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A JÖVŐNK A TÉT!
Tisztújító közgyűlést tartottunk 2009. november 14‐én
Időpont: 2009. november 14. szombat, 13:15h.
Helyszín: Országos Széchényi Könyvtár, Budavári Palota F épület, VI. emeleti előadóterem
A közgyűlésen a tisztségükről határidő előtt lemondó tanácstagok helyére választottunk új tiszt‐
ségviselőket (alelnök, tagok, pót‐ és számviteli bizottsági tag
A közgyűlés napirendje
13:45‐kor a tisztújító közgyűlés megkezdése
A) Éves társasági beszámolók
a/ Elnöki beszámoló a 2008 novemberi közgyűlés óta eltelt év tevékenységéről
b/ A számvizsgáló bizottság beszámolója az éves pénzügyi fejleményekről
A beszámolók megvitatása, szavazás az elfogadásukról.
B) A tisztségüktől megváló tanácstagok lemondása
Szavazás a lemondások elfogadásáról.
C) Az új tisztségviselők bemutatása, választás
A jelöltek szakmai életrajzának ismertetése (a jelölőbizottság elnöke által)
A jelöltek bemutatkozása
Titkos szavazás az új tisztségviselőkről
A szavazás eredményeinek ismertetése (a jelölőbizottság elnöke által)
14:45 – 15:30 Kerner Anna: Szövegműfajok, szövegformák az iskolában – és azon túl
Előadásában Kerner Anna magyar és filozófia szakos tanár, a magyar nyelv és a filozófia OKTV‐
bizottságok ügyvezető elnöke, az EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató KHT fejlesztő munkatársa a
szövegköziség iskolai kérdéseiről beszél, utalva mindezek iskolán túli dimenzióira is.

A TISZTÚJÍTÁS SORÁN MEGVÁLASZTOTT VEZETŐSÉG:
ELNÖK
Dr. Győri János (egyetemi docens, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, vezetőtanár, ELTE Radnóti
Miklós Gyakorlóiskola) feladatköre: a HUNRA ügyvivője, nemzetközi konferenciákon képviseli a
szervezetet, szakmai konferenciákat szervez, HUNRA ajánlásával program irányítója, kapcsolatot
tart a társszervezetekkel
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ALELNÖK:
Dr. Gombos Péter (oktató, Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kara) feladatköre: a honlap tartalmi
fejlesztése, HUNRA területi szervezetek kiépítése, roma programok, az elnök helyettesítése, kuta‐
tási felelős, pályázati főfelelős, nemzetközi kapcsolatok (IRA, FELA, egyéb szervezetek), hazai kon‐
ferenciák és szakmai összejövetelek főszervezője
TISZTELETBELI ELNÖK:
Dr. Nagy Attila (OSZK) feladatköre: Benedek Elek‐konferencia szervezése, kapcsolattartás a sajtó‐
val, társszervezetekkel
A 10 TAGÚ HUNRA TANÁCS TAGJAI ÉS FELADATKÖREIK:
Dr. Imre Angéla (egyetemi adjunktus, ELTE Fonetikai Tanszék)
feladatköre: a honlap tartalmi fejlesztése, a Hírlevél szerkesztése, nemzetközi kapcsolattartás
Kovács Marianna (gyermekkönyvtáros, százhalombattai Hamvas Béla Városi Könyvtár)
feladatköre: könyvtári szekció szervezése, határon túli szekcióval való kapcsolattartás, mesemon‐
dók körei
Borosné Jakab Edit (tanár, Szent István Gimnázium, Budapest)
feladatköre: pénztáros, tagszervezés: iskolai, szülői, szenior tagozatok, könyvesbolti HUNRA‐
körök, pályázatfigyelés, honlap
Oláh Anna (esélyegyenlőségi referens, XVIII., Pestszentlőrinc‐Pestszentimre Önkormányzat):
feladatköre: roma gyerekek olvasási szokásainak kialakítása, társadalmi szervezetekkel való kap‐
csolattartás
Megválasztott új tanácstagok:
Dienes Éva
Sándor Csilla
Vraukóné Lukács Ilona
Köntös Nelli
Póttaggá lépett elő:
Sajtosné Csendes Gyöngyi
Kövérné Nagyházi Bernadett

A számviteli bizottság új tagja Korányi Margit.
Az új tisztségviselők névsorát és funkcióját a közgyűlés megerősítette.
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Elnöki beszámoló – éves munkajelentés
A Magyar Olvasástársaság 2008 novembere és 2009 novembere között az alábbi tevékenységeket
végezte el:
1. Súlyos küzdelmek árán sikerült fenntartanunk a Társaságot.
• Az NCA és az NKA pályázatok idén sikertelenek voltak. Utóbb fény derült rá, hogy az APEH‐
hel tartandó kapcsolat hiányosságai miatt formai okokból esélytelenül pályáztunk. A hiá‐
nyosságok az előző elnökség idején keletkeztek. A hiányosságokat a nyár elejéig rendez‐
tük.
• Ennek részeként könyvelőcéget váltottunk. A jelenlegi könyvelő Alkéri Anikó, aki cégével
több hónap koncentrált munka eredményeként a könyvelést teljes mértékben rendezte.
2. Márciusban megrendeztük az éves szakmai konferenciánkat. A téma: az iskola kötelező ol‐
vasmányok kánonjának kérdésköre volt.
• kiemelkedően nagy siker, jelentőség, nagy sajtó‐ és szakmai visszhang
• remek összmunka: OFI–OPKM, Könyvtárostanárok Egyesülete, HUNRA
• valamennyi előadás megtalálható ppt‐ben a honlapunkon
• valamennyi előadás megtalálható a Könyv és Nevelés nyomtatott vagy elektronikus válto‐
zatában
Fontos hiány azonban: az idén végül személyes képviselet nem volt az Olvasástársaság részéről a
Kecskeméti Tanítóképző Főiskola nyelvi és olvasáskonferenciáján, amelyen pedig rendszeres
együttműködők és résztvevők szoktunk lenni.
3. Kapcsolatok
• Megszilárduló, kialakuló szakmaközi kapcsolatok. (Könyvtárostanárok Egyesülete, Ma‐
gyartanárok Egyesülete, MKE Gyermekkönyvtári szekciója, OSZK, OPKM, Kecskeméti Főis‐
kola)
• tervezett együttműködés az IBBY‐vel, Csodaceruzával
• irodalmi szervezetekkel, társaságokkal
• Elmélyülő, igen fontos kapcsolat a nemzetközi olvasásszervezetekkel: IRA, IDEC/FELA. A
Társaságot Győri János elnök képviselte a legutóbbi IDEC/FELA munkatalálkozón Bragában
(Portugália). Közös európai kutatási pályázások várhatók, többek között a cigány/roma tár‐
sadalmi csoportok és az olvasás kapcsolatairól. Kiemelt, a Társaság szempontjából hosszú
távon stratégiailag fontos kapcsolat az IDEC/FELA‐kapcsolat
4. Két nyertes Támop‐pályázat részesei lettünk.
– OSzK,
– OPKM,
A pályázatokhoz kapcsolódó szervezetként csatlakoztunk, nem a HUNRA pályázott.
5. Szóban többször hangoztatott igény a komolyabb, hosszabb távú stratégia kialakítására az
alábbi témákban:
– Az olvasás mint össztantárgyi feladat, iskola, család partnerség
– Az olvasás mint családi tevékenység. 2010: a családi olvasás éve. Ehhez kell, érdemes
kapcsolódnunk.
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6. Cigány/roma gyerekek és felnőttek olvasásügye
• külön munkacsoport a hazai cigányság speciális gondjainak megoldására az olvasás terén
• várható nagy európai, nemzetközi projektek e téren
7. A honlap gyökeres átalakult
– dinamikusan növekvő látogatottsága,
– a fenn lévő szakmai és kevésbé szakmai anyagok megléte.
8. „Könyvtárak ajánlják olvasásra”‐projekt;
– Kovács Marianna tanácstag mint ötletgazda szervezésében, októberben indult a honlapon
9. A népmese napja
• programsorozathoz hivatalosan csatlakozók magas száma (több mint 100)
• kimagaslóan sikeres program
• az előadások közlése a Fordulópont‐ban
10. Arculatalakítás
– testet öltött egy Ismertetőben, könyvjelzőben
– egyre pontosabban megfogalmazzuk az előnyöket, miért érdemes velünk (is) tartani.
11. Területi szervezetek alakítása
• a kaposvári szervezet megalakulása elvileg határkő! Ha termékeny folytatása lesz, akkor
valóban egy új működési mód kialakításának leszünk részesei; ernyőszervezeti rendszer
• Kaposvárott töltött könyvtári bemutató és a jó hangulatú Tanácsülés
Az elnöki beszámolót a tagság egyhangúlag elfogadta.
Megnevezés
Tagdíj bevétele
Benedek Elek látógatói bevé‐
tel
Életfa Kulturális Alapítvány
támogatása
Benedek Elek előadóidíjak
Büfé
Koszorú
Nyomtatvány
Egyéb éves kiadások
Nyomtatvány, irodai ktg.

Bevétel
19.000
47.500

Kiadás

100.000
100.000
66.380
11.000
1.500
10.205
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Beszámoló a Tanács terveiről
Tanácsülés volt 2010. jan. 23‐án Százhalombattán
A tanácsülés Győri János elnök programja alapján a tanácstagok feladatkörének és vállalásainak
rögzítésével indult. Élénk levelezés folyik a vezetőség tagjai között, megkönnyítve a hatékony ope‐
ratív munkát a közös weboldalon. Határoztunk a konferenciák időpontjáról, témáiról, megfogal‐
maztuk az előttünk álló feladatokat
Jelen volt: Győri János, Nagy Attila, Gombos Péter, Vraukóné Lukács Ilona, Borosné Jakab Edit,
Kovács Marianna, Imre Angéla, Dienes Éva, Köntös Nelli, Sajtosné Csendes Gyöngyi, Kövérné
Nagyházi Bernadette, a jegyzőkönyvet vezeti: Hunyadi Kata
Győri János elnök gratulált a százhalombattai Hamvas Béla könyvtár igazgatónőjének, Szalai
Gábornénak a Bibliotéka Emlékérmet, melyet 2010. január 22‐én vesz át.
(A Bibliotéka Emlékérem díj azoknak a könyvtárosoknak adományozható állami kitüntetés, akik
irányító, elméleti vagy gyakorlati munkájukkal jelentős mértékben hozzájárultak a magyar könyv‐
tári kultúra fejlődéséhez.)

HÍREK
A 2009‐ben tartott konferenciáink:

Kötelező, közös, kölcsönös olvasmány – Hagyomány és megújulás az iskolai olvas‐
mányok kánonjában
Időpont: 2009. március 28. 10–16 óra
Helyszín: Oktatáskutató és ‐Fejlesztő Intézet – Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum díszter‐
me, 1098 Budapest, Könyves Kálmán krt. 40.
Szervezők: Magyar Olvasástársaság, Könyvtárostanárok Egyesülete Országos Pedagógiai Könyvtár
és Múzeum, Oktatáskutató és ‐Fejlesztő Intézet
I. A délelőtti előadók: Lázárné Szanádi Csilla elnök, Könyvtárostanárok Egyesülete Dr. Győri Já‐
nos: Kötelező, közös, kölcsönös olvasmány ‐ Hagyomány és megújulás az iskolai olvasmányok ká‐
nonjában Dr. Fűzfa Balázs: Irodalomtanítás – de meddig? Tóth Csilla: Normativitás, történetiség,
értékpluralizmus a kánon újraírásában, Gombos Péter: A tanár felelőssége és lehetőségei a kötele‐
ző olvasmányok kiválasztásában Gyeskó Ágnes: Járatlan utat járt útért el ne hagyj! avagy Miért ne
ragaszkodjunk a bevált kötelező olvasmányokhoz? Cs. Bogyó Katalin, A magyar‐ és
könyvtárostanár együttműködésének felettébb szükséges voltáról a kötelező olvasmányok kivá‐
lasztása terén Az előadásokat vita követi, majd ezt II. a délutáni előadások gyakorlati tapasztala‐
tokkal, és praktikus tanácsokkal bővítik: Szőnyi Magda: Olvasatlanul – A lelki munkakerülés tüne‐
tei, hatásai és ezek felülírása, Kovács Csilla: „Aki kifelé tekint, álmodik, aki befelé, az ébred” – Fog‐
lalkozásszimbólumok elemzése: A könyvtár és a könyvtárosok ‐ felnőttek és gyermekek körében,
Péterfi Rita: A 10–12 évesek kölcsönzési szokásai a könyvtári adatok tükrében, Szecsődi Tamás
Leo: Boholy és barátai – Rendhagyó olvasmányok a 7–8. évfolyamon, Peternainé Juhász Zsuzsa:
Olvass többet! – Ajánlott olvasmányok népszerűsítése a debreceni Ady Endre Gimnáziumban,
Adoryan Emese: Tündérboszorkány a könyvtárban – kísérlet egy kötelező olvasmány feldolgozásá‐
ra (A részletes program: www.hunra.hu oldalon)
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2. Olvasási problémák és kezelésük
Időpont: 2009. június 25–26.
Helyszín: Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar, Kecskemét, Kaszap ú. 6–14.
Szervezők: Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Nyelvészeti és Irodalomtudományi Inté‐
zete, Magyar Olvasástársaság. Harmadik éve rendezzük meg ezt a közös szakmai konferenciát. Az
idei konferencián az iskoláskor előtti írásbeliséggel, a szövegértő olvasással, az olvasáspedagógia
általános alapelveivel, az idegen nyelven való olvasással és egyéb kapcsolódó témákkal foglalko‐
zunk. A plenáris előadásokat Dr. Gósy Mária és Dr. Steklács János tartotta.

Benedek Elek 150. – A népmese napja

A népmese napja – 2009. szeptember 26. Benedek Elek születésének 150. évfordulójáról
2009. szeptember 26‐án (szombaton), 9.30 órai kezdettel ünnepélyes körülmények között Buda‐
pesten (Országos Széchényi Könyvtár, VI. és VIII. emelet) megemlékeztünk Benedek Elek születé‐
sének 150. évfordulójáról.
Megemlékezésünk két párhuzamos szekcióban zajlott. Az OSZK VI. emeleti előadótermében beve‐
zetőként Gazda István országos hírű professzor méltatta Benedek Elek művelődéstörténeti szere‐
pét, majd a népmesék lélektani, pedagógiai jelentőségéről, szimbolikájáról neves tudósok, pszicho‐
lógusok (Benedek Katalin, Antalfai Márta, Szőnyi Magdolna, Stiblár Erika, Koszecz Sándor) szóltak,
a mesemondás művészetéről pedig Agócs Gergely tartott eszmefuttatást. Végül a mese varázsla‐
tos hatását – mások után – Berecz András, alternatív Kossuth‐díjas mesemondó jóvoltából élvez‐
hettük.
A fenti programmal jórészt párhuzamosan a Nemzeti Könyvtár VIII. emeleti társalgójában sok és
avatott mesemondó jóvoltából folyamatosan mesét hallgathattak, az óvodáskorúaktól a szülők,
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nagyszülőkig mindegyik korosztály képviselői. A sikerről mindent elmond, hogy míg vendégek fo‐
lyamatosan érkeztek a „meseterembe”, távozók nem nagyon akadtak...

A 2010‐re tervezett konferenciáink

A népmese napja 2010
Terveink szerint 2010. szeptember 10‐én Százhalombatta városa ad otthont A népmese napja
központi rendezvényeinek. Az előkészületek már megkezdődtek, a koordinátori, szervezői munkát
Kovács Marianna végzi. A részletes program a honlapunkon lesz olvasható.

A HunRA Gyermekirodalmi adatbázis munkálatainak további folytatása
Folytatjuk sikeres vállalkozásunkat a HunRA Gyermekirodalmi adatbázis bővítésével. Az adatbázis
honlapunkról is elérhető. A jövőben szeretnénk ezt tovább bővíteni, amelyben partnereink az
OSZK és az Egyszervolt.hu www.egyszervolt.hu lesznek továbbra is.

Konferenciák
2009 augusztusában Bragában, Portugáliában rendezték meg az IRA Európai Olvasástársaság kon‐
ferenciáját, amelyen Győri János elnök képviselte e HUNRA tagságot

Ezt olvasd el! – Könyvtárosok ajánlják
A Magyar Olvasástársaság alapvető célja az olvasással kapcsolatos tevékenységek és szakemberek
összefogása, az olvasás minőségének és mennyiségének elősegítése érdekében. Éppen ezért egyik
célunk, hogy szülőknek, pedagógusoknak segítséget nyújtsunk a gyerekeknek szánt könyvek kivá‐
lasztásában. A havonta frissülő ajánlásokat a megyei könyvtárak munkatársai készítik. Köszönjük,
és jó olvasást kívánunk!
2010. január
• Bemutatkozik a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Központi‐ és Gyermekkönyvtára (Eger)
A könyvtár hivatalos honlapja: http:/www.brody.iif.hu
• A könyvtár munkatársainak könyvajánlatai.
2009. december
• Bemutatkozik a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet (Salgótarján)
A könyvtár hivatalos honlapja: http:/www.bbmk.hu
• A Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet (Salgótarján) munkatársainak könyv‐
ajánlatai.
2009. november
• Bemutatkozik a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár (Békéscsaba)
A könyvtár hivatalos honlapja: http://www.bmk.hu
• A Békés Megyei Tudásház és Könyvtár (Békéscsaba) munkatársainak könyvajánlatai.
2009. október
• Bemutatkozik a Berzsenyi Dániel Könyvtár (Szombathely)
A könyvtár hivatalos honlapja: http://www.bdmk.hu
• A Berzsenyi Dániel Könyvtár (Szombathely) munkatársainak könyvajánlatai.
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Szakértői adatbázis a HUNRA honlapján
Régi tervünk vált valóra – pontosabban kezd valóra válni – szakértői adatbázisunk nyilvánossá téte‐
lével. A Magyar Olvasástársaság Tanácsa feladatának érezte, érzi, hogy összegyűjtse azon kutatók,
szakemberek elérhetőségét, akik az olvasáskutatás valamely területén (legyen az kapcsolatban a
tanítással, tanulással, irodalommal vagy épp olvásásfiziológiai kérdésekkel) hozzáértésüket már
bizonyították.
Mindezzel azon intézményeknek, szervezeteknek vagy épp magánszemélyeknek szeretnénk segít‐
séget nyújtani, akik egy‐egy konkrét probléma, kérdés kapcsán szakértőt, hozzáértő segítőt keres‐
nek. E szakemberek aztán konferencián, továbbképzésen vagy akár konkrét kérdésekre e‐mailben
válaszolva segíthetik – reményeink szerint – az olvasás ügyét.
Az Imre Angéla koordinálásával készült adatbázis természetesen még nem zárult le, sőt, éppen
csak megnyitottuk. Amennyiben Ön is tud segíteni, ajánlana szakembereket, kérjük, e‐mailben
jelezze azt számunkra: angelai@freemail.hu
Adatbázisunk a www.hunra.hu „Rólunk” menüpontból érhető el.

Elektronikus tagfelvételi és regisztrációs rendszer
Elkészült honlapunkon az elektronikus tagfelvételi és regisztrációs rendszer. A könnyebb, gyorsabb
tájékoztatás és az ügyvitelünk hatékonysága érdekében meglévő és jövendőbeli tagjainkat is kér‐
jük, hogy itt regisztráljanak. Regisztrált tagjaink részére a közeljövőben további tartalmakat fogunk
elérhetővé tenni a honlapunkon.
Kérünk továbbá mindenkit, aki még nem tette meg, hogy idei tagdíját fizesse be! A tagdíj befizet‐
hető csekken és átutalással is. Számlaszám: 11702036‐20568377
Tagdíjak 2009‐re: egyéni: 2000 Ft testületi: 5000 Ft diák: 1000 Ft nyugdíjas: 1000 Ft

Magyar Olvasástársaság tevékenységéről friss információk: www.hunra.hu
Olvasással kapcsolatos linkgyűjtemény: www.olvasas.lap.hu

