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1998. május

♦  BESZÁMOLÓ A HUNRA 1997. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

„Szigetek és h idak”  (E lső Magyar O lvasáskongresszus, Szeged, 1997. áp rilis  2-5.)
A kongresszus az olvasással foglalkozó különféle hivatások művelőinek fórumot teremtett a 
tudományos eredmények, a tapasztalatok és a nézetek kicserélésére.

A kongresszus megrendezését az MKM támogatta. A kongresszusnak otthont adó Rendezvényház (a 
Csongrád Megyei Pedagógiai Szolgáltató Központ) ideális környezetül szolgált mind az előadásoknak, 
mind a beszélgetéseknek, műhelybemutatóknak, sőt a rajzpályázat anyagának és a résztvevők által 
hozott tablóknak is. Lázár Ervin iró hangulatos esti beszélgetéssel örvendeztette meg a jelenlévőket.

A konferencia érdekességeként érdemes megemlíteni a műhelybemutatókat Borosné Jakab Edit és 
Baricné Kocsis Éva újságszerkesztő könyvtári foglalkozását, Tánczos Erzsébet .Mit nyit a kulcs?" 
címmel tartott irodalomórája Kosztolányi Dezső Kulcs cimű novellájából, amelyben minden érdeklődő 
szereplőként is résztvehetett.

A konferencián elhangzott előadások közül jónéhány megjelent folyóiratokban, a Magyartanltásban 
(szerkeszti: Adamikné Jászó Anna főiskolai tanár) és a Könyv. Könyvtár. Könyvtáros cimű lap 1997. 
júniusi számában (Hajnal Jenő, Hubert Ildikó, Nagy Attila, Orbán Gyöngyi).

Az Erdélyi Magyar Olvasás Egyesület első konferenciája (Kézdivásárhely, 1997. május 23*24.)
Társaságunk tagjai számára csoportos kirándulást szervezett az EMOE (Erdélyi Magyar 
Olvasásegyesület) első konferenciájára, ahol több HUNRA előadás is elhangzott. Sokak számára ez 
volt az első erdélyi utazás, és nagy élményt nyújtott az együttlét, az esti beszélgetések, a találkozások 
az élő magyar népművészettel, a magyar irodalom emlékhelyeivel, erdélyi kollégáinkkal. Az EMOE a 
konferenciáinkat is látogató erdélyi kollégák kezdeményezésére, a Magyar Olvasástársaság és a 
Nemzetközi Olvasástársaság módszertani segítségével, önálló egyesületként, a Román 
Olvasástársasággal egyetértésben jött létre. Hírlevelük bizonyltja, hogy a nehéz körülmények ellenére 
ismét megszületett, és életképesnek bizonyult egy szervezet, amely az anyanyelvi kultúrát ápolja, s 
ezzel együtt be tud kapcsolódni az olvasástársaságok nemzetközi hálózatába.

Segített a könyv, a mese!
A Segített a könyv, a m e se .. esszépályázat személyes élmények elbeszélésére szólított fel, amelyek 
azt tanúsítják, hogy az irodalom, az olvasás gyógyító, vigasztaló, konfliktusoldó szerepet játszhat az 
ember életében. A pályázat tartalmi összegzésére, tanulságainak levonására tudományos előadás 
keretében került sor a szegedi kongresszuson. A pályázat díjkiosztó ünnepségét a Helikon 
Könyvesház meghívására a gyönyörű, gazdag választékot kínáló könyvesbolt klubhelyiségében 
rendeztük meg. Külön örömünk volt. hogy egy kisközségből (Baktakék) tanítójuk egy fél osztálynyi 
nyolcadikos tanulót elhozott. A díjazottak között egy cigány tanuló volt. de több pályamunka is érkezett 
abból az iskolából. A díjazott pályázók munkáit avatott előadóművész olvasta fel. az olvasás 
élményének, az irodalom katartikus hatásának ez a sokszoros visszaverődése meghitt közös ünneppé 
varázsolta a találkozót. A beérkezett pályamunkákból kötet készül, amely a tanítóképzésben, 
könyvtárosképzésben remélhetőleg haszonnal forgatható majd.



♦  JÚNIUS 18. — HOGYAN KÉSZÜLJÜNK AZ ALFABETIZÁCIÓ VILÁGNAPJÁRA

Rendezzetek kam pánynapot az iskolában, az iskola környezetében! Rendezvényeitekre hívjátok 
meg a gyerekek szüleit, a helyi sajtót!

ötleteinket június 18-án az Országos Széchényi Könyvtár VI. emeleti termében megosztjuk 
mindenkivel, aki kész szeptember 8-án kollégáival Összefogva az OLVASÁS NAPJA megünneplésére

Szalai Enikő

| ♦  TÖRTÉNELEMTANÍTÁS ÉS SZÉPIRODALOM CÍMMEL.
A Magyar Olvasástársaság 1998. szeptember 8-án. az írásbeliség Világnapján a diákok 
olvasáskultúrájának fejlesztése érdekében pályázatot hirdet Történelemtanítás és szépirodalom 
címmel A pályázattal társaságunk szeretné felhívni a figyelmet arra a gazdag szépirodalmi anyagra -  
regényekre, novellákra, lírai alkotásokra -  amelyek beépíthetők a történelemtanításba, növelik a 
diákoknak a szépirodalom iránti fogékonyságát is.

Felhívásunkra elsősorban történelemtanárok dolgozatait várjuk, de szívesen fogadjuk más tárgyat 
tanító tanárok, tanítók, könyvtárosok munkáit is. A pályázat tartalmazhat tanítási programot, tematikus 
terveket, óraterveket, ajánló bibliográfiát vagy beszámolót a gyakorlatban már kipróbált módszerekről.

A pályamunka terjedelme ne haladja meg az 5-20 gépeit olda! terjedelmet.

Kérjük, hogy a pályamunkát jeligés borítékkal lássák el. ameíy tartalmazza személyi adataikat is (név, 
cím).

Az eredményhirdetés a Budavári Palotában 1999. május 21-én lesz, a Buöa visszafoglalásának 150. 
Évfordulójára rendezendő ünnepségünkön. A díjazottak pénzjutalomban részesülnek és az ünnepélyes 
eredményhirdetéssel egybekötött konferencián ismertethetik pályamunkájukat.

A beküldési határidő: 1999. január 31.

A pályamunkákat a kővetkező címre várjuk: Babits Mihály G imnázium, 1047 Budapest, Tóth Aladár 
u. 16/18. A borítékra írják rá: HUNRA módszertani pályázat.

Balatoni Teréz

♦  ESEMÉNYNAPTÁR

1998. jún iu s  18.14 óra Hogyan készüljünk az Alfabetizáció Világnapjára? Módszertani konferencia az 
Országos Széchényi Könyvtárban

1998. szeptember 8. Alfabetizációs Világnap -  ünnepi megemlékezés a Bp. VI. kerületi Liszt Ferenc 
téren

1998. október 16-17. „O lvasó család - tan u ló  társadalom ”  -  konferencia Vásárosnaményban

1999. január 31. A Történelemtanítás és szépirodalom c. pályázat beadási határideje

1999. május 21. A Történelemtanítás és szépirodalom c. pályázat eredményhirdetése

1999. augusztus 1-4. „L iteracy -  Chalienges fó r  the New M illennium ”  az IRA 11 Európai
kongresszusa (Stavanger, Norvégia). Az előadás absztraktok jelentkezési határideje 1999. 
január 15 Válasz az elfogadásról, április 15.

HUNRA HÍRLEVÉL 
Szerkesztő: Szslai Enikő 

Cím: 1181 Budapest. Reviczky u 59



IRA Leadership Seminar, Reston (USA), 1997. június 20-26.
Társaságunk tagja az International Reading Association-nek. E nagy tekintélyű nemzetközi szakmai 
szervezet igen fontos kapcsolat és szakmai támogatás. A Nemzetközi Olvasástársaság négyévente 
rendez vezetőképző konferenciát, amelyre a nemzeti olvasástársaságok két-két aktív vezetőjét saját 
költségén meghívja. Az 1997-ben rendezett szemináriumon a Magyar Olvasástársaságot Bocsák 
Veronika és Szalai Enikő képviselte. A Társaságunk életét bemutató dokumentumtabló nagy sikert 
aratott. Küldötteink úgy találták, hogy jó dolog a Magyar Olvasástársaságot képviselni, mert a 
Társaság nemzetközi híre is igen jó. Az IRA Reading Today c. újságjában küldöttünk fényképe is 
megjelent, aki a restoni konferencián mühelybemutatóttartott.(Ugyanebben a számban a szegedi 
„Szigetek és hidak” kongresszus prágai vendégelőadója, Zdenek Matejcek professzor cikkében nagy 
szeretettel számolt be a magyar kongresszusról.)

Olvass velem! -  Olvass nekem! Konferencia és tisztújító közgyűlés (november 28.)
A konferencián elhangzott előadások és a pódiumvita témája a családi nevelés és az olvasás, a 
mentálhigiéné és az olvasás összefüggései a pszichológus, a nevelési tanácsadó, a pedagógus 
szemszögéből. Alapszabályunk értelmében kétévente kell új elnököt, alelnököt és Tanácsot választani. 
Levélszavazással értük el, hogy azok a tagjaink is szavazhassanak, akik nem tudtak eljönni a 
Közgyűlésre.

Emlékülés a Himnusz születésének 175. évfordulóján
1998. január 21-én, a Himnusz 175. születésnapján, a Magyar Kultúra Napján az Országos Széchényi 
Könyvtár, a Petőfi Irodalmi Múzeum, a Magyar Olvasástársaság, az Anyanyelvápolók Szövetsége és a 
Garabonciás Szövetség közös emlékülést tartott. Emlékezetes előadásokat hallottunk a Himnusz vers 
és dallammintájának „zsoltár hipotéziséről (Szentmártoni Szabó Géza), a mai hazaszeretetről és a 
pesszimizmus pusztító hatásáról (Gyurkovics Tibor), a modern közgazdaságtan szenvtelenségéről 
emberidegenségétöl {Bőd Péter Ákos). Berecz András huncut, bölcs és gyönyörű orgánumú 
mesemondó barátunk ismét felejthetetlen perceket szerzett.

Tagságunk
Társaságunk létszáma 385 fő. Ez viszonylag kis szám, de körülbelül felső határa annak, amit tisztán 
társadalmi munkával működtetni lehet A taglétszám további jelentős emelésére nem törekszünk, mert 
ez a programokra fordított kiadásaink és a működőképességhez szükséges kommunikációs 
kiadásaink arányát jelentősen megváltoztatná. A továbblépés útját abban látjuk, hogy helyi 
olvasótársaságok (mint amilyen az EMOE is) szerveződéséhez nyújtunk (a nemzetközi 
„anyaszervezetekhez” hasonlóan) módszertani -  és ha lehet -  kezdeti kommunikációs támogatást, 
másrészt olyan programokat szervezünk, amelyek az önszerveződésre mozgósítanak.

Kádárné Fülöp Judit

Az 1997. november 28-án megtartott közgyűlés keretében új vezetőséget választott a tagság. A
levélben, illetve a helyszínen leadott szavazatok alapján 5 új taggal bővült a HUNRA vezetősége: 
Baricné Kocsis Éva az V. kerületi Pedagógia Szakszolgálat könyvtáros szaktanácsadója, Cs.
Czachesz Erzsébet a JATE Pedagógiai- pszichológiai intézetének docense, Kucska Zsuzsa a FszEK 
gyermekkönyvtárosa, Rigó Béla a Kincskereső c. gyermekirodalmi folyóirat főszerkesztője, Wemer 
Ákos az ELTE Könyvtártudományi és Informatika szakának harmadéves hallgatója.

A korábbi vezetőség tagjai közül Kádárné Fülöp Juditot elnöki és Nagy Attilát alelnöki tisztségükben 
megerősítette a tagság. Balatoni Teréz, Bartos Éva és Szalai Enikő tanácstagi megbízatása még 
további 2 évre szól. A megválasztott Tanács mandátuma 1999 decemberéig szól.

Szalai Enikő

_________________ ♦  GYILKOSSÁG NÉLKÜLI KÉPERNYŐT!_________________
A Magyar Olvasástársaság is csatlakozott - sok más szakmai és civil szervezettel együtt - a 
Magyarországi Gyermekbarátok „Gyilkosság nélküli képernyőt!” elnevezésű mozgalmához. Vállalásunk 
szerint támogatjuk korlátozások elérését legalább a közszolgálati televízióban. Lehetőségeink szerint 
közreműködünk a szülök felvilágosításában az agressziót sugárzó képernyő értékromboló,



személyiségkárosító hatását illetően, továbbá saját céljainkkal egybehangzóan törekszünk arra, hogy 
az olvasást a televíziózás alternatívájaként tudjuk a gyermekek és fiatalok elé állítani.

Bartos Éva

♦  SZÜLŐK KÉRDEZIK- -  AZ OLVASÁSRÓL

címmel regiszteres propagandaanyag készült olvasáskutató, pedagógus, gyógypedagógus, 
informatikus, könyvtáros, pszichológus, író HUNRA tagok társadalmi munkájával. A füzetet tavaly 
szeptember 8-án az írásbeliség világnapján mutattuk be először. Iskolai, könyvtári terjesztésre szántuk 
azzal a céllal, hogy a pedagógusok adják azt a szülök kezébe. Néhány könyvtárban, iskolában, ahová 
kísérletképpen eljuttattuk, nagy sikert aratott a füzet. Magyar Bálint miniszter a december 6-án 
rendezett iskolaszék konferencián mintegy 3000 példányban szétoszttatta a résztvevők között, ennek 
nyomdaköltségét az MKM fizette. A kiadvány A4-es lapok elcsúsztatott füzesével készült, könnyen 
sokszorosítható (bár fűzése fáradságos kézi munka). Azzal a szándékkal adjuk közre, hogy minél 
többen másolják, terjesszék, az iskolák ezt házilag is megtehetik, odaadhatják szülői értekezleten 
tanítványaik szüleinek. És hát..."lányomnak mondom, menyem is értse...", a kiadvány a rászoruló 
pedagógusoknak is felvilágosító lehet. A füzetke a HUNRA szellemi tulajdona, terjesztésének nincs 
akadálya. Kérjük tagjainkat, hogy keressék a módját a füzet sokszorosításának, terjesztésének. 
Igazi sikernek azt tekintjük, ha minél több szülőt sikerül megnyerni a családi közös olvasásnak, 
a meseszeretetnek.

Bocsák Veronika

________________ ♦  KONFERENCIA VASAROSNAMENYBEN_________________I

1. „Olvasó család - tanuló társadalom” cimmei a HUNRA és az MKE Gyermekkönyvtárosi szekciója 
1998. október 16-17-én Vásárosnaményben kétnapos konferenciát szervez, melynek központi témája 
a szülők-pedagógusok-könyvtárosok „szövetségét" célzó gondolat kifejtése, a lehetséges és/vagy 
kipróbált módszerek kölcsönös megismertetése, a „Szülők kérdezik - az olvasásról” című 
kiadványunk bemutatása, terjesztési stratégiájának terve.

A részletes programról és a pontos anyagi feltételekről legkésőbb szeptember első napjaiban 
tájékoztatjuk tagjainkat. (Szállás + étkezés megközelítően napi 1000 Ft lesz.)

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Nagy Attila

♦  TÖRTÉNELMI REGÉNYPÁLYÁZAT

A Magyar Millennium Emlékbizottság Titkárságának támogatásával a Magyar Olvasástársaság 
(HUNRA) és a Kincskereső folyóirat az ezeréves magyar államiság és írott kultúra hagyományait 
ápolva pályázatot hirdet történelmi regények megírására.

A pályázaton bárki részt vehet, névvel vagy jeligével beküldött, eddig nyomtatásban meg nem jelent, 
legfeljebb 15 szerzői ív terjedelmű regényével, vagy novella ciklusával, ha müve a magyarság 
történelmének valamelyik részletét dolgozza fel.

A zsűri egy első díjat (1.500.000 - Ft), több második és harmadik dijat ítél oda a beérkezett müveknek. 

A legjobb pályamunkákat önálló sorozatban jelentetik meg a pályázatot közösen támogató kiadók.

A pályázatokat a Kincskereső folyóirat címére kell elküldeni: 6701 Szeged, Pf. 453

Nagy Attila

__________♦  SZEPTEMBER 8. — AZ ALFABETIZACIO VILÁGNAPJA
Idén is megemlékezünk AZ ALFABETIZÁCIÓ VILÁGNAPJÁRÓL. Ezúttal a VI. kerületben, a Liszt 
Ferenc téren rendezünk szeptember 8-án játékos olvasás vetélkedőt Honffy Pál tanár úr vezetésével. 
Minden arrajáró érdeklődőt szeretettel várunk! ígérjük, hogy lesz mese is!


