
Élménybeszámoló az Olvass többet! határtalanul- magyarul 

jubileumi konferenciájáról egy esszéíró diák szemével 

 2016. november 21-én került sor az Olvass többet! határtalanul- magyarul vetélkedő 10. 

évfordulója alkalmából a Déri Múzeumban egy jubileumi konferenciára. 

 A regisztráció után a Debreceni Ady Endre Gimnázium leánykara nyitotta meg az eseményt. 

A csodásan előadott dalok után az iskola igazgatója, Rózsavölgyi Gábor úr mondott köszöntőt, 

és hivatalosan is megnyitotta a konferenciát. Ezt követően szólt néhány szót a verseny 

megálmodója és egyben az egyik megalkotója, Peternainé Juhász Zsuzsa tanárnő is. 

Beszédében elmondta, hogy mikor megálmodta ezt a versenyt, nem gondolta, hogy az eleinte 

iskolai megmérettetés egyszer országhatárokon túli iskoláknak, diákoknak is felkelti 

érdeklődését. 

 Ezt követően sok előadást hallhattunk, többek között dr. Dávid Imre egyetemi docens Az 

olvasás mint a tehetséggondozás eszköze című előadását. Nagyon érdekesnek tartottam, mert 

életemben először hallgathattam meg egy egyetemi tanár szavait. 

 Hallhattuk Bunyáné Szabó Ildikó és Zsupos Gabriella könyvtáros tanárnők gondolatait arról, 

hogy hogyan viszonyulnak a szakközépiskolások az olvasáshoz. 

Megtudhattuk, hogy hogyan indult el az Olvass többet! illusztrációs pályázata, és láthattunk 

néhány igen fantasztikus művet is a legutóbb helyezést elérőktől. 

 Hallhattuk és láthattuk Bódi Kata Antóniának, az Olvass többet! tábor egykori rendszeres 

résztvevőjének emlékekben gazdag beszámolóját is.  

 A nap második felében a határon túli, Erdélyben élő magyarok előadásának részesei lehettünk. 

 A határon túli tanárok/tanárnők előadásai után az Életízesítőnk, az olvasás című esszéíró 

pályázat eredményhirdetése következett. A díjakat Debrecen város jegyzője, dr. Szekeres Antal 

adta át. Feszülten figyeltem az eredményhirdetést, mivel én is részt vettem a pályázaton. Az 1. 

helyezett megérdemelten nyerte el a jutalmát, mivel szerintem fantasztikusan fogalmazta meg 

a gondolatait az olvasásról.  

 Egy kis szünet után a kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Líceum Diákszínpadának előadását 

láthattuk. Jó előadás volt, mert élvezetesen adták elő Karinthy Frigyestől A rossz tanuló felel 

és a Visszakérem az iskolapénzt című műveket. A két előadás között pedig a 10 év alatt 40 

műben szereplő karaktereknek beöltözött diákok vonultak végig a termen, kezükben egy 

számmal. A feladat az volt, hogy a regisztrációnál kapott lapon szereplő könyvek mellé oda 

kellett írni a felismert figurák számát.  

 A napot azzal fejeztük be, hogy az előadókkal beszélgettünk az olvasásról. 

Számomra hatalmas élmény volt ott lenni ezen a konferencián, mert ez volt az első ilyen 

rendezvény, amin részt vettem, és azért is, mert sok érdekes előadást hallhattam mindenféle 

korosztályból az olvasásról és az olvasás népszerűsítéséről. Jó volt látni, hogy a modern 

technika előretörésének ellenére még elég sok fiatal szeret könyvet venni a kezébe és olvasni.  
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