetséggon-
dozás (1.), Olvasásfejlesztés, szakszöveg ol-
vasása a szakórán (2.), A könyvtár szerepe
az olvasásfejlesztésben (kézikönyvek, mo-
nográfiák, hetilapok, folyóiratok, internet
(3.), Sikeres fejlesztési módszerek az iskolán
kívül (4.).

A bõség zavarával küzdöttünk. Én igye-
keztem mind a négy szekció munkájába „be-
lehallgatni”, megpróbáltam elõadó és cím is-
meretében jó döntést hozni. Persze egy kicsit
sem vagyok benne biztos, hogy sikerült,
mert nem tudom, hogy mirõl maradtam le.

A négy szekcióban 39 elõadás hangzott
el, így már érthetõ, hogy nem volt könnyû
választani.
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A következõkben csak morzsákat tudok
adni, szemezgetek az elõadásokból, megpró-
bálom leírni, hogy mirõl volt még szó. 

A 4. szekcióban Bokányi Péter a Lektûr-
tõl a klasszikusig – középiskolai tanulók ol-
vasási szokásai címmel tartott elõadást. A ta-
nár úr egy kérdõívet töltetett ki a diákjaival,
és annak az eredményét mondta el, ami ter-
mészetesen nem általánosítható, de tanulsá-
gos és elgondolkodtató. Az értékelés során
azokat a válaszadókat válogatta ki, akik évi
tíz könyvnél többet olvastak (a 70-bõl 19):
többségük a kötelezõ olvasmányok ellen
szólt. Régóta tudjuk, hogy tanítványaink
mennyire elutasítják a kötelezõ irodalmat. 
A leggyakoribb kifogás a nehéz nyelvezet, a
nem megfelelõ életkorban történõ találkozás,
illetve a mûvek „unalmassága” volt. Gyer-
mekeink olvasnak, csak nem azt, amit mi
szeretnénk, amit elvárunk tõlük.

A 2. szekcióban Hock Zsuzsanna könyvtá-
rostanár Reál? Humán? Szakóra a könyv-
tárban címmel módszertani lehetõségeket
ajánlott a könyvtárhasználati ismeretek okta-
tásában. Lényeges az eltérés a humán és a 
reál beállítottságú csoportok esetében, eze-
ket a metodikai különbségeket figyelembe
kell venni!

Könyvtár-pedagógiával – hogyan? cím-
mel Kocsis Éva kínált nekünk számtalan le-
hetõséget a tanórán és tanórán kívül alkal-
mazható olvasásfejlesztésre. Néhány példát
én is megosztok: tanórán lehet szaktárgyi
könyvtárhasználati tantervet, módszertani
könyvtárhasználati kiadványokat bemutatni.
Tanórán kívüli lehetõségek: Bod Péter tehet-
séggondozó könyv- és könyvtárhasználati
versenyekre való felkészítés, szakköri lehe-
tõségek, könyvajánlók. Az elõadó kapcsoló-
dási pontokat lát más iskolai rendezvények-
hez, szaktárgyi összefogást ajánl. 

Mivel a konferencia témája az olvasás
volt – errõl szólt a két nap üzenete is –, Éva
egy részletet olvasott fel Hamvas Béla 
A babérligetkönyv címû esszégyûjteményé-
bõl, amit élvezettel hallgattunk.

A 2010 tavaszán készített Netgeneráció
2010 kutatás tapasztalatairól számolt be Fe-
hér Péter. Mit olvas az online-generáció?
Többet olvas, csak mást? Milyenek az inter-
nethasználati szokások, képesek-e az inter-

netes tartalmak kritikus megértésére? Elõ-
adásában ezekre a kérdésekre kereste a 
választ, és megpróbált elõrevetíteni egy jö-
võképet. Akit bõvebben érdekel ez a téma, 
a neten elég sok anyagot talál róla.

A KTE elnöke, Szakmári Klára könyv-
tárostanár ötleteket adott arra, hogyan tudjuk
diákjainkat rászoktatni a sajtótermékek olva-
sására. Ehhez szükség van a szakos tanárok
bevonására, együtt kell mûködni a különbö-
zõ munkaközösségekkel, és persze egy jó öt-
let, egy jó terv sem hiányozhat a tanulók mo-
tivációjához.

A Budapesti Áldás Utcai Általános Isko-
lában folyó sokszínû könyvtár-pedagógiai
munkáról számolt be Kürtösi Zsoltné. Iskolá-
jában sikeresen alkalmazzák a projektmód-
szert, errõl bõvebben olvashatnak a Kis KTE
Könyvek 4. kötetében, az Iskolai könyvári
projektek, programok címû kiadványban.

Az Olvasásfejlesztés, szakszöveg olvasá-
sa a szakórákon szekcióban Tóth Szilvia fia-
talos lendülettel, nagy szakértelemmel mu-
tatta be elõadásában azt, hogy a biológia 
oktatása során hogyan nyílik alkalom arra,
hogy a szövegalkotó és -elemzõ képesség
fejlesztése mellett az olvasás megszeretteté-
sét és népszerûsítését is megvalósítsa.

A jó gyakorlatok bemutatásának sorát
folytatta Bereczki Anna és Lázárné Obbágy
Katalin. Tõlük újabb, a pedagógusképzõ in-
tézetekben megvalósuló, megvalósítható öt-
leteket hallhattunk. Projekpedagógiai kurzus
keretében a hallgatók szabadon választott
írókkal, illusztrátorokkal és könyvkiadókkal
készíthettek interjúkat, és ennek alapján kel-
lett felhívniuk a figyelmet az általuk megis-
mert mûvek olvasására. Úgy gondolom,
hogy az élményszerû olvasás népszerûsítésé-
nek ezt a jó módszerét is átvehetjük.

Nehéz volt választani a párhuzamosan fu-
tó jó elõadások között, gazdag programot ál-
lított össze a konferencia szervezõbizottsága.
Igazán feltöltõdve, jó hangulatban hagytuk
magunk mögött a Berzsenyi Dániel Könyv-
tárat, és bízunk a megújulásban.

Aki nem tudott eljönni Szombathelyre, a
konferencia válogatott anyagát egy hamaro-
san megjelenõ tanulmánykötetben elolvas-
hatja. Igaz, az nem lesz olyan „élménysze-
rû”, de bizonyára hasznos olvasmány lesz. ■
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