
2011. május 13–14-én Szombathelyen, a
Berzsenyi Dániel Könyvtárban, a Nyu-
gat-magyarországi Egyetem Savaria
Egyetemi Központ Könyvtárának és több
tanszékének közremûködésével, Az ol-
vasás össztantárgyi feladat címmel kon-
ferenciát szervezett a Magyar Olvasás-
társaság (HUNRA), s az ott elhangzott
legfontosabb elõadásokból összeállított,
azonos címû kötetet 2011. november vé-
gén, a szervezet huszadik születésnapjára
meg is jelentette. (Az olvasás össztantár-
gyi feladat. Szombathely - 2011. Savaria
University Press)

A Magyar Olvasástársaság elsõ húsz
évének autentikus méltatását olvashattuk
a többszörös és végül tiszteletbeli, örökös
elnök, Nagy Attila tollából a Könyv,
Könyvtár, Könyvtáros 2012. februári szá-
mának hasábjain. Hitelesen és meggyõ-
zõen foglalja össze a HUNRA megalaku-
lásának történetét, alapvetõ célkitûzéseit,
újszerû, a kulturális életbe új színt, új
szemléletmódot hozó, integratív tevé-
kenységét.

A jelen írásban a magam részérõl na-
gyon praktikusan, nagyon egyértelmûen,
és – remélem – nagyon találóan a címben
jelzett szlogenben foglalnám össze a
HUNRA irányultságának, mentalitásá-
nak, tevékenységének jelentõségét. Na-
gyon nem kell talán magyaráznom e há-
romszorosan pozitív töltetû jelmondat
tartalmát. A jót bizonyítják azok a hazai
és nemzetközi konferenciák, kongresszu-
sok, kiadványok, egyéb publikációk,

szakmai kezdeményezések, melyeknek
témaválasztása kiemelkedõen fontos,
megvalósítási szintje pedig kiemelkedõ-
en magas volt a két évtized során. A jó-
kor, vagyis a mindig megfelelõen megvá-
lasztott, szükséges pillanatban történõ
megszólalásban, fellépésben, témafelve-
tésben tetten érhetõ a Magyar Olvasás-
társaság nyitottsága, fogékonysága, 
problémaérzékenysége, gyors reagálása,
eredményes és kreatív problémamegoldó
képessége. A jó helyen számomra egy-
részt a rendezvények alkalmas, konkrét
helyszíneinek kiválasztását, másrészt en-
nél tágabban értelmezve: az adekvát
szakmai partnerek, a téma megoldását
leghatékonyabban szolgáló, legmegfele-
lõbb együttmûködõ közeg mindenkori
megtalálását is jelenti.

Ez a hármas jelszó érvényes az itt mél-
tatandó kötet megjelenésének elõzmé-
nyeire, körülményeire, jelentõségére is. 

Az természetes, hogy a Magyar Olva-
sástársaság érdeklõdésének, tevékeny-
ségének középpontjában mindig valami-
lyen, az olvasással kapcsolatos problé-
makör állt. Akik figyelemmel kísérték a
szervezet két évtizedes tevékenységét, er-
re számtalan példát tudnának felsorolni:
mindig az olvasásról, de mindig más és
más, fontos, új aspektusból beszéltünk –
amit éppen a társadalmi, mûvelõdéspoli-
tikai vagy szakmai változások, szakmai
felismerések tettek idõszerûvé, állítottak
elõtérbe. Foglalkozott az egyesület az ol-
vasással mint különbözõ szakmai kom-
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Jót, jókor, jó helyen
Gondolatok a húszéves Magyar Olvasástársaságról és legutóbb megjelent kötetükrõl



petenciákat érintõ szakmaközi feladattal,
de foglalkozott egy-egy terület (iskola,
oktatás, pedagógus,  könyvtár, könyvtá-
ros, tankönyv- és  könyvkiadás, család
stb.) konkrét, az olvasást befolyásoló
szakmai kérdéseivel.

Az olvasás össztantárgyi feladatként
való kezelésének szükségessége az utób-
bi évek folyamatában megérlelõdött. 
A folyamatban elõzménynek tekinthet-
jük a tizennyolc évvel korábbi (!), 1994-
es konferenciát, mely tantárgyközi fel-
adatként beszélt az olvasásról, s a hozzá
köthetõ kiadvány megjelentetését a több-
könyvû oktatásról, s ugyancsak jóval ko-
rábban felismerte és kimondta a Magyar
Olvasástársaság azt a tényt, hogy az olva-
sás tanítása, az olvasásfejlesztés az isko-
lán belül nem csupán a magyartanárok
feladata. 

2011-ben itt és most adva volt tehát
egy összetett, soktényezõs elméleti és
módszertani probléma. Hogyan foglal-
koznak ezzel más országokban? Milyen
módszerek, eszközök állnak rendelkezés-
re? Hogyan lehet a megoldásra motiválni
és felkészíteni a pedagógusokat? Kivel,
hogyan, milyen együttmûködéseket lehet
és kell kialakítani iskolán belül és kívül?
Miért kulcskérdés az olvasás fejlesztése a
társadalom fejlõdése szempontjából? 
A válaszadáshoz össze kellett rakni a tu-
dás- és tapasztalatmozaikokat az olvasási
szokások változásairól, az olvasás új for-
rásairól és eszközeirõl; kitekinteni a
nemzetközileg alkalmazott megoldások
lehetõségeire; számba venni a hazai kez-
deményezéseket, próbálkozásokat; szá-
mot vetni a feltételek meglétével vagy hi-
ányával, megkeresni és megnevezni az
elõrelépést akadályozó és támogató té-
nyezõket. Ezt a célt szolgálta a szombat-

helyi konferencia, s hogy ne „szálljanak
el” az ott elhangzott értékes gondolatok,
hanem útmutatóul szolgálhassanak azok
továbbgondolásához és a feladat lépésrõl
lépésre történõ megvalósításához – ezért
adta ki a Magyar Olvasástársaság Nagy
Attila, Imre Angéla és Köntös Nelli gon-
dos szerkesztésében, valamint Nagy Atti-
la bevezetõ és Gordon Gyõri János záró
tanulmányával megtoldva a konferencia-
kötetet.

Mind a konferencia, mind az annak
tartalmát tükrözõ kötet a Magyar Olva-
sástársaság szintézisteremtõ küldetésé-
nek újabb állomása. A pontosan leírt
problémával kapcsolatban mozgósítani
igyekszik minden korábbi meglévõ és
minden megszerzendõ tudást és tapaszta-
latot, minden érintett szakmai közeget,
miközben világos célt fogalmaz meg: az
olvasás össztársadalmi feladat, egy egész
ország, egész közösség felelõssége.

Az új tanév kezdetén, új köznevelési
stratégia birtokában, a közoktatás tartal-
mi és formai megújításának idõszakában,
az oktatás támogatását szolgáló újabb eu-
rópai uniós könyvtári fejlesztési progra-
mok küszöbén – versenyképességünk
hathatós megõrzése és fejlesztése érdeké-
ben – figyelmébe ajánlom mindenkinek a
kötet elolvasását és az abban foglaltak
megszívlelését, megvalósítását, kinek-ki-
nek lehetõségei szerint. ■
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