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„Szó és kép" -  Konferencia Pápán ^

O 2000. április 28-29-én Szó és Kép címmel Pápán konferenciát rendezünk. A  konferencia elő

adói -  a  teljesség igénye nélkül -  a következők lesznek: Bencze Lóránt, Jankovics M arcell, Honffy 

Pál, Horváth Zsuzsa, Hubert Ildikó, Kónya Anikó, M onok István, Rigó Béla, Szépe György.

0 Program
Április 28-án: 9  órától 1 8 .30-ia szakmai program; ebéd után körülbelül 2 órára városnézéssel meg

szakítva, este hangverseny és kiállítás-megnyitó.
Április 29-én: 8.30-tól 1 2 .15-ig tart a program, majd ebéd után autóbuszos kirándulás Zircre 

és/vagy Bakonybélre.
A korai kezdés miatt a résztvevőknek ajánljuk, hogy 27-én este érkezzenek meg a helyszínre, ahol 

a kollégiumban szállást biztosítunk.

0  Költségek
A  kollégiumban az első éjszaka 9 5 0  forint, a többi 7 0 0  forint személyenként. A reggeli 150, az 

ebéd 4 0 0 , a vacsora 2 5 0  forint. Az autóbuszos kirándulás körülbelül 5 0 0  forint/résztvevő (autó

buszköltségtől függően).
A  részletes programot konferencia előtt postázzuk a jelentkezőknek.

O Jelentkezés
Részvételi szándékukat a  mellékelt ielentkezési lap kitöltésével kérjük legkésőbb 2000. március 3  J- 

éig jelezzék. Postacím: M agyar Olvasástársaság, 1 8 2 7  Bp., Budavári Palota F épület.

Olvasás és írás a kritikus gondolkodásért 
(RWCT - Reading and writing fór critical thinking)

Amint arról már korábban is adtunk hírt, az 19 9 8 -9 9 -e s  tanévben az IRA (International Reading 

Association) négy szakértője (Duffy házaspár; Klein, Adria és Sztáray Nóra) -  a Soros Alapítvány 

anyagi támogatásával -  négy alkalommal többnapos tréningen 2 9  magyar pedagógusképző szak



embernek továbbképző kurzust tartottak (60  óra), s erről a résztvevők angol és magyar nyelvű tanú

sítványt kaptak. 1 9 9 9  szeptemberétől az itt képzett trénerek [Budapest ELTE TFK és Tanítóképző; 

Debrecen, Tanítóképző; Eger, TFK; Győr, Tanítóképző; Pécs, JPTE TFK és Szeged, JATE) már a nap

pali képzésben speciálkollégiumokat és 6 0  órás tanárfovábbképző tanfolyamokat is szerveztek. A 

továbbképző kurzusok résztvevőinek először 2 0 0 0 . január 29-én Győrben, majd másodszor 

2 0 0 0 . február 1 1-én Debrecenben adhattuk át az ismeretek és a szemléletmód sikeres elsajátítását 

igazoló dokumentumokat.

A magyar tankönyv alkotó-szerkesztői munkálatait Bocsák Veronika vállalta. A  tanfolyamok ismételt 

meghirdetését a fentiekben jelzett intézmények a következő öt tanévre vállalták. További felvilágosí

tással örömmel szolgál Demeter Réka (M agyar Olvasástársaság, Bp., 1827}.

Új kiadványaink

O Olvasásfejlesztés iskolában és könyvtárban (Szerk.: N agy Attila) címmel a Sárospataki Városi 

Könyvtárral együtt könyvecskét jelentettünk meg, amelyben az 1999 , május 28-29-én rendezett 

konferencián elhangzott 31 előadásból 19-et sikerült tematikus rendbe szerkesztetten közölni.

A művelődéstörténeti szempontból kiemelkedően fontos helyszín néhány pedagógia i és könyvtártör

téneti mozzanatának felvillantása (első rész) után rövid helyzetjelentést képvisel az előadások nyo

mán összeálló mozaik (második rész). A  harmadik részben már a gyakorlat próbáját kiállt ötletek, 

módszerek sorát mutatjuk be, s a jelen történéseiben is felismerhető jövő esélyeit latolgatják a szer

zők. Nem utópiákról, hanem a bevezetés, a széles körű terjesztés előtt (közben) álló kezdeménye 

zésekről, javaslatokról szólnak az utolsó fejezet írói.

A  kötet szerzői többek között: Adamikné Jászó Anna, Fülöp Géza, Gereben Ferenc, Horváth Zsu

zsa, Honffy Pál, Katsányi Sándor, O rbán Györgyi, Tóth Beatrix és Tószegi Zsuzsa Kiadványunk 

(800  Ft) beszerezhető a Könyvtárellátó Vállalatnál és /va gy  Halász M agdolna igazgató asszony

nál (Sárospatak, Városi Könyvtár, Pf. 75 , 3950).

Z> Segített a könyv, a mese a címe második új kiadványunknak. A cím bizonyára ismerősnek tűnik, 

hiszen 1997-ben ugyanezzel a címmel hirdettünk meg egy nagy sikerű pályázatot, melynek felhí

vására gyermekek, szülők, óvónők, pedagógusok, gyógypedagógusok, pszichológusok, lelkészek, 

könyvtárosok írták meg eseteiket az olvasás, az irodalom, a mese életet segítő, életet megváltozta

tó nagy élményéről. A  pályamunkákból készült válogatás a Közoktatási Modernizációs Közalapít

ványtámogatásával, BartosÉva szerkesztésében jelenik meg. M int bizonyító erejű, hiteles dokumen

tumforrás segítségére lesz a leendő „hivatásosoknak", de megrendítő és izgalmas olvasmánya lehet 

mindazoknak, akik hisznek a művészet embernemesítő erejében. A kötetben helyet kapott még Bar

fos Éva: Éltető irodalom, valamint Pápayné Kemenczeyjudit: Első olvasmányélményem és akinek kö

szönhetem című, 1 0 -1 4  éves gyerekek körében végzett felmérését összegző tanulmánya. Ez a kö

tet is a Könyvtárellátón keresztül rendelhető, illetve annak boltjában megvásárolható.
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Irodalmi szalon

Január 28-án Horváth Pál és Dér Katalin Bibliaismeret című könyvének bemutatásával megnyitotta 

kapuit a HUNRA Irodalmi Szalonja. A Terézvárosi Gyermekkönyvtár (Bp. VI., Liszt Ferenc tér 6.) 

„polgári szalon -jában minden páratlan hónap utolsó péntekjén 1 8 órától minden kedves tagtársun

kat szeretettel várjuk. A második alkalommal, 2000. március 31-én az  újraindult Könyv és Nevelés 
című folyóirat szerkesztőivel beszélgetünk.

Alfabetizációs világnap az olvasás évében

2 0 0 0 . szeptember 8-9-én Kaposvárott a Csokonai Vitéz M ihály Tanítóképző Főiskola meghívásá* 

nak eleget téve, a házigazdákkal és a Könyvtárostanárok Egyesületével közösen konferenciát szer
vezünk. A részletes programot a májusi hírlevélben tesszük közzé.

HUNRA fogadónap - Tagsági ügyek

A  M agyar Olvasástársaság minden hétfőn 1 4 -1 7  óráig fogadónapot tart. Az Olvasástársasággal, 

a tagsággal, a konferenciákkal és a különféle rendezvényekkel kapcsolatos kérdéseikre levélben il

letőleg a fent jelölt időpontban telefonon (2243-798) és személyesen (OSZK, 6 4 3 . szoba) is öröm
mel válaszol Pétersilka Ágnes, a HUNRA titkára.

Az idei tagsági d ijak befizetési, illetőleg a múlt évi d íj pótlásának határideje:

2000. március 31.

Emlékeztetjük tagjainkat, hogy a tagdíj rendes tagoknak 1000  Ft, diákoknak és nyugdíjasoknak 

2 0 0  Ft, intézményeknek 3 0 0 0  Ft, amelyet a mellékelt csekken juttathatnak el a Társasághoz.

Eseménynaptár

2000. április 28-30. „Betű és kép" konferencia Pápán

2000. július 6-8. „Literacy -  Challenges fór the N e w  Millennium"

Közép-európai Olvasáskonferencia Pozsonyban

2000. szeptember 8. Megemlékezés az UNESCO Alfabetizációs Világnapjáról

2000. szept. 8-2001. dec. 31. Az Olvasás Éve
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Jelentkezési lap a pápai konferenciára 

2000. március 31-ig
kérjük eljuttatni a M agyar Olvasástársaság címére: 

1827 Bp., Budavári Palota F épület

ápr. 27. □ 950 Ft ápr. 27. Q 250 Ft

ópr. 28. □ 700 Ft ápr. 28. □ 150 Ft ápr. 28. □ 400 Ft ápr. 28. □ 250 Ft

ápr. 29. □ 150 Ft ápf. 29. □ 400 Ft

összesen

A z autóbuszos kiránduláson részt kívánok venni: igen □  nem □

A  jelentkező neve: ..................................................................................................

Pontos címe: ..............................................................................................................

E-mail: ..........................................................................................................................

KEDVES TAGUNK! KÖZREADÁSRA ÉRDEMES HÍREIDET VÁRJA A SZERKESZTŐSÉGI

HUNRA HÍRLEVÉL 

Felelős kiadó: Kádárné Fülöp Judit 

Szerkesztő: Szabi Enikő 
Cím: 1188 Budapest, Tiszavirág u. 1 1 4 /A.


