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Magyar Olvasástársaság   –  HUNRA 1827 Budapest, OSZK, Budavári Palota, F épület
www.ki.oszk.hu/hunra


MEGHÍVÓ

A 2004 januári Hírlevélben megjelölt K/1/2003. sz. határozat alapján örömmel és szeretettel meghívjuk kedves tagtársainkat a 2004. április 16-án (pénteken) 10.30 órakor tartandó tisztújító közgyűlésünkre az OSZK VI. emeleti előadótermébe. 

Amennyiben 13.30 órakor a közgyűlésen jelenlévők létszáma a szükséges kétharmadot nem éri el, azaz a közgyűlés nem határozatképes, az új időpont 14.00 óra. A másodjára összehívott közgyűlés az eredeti napirendi kérdésekben határozatképes. Ebben az  esetben a határozathoz szükséges szavazati arány kétharmados többség. 

10.30 és 13.00 óra között szakmai konferenciát rendezünk

“Globalizáció és nemzeti kultúra” címmel (elnök: Nagy Attila)
Előadóink lesznek: 	10.50-11.10	György Péter
11.10-11.30	Varga Lajos Márton
11.30-11.50	Kulin Ferenc
11.50-12.10	Tőkéczki László
12.10-12.30	Moldován István
12.30-13.00 	vita
	ebédszünet


13.30-15.00	Közgyűlés (levezető elnök: Bocsák Istvánné)

A jelölőbizottsághoz beérkezett javaslatok az új tisztségviselőkre a következők: 

Adamikné Jászó Anna
Basa Katalin
Boldizsár Ildikó
Dienes Éva
Éger Veronika
Fűzfa Balázs
Gábor Anikó
Gereben Ferenc
Horváth Zsuzsa
Kádárné Fülöp Judit
Kaszás Veronika
Kocsis Éva
Koleszár Márta
Koszecz Sándor
Kucska Zsuzsa
Nagy Attila
Nagy Júlia
Péterfi Rita
Sándor Csilla
Sáráné Lukácsy Sarolta
Steklács János
A jelöltek pár soros szakmai önéletrajza a honlapon, ill. a közgyűlés előtt a helyszínen tekinthető meg. A közgyűlésen további jelöltállításra is lesz mód.


Meghívó és előzetes program
OLVASÁSKULTÚRA ÉS KISEBBSÉGI SORS
(A megmaradás lehetősége)

A Magyar Olvasástársaság konferenciája a délvidéki Zentán
2004. október 1–3.

“A fogalomszegénység azonos a gondolatszegénységgel. A megszólalás lehetőségét alig vitathatja el valaki. A szegényes olvasottság igen. Ha ehhez még a szófontolgató félelem, fenntartás, igazodás, ügyeskedés járul – befagyunk, mint cselédek vödrében a víz. Az anyanyelvi gondolkodás lehetősége a megmaradásnak a lehetősége. Az emlékeinkben való létezésnek, a lélegzetvételnek a lehetősége.” Fehér Ferenc


PÉNTEK 2004. OKTÓBER 1.
13.00 óráig:	Megérkezés Zentára. Jelentkezés a Royal Szállóban (Fő tér 7.) Ugyanott lesz az ebéd (valamint, ha valaki ezt választja, a szállás és a reggeli is.)

14.00–18.30 óra:	Szakmai program a Zentai Alkotóházban (Posta utca 18.) vagy a Városháza dísztermében Fő tér 1.)
- Hajnal Jenő (Zentai Közművelődési Központ igazgatója): A házigazda köszöntője;
- Horváth Zsuzsa: Nézetek az irodalmi kánonról;
- Gereben Ferenc: A Kárpát-medencei magyarság olvasáskultúrája;
- Fűzfa Balázs: A magyar irodalom tanítása a Kárpát-medencében.
Ezekkel a programpontokkal párhuzamosan adnak elő a délvidéki kollégák: Hódi Sándor pszichológus, Hózsa Éva egyetemi tanár, Matuska Márton újság- és szakíró, Tari István költő, valamint Utasi Jenő lelkész-könyvkiadó.
18.30–19.00 óra: Vacsora.
19.00–19.30 óra: Zenés irodalmi műsor.
19.30–20.00 óra: Siflis Zoltán: Az aracsi templomrom (filmesszé).
20.00-22.00: Kötetlen beszélgetés délvidéki magyar értelmiségiekkel. A beszélgetést vezeti Dudás Károly író és Rigó Béla főszerkesztő.
22.00 órától: (igény esetén): Bolygótűz (fekete-fehér jugoszláv-magyar játékfilm, 100 perc, 2002. Rendező: Vicsek Károly). 1956-ban sokan menekültek a titói Jugoszláviába, és szembesültek az “emberarcúnak” nevezett szocializmussal…

SZOMBAT, 2004. OKTÓBER 2.
08.00 óra: Reggeli.
09.00–12.00 óra: A szakmai tanácskozás folytatása
- Nagy Attila: Közkönyvtár és helyi társadalom;
- Bakó Anna–Szilágyi Erzsébet: “Schola orbis” – Kárpát-medencei magyar számítógépes iskolatörténet (A közös iskolatörténeti munkában szereplő adatbázisok összesítéséről készített első CD bemutatója);
- Húbert Ildikó magyar-tanítási módszertani bemutatója.
A házigazdákat szombat délelőtt könyvtárosok és tanárok képviselik: Balla Julianna, Csáky S.Piroska, D. Kunkin Zsuzsanna, Kormányos Mária, Marcsók Vilma, Viola Lujza, Vörös Anna.
12 óra: Ebéd. 
13 órától estig: kirándulás az Árpád-kori aracsi pusztatemplom romjaihoz. Útközben Adán Szarvas Gábornak, a jeles nyelvész szobrának megkoszorúzása. Rövid pihenő Óbecsén, majd utazás Palics-fürdőre és Szabadkára. (Palics felé haladva esetleg megtekintjük Bácsfeketehegyen az új könyvtárat és a topolyai Városi Múzeumot.). Este – kívánság szerint – a szabadkai Népszínház Magyar Társulata előadásának megtekintése. Utána szerény fogadással egybekötött beszélgetés az előadás színészeivel.
A színházi előadás után indulás Zentára, illetve az előadás helyett: utazás vissza Magyarországra.

VASÁRNAP, OKTÓBER 3. (azok számára, akik másodszor is Zentán éjszakáznak)
08.00 óra:	Reggeli és hazaindulás.


Közlekedés: Zenta személygépkocsival a tompai, a horgosi és a tiszaszigeti határátkelőn át érhető el. Szegedről (Szeged–Zenta: 50 km) minden nap 5.30-kor és 12.30-kor indul autóbusz Szegedről Zentára. Budapestről Szegedre rendszeres a vonatközlekedés.
Kellő igény esetén autóbuszt bérlünk, amely Budapestről egyenesen Zentára visz minket.


Visszaküldendő: 2004. április 30-ig
Cím: Magyar Olvasástársaság
1827 Budapest
Budavári Palota F. épület


JELENTKEZÉSI LAP (2 oldal)

az “Olvasáskultúra és kisebbségi sors (A megmaradás lehetősége)” c. konferenciára
a délvidéki Zentán


A jelentkező

neve: …………………………………………………………………………………..
levelezési címe: ……………………………………………………………………….
telefon, e-mail: ………………………………………………………………………..

Részvételi díj nincs. Vasárnapig maradással minden szolgáltatás igénybevétele összesen kb. 50 EUR.

Szállás és étkezés költségei (ld. külön):

Meg kívánja-e nézni: 
10.01. este
Bolygótűz c. magyar-jugoszláv fekete-fehér játékfilmet
Igen
Nem
10.02. este
Színházi előadást Szabadkán
Igen
Nem

Élne-e a lehetőséggel, ha Budapest-Zenta viszonylatban autóbuszt bérelnénk?
igen, odaútban
igen, visszaútban (is) – ha a busz szombat este jönne vissza Budapestre
igen, visszaútban (is) – ha a busz vasárnap reggel jönne vissza
nem


Költségvetés

“Olvasáskultúra és kisebbségi sors”
a Magyar Olvasástársaság konferenciája Zentán – 2004.10-01-03.

Pénteken: a Royal Szállóban (teljes panzió) ebéd, vacsora és másnap reggeli 20 euró azzal, hogy pénteken este egy szerény polgármesteri fogadás egészíti majd ki a vacsorát. Ezt az ellátást nem érdemes kollégiumira átváltoztatni, hiszen a szállásköltség kollégiumi elhelyezés esetén olcsóbb, de nőnek az étkezési kiadások. Szombaton éjjelre és vasárnap reggelre: a Royal Szállóban szállás és reggeli 15 euró.

Szombaton: közös ebéd szabad italfogyasztással a zentai Papuli étteremben (tiszai halkülönlegességek, de más is rendelhető) vagy a Gorštak nevű szerb vendéglőben (szerb ételkülönlegességek) 8 euró, közös vacsora Szabadkán személyenként 5 euró. 


Kérek


10.01.
10.02.
Royal Szállóban teljes panzió (ebéd, vacsora, szállás és reggeli)
20 EUR


Royal Szállóban szállás és reggeli
15 EUR


Kollégiumi szállás (3-4 ágyas szobákban) – 1 éjszakára*
10 EUR


Kollégiumi szállás (3-4 ágyas szobákban) – 2 éjszakára*
15 EUR


Kollégiumi reggeli*
1 EUR


Kollégiumi ebéd*
3 EUR


Közös ebéd
8 EUR


Közös vacsora 
5 EUR




* A kollégiumi konyha és étterem félő, hogy októberig nem épül fel.


A jelentkezési lapok összesítése után küldünk csekket a költségek befizetésére vonatkozóan.

Budapest, 2004. ………………………

								……………………………….
									     aláírás
  

