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Beszámoló a 2004-ben végzett munkáról 
1. 2004. április 16-án az Országos Széchényi Könyvtárban „Globalizáció és nemzeti 

kultúra” címmel szerveztünk konferenciát, melynek előadói többek között György Péter 
esztéta, Kulin Ferenc irodalomtörténész és Moldován István könyvtárosok voltak. 
Ugyanekkor tisztújító közgyűlésünket is megtartottuk. 
A megválasztott tisztségviselők:  
elnök: Nagy Attila, alelnök: Gereben Ferenc, tanácstagok: Boldizsár Ildikó, Fűzfa 
Balázs, Kaszás Veronika, Kádárné Fülöp Judit, Kocsis Éva, Koszecz Sándor, Péterfi 
Rita, Steklács János, titkár: Pétersilka Ágnes 
A Hunra tanács legutóbbi, 2005. febr. 11-én tartott ülésén Boldizsár Ildikót saját 
kérésére ideiglenesen felmentette a tanácsban végzett munkájától és pótaggá 
nyilvánította, míg az eddigi póttagok sorából, egyhangú szavazással Nagy Júliát 
tanácstagnak választotta.  

2. 2004. szept. 8-án, az Írásbeliség Világnapján Budapesten az V. kerületi PSZK 
munkatársainak meghívása nyomán „A mese ünnepe” című rendezvényünkön a hazai 
UNESCO Bizottság főtitkára Gresiczki Péter, kerületi pedagógusok, meséket 
dramatizáló gyerekek és mesekutatók (Boldizsár Ildikó és Koszecz Sándor) tették 
emlékezetessé az egésznapos programot. 

3. 2004. okt. 1-2-án Zentán, a Közművelődési Központ és Könyvtárral együtt szerveztük 
meg az NKA támogatásával az „Olvasáskultúra és kisebbségi sors” című 
konferenciát. 
Pénteken (okt. 1.) Horváth Zsuzsa az irodalmi kánonról, Gereben Ferenc a Kárpát-
medence magyarságának olvasáskultúrájáról, Fűzfa Balázs ugyanezen terület 
irodalomtanítási módszereiről értekeztek, majd a késő délutáni órákban a délvidéki 
magyar értelmiség jeles képviselőivel Dudás Károllyal, Hódi Sándorral, Matuska 
Mártonnal folytattunk emlékezetesen gondolatgazdag kerekasztal beszélgetést a 
kisebbségi sors esélyeiről.  
Szombaton már a szigorúan vett könyvtári témák kerültek a középpontba: részben a 
hazai előadók jóvoltából (Nagy Attila: Közkönyvtár és helyi társadalom, Bakó Anna – 
Szilágyi Erzsébet: „Schola orbis” - a Kárpát-medence magyar iskolatörténete 
számítógépen, Hubert Ildikó: Módszertani ötletek az irodalom megszerettetéséhez), 
részben pedig a vajdasági magyar könyvtárostársadalom tekintélyes, közismert tagjai 
(Csáky Piroska, Balla Júlia, Kunkin Zsuzsa, Kormányos Mária, Marcsók Vilma, Viola 
Lujza, és Vörös Anna) osztották meg velünk napi és hosszú távú gondjaikat, örömeiket. 

 
Terveink 2005-re 
1. Az elkövetkező másfél év legfontosabb feladata, hogy sikeresen előkészítsük a 

Nemzetközi Olvasástársaság „Building Literacy Bridges” – „A műveltség összeköt” 
című XXI. Világkongresszusát, melynek  házigazdái leszünk. (2006. aug. 7-10. 
Budapest, helyszín ELTE új épület) 



2. „Olvasás, iskola, könyvtár – cigány szemmel” című konferenciát szervezünk 2005. 
április 8-9-én Nyíregyházán a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárral, 
valamint a Megyei Pedagógiai Intézettel közösen. Előadónk lesz többek között a téma 
kitűnő szakértője Diósi Ágnes szociológus, valamint pedagógusok, könyvtárosok, 
főiskolai tanárok és egy költő. A részletes programot és a jelentkezési lapot mellékeljük. 

3. 2005. szeptember 30-án Benedek Elek születésnapján az Országos Széchényi 
Könyvtárban hagyományteremtő szándékkal megszervezzük a „Népmese napját”, 
ahol a népmesék lélektani és pedagógiai funkcióit elemezzük majd. Előadóink lesznek 
Budavári Klára és Fodor Judit gyermekkönyvtárosok, valamint Boldizsár Ildikó és 
Koszecz Sándor mesekutatók. 

 
Újdonság! Önálló, interaktív honlapja van a Magyar Olvasástársaságnak, melynek 
szerkesztője kiváló kollégánk Nagy Júlia: www.hunra.hu 
 
Világkongresszus! Az esemény előkészületeire vonatkozó felhívás (témák, határidők, 
részvételi díjak, kulturális események) megjelenése 2005 áprilisában várható. Hivatalos 
nyelv az angol, de megfelelő számú jelentkezés esetén folyamatosan magyar nyelvű 
szekció is működik majd, ahogyan ez már az 1995-ös, Budapesten rendezett Európai 
Olvasáskonferenciánkon is történt. Az előadást tartók részvételi költségeinek jelentős 
hányadát a Hunra várhatóan magára vállalja.  
 
Elérhetőség: A Nemzetközi Olvasástársaság 2006. évi Világkongresszusára készülve 
különösen fontosnak tartjuk, hogy az ezzel kapcsolatos információkat folyamatosan 
mindenki számára elérhetővé tegyük. Ezért nyomatékosan kérjük, hogy a mellékelt űrlapot 
töltse ki és küldje vissza!  
 
Tagdíjak! A mellékelt csekken várjuk tagdíjaik befizetését, melynek határideje 2005. 
április 5.! Összege 1000 Ft, nyugdíjasoknak, diákoknak 500 Ft, intézményeknek 3000 Ft. 
A beérkező tagdíjakat és az önként felajánlott adományokat egyaránt hálásan köszönjük. 
 
Nemzetközi kapcsolataink: 
a) 14. Európai Olvasáskonferencia, Zágráb, 2005. júl. 31- aug.3. Még legkésőbb 2005. 

április 18-ig elfogadnak jelentkezéseket. A történelmi kapcsolatok, a hagyományos 
jószomszédi viszony okán is bátorítunk minden tagtársunkat a részvételre. Információk: 
www.event.hr 

b) Az IRA szokásos kétévenkénti vezetőképző konferenciáját 2005. július 15-18-án 
Torontóban rendezi, melyen a Hunra képviseletében két tehetséges, fiatal tagtársunk 
Nagy Júlia és Steklács János lesz jelen. 

 
 

http://www.hunra.hu/


MEGHÍVÓ 
az „Olvasás, iskola, könyvtár – cigány szemmel” című konferenciára, melyet Nyíregyházán 

2005. ápr. 8-9-én a Magyar Olvasástársaság, a Móricz Zsigmond Megyei és Városi 
Könyvtár, valamint a Megyei Pedagógiai, Közművelődési Intézet és Továbbképző Központ 

szervez 
 

Helyszín: Zrínyi Ilona Gimnázium Kollégiuma. Nyíregyháza, Széchenyi u. 35-37.  
(A Vasútállomástól egy autóbusz-megállónyira) 

Program: 2005. április 8. 
13.00  -13.20  Megnyitó 
13.20 - 14.00. Diósi Ágnes szociológus, Bp. 

                    Esélyek magyarországi cigányként 
14.00 - 14.30 Bodnárné Kiss Katalin főiskolai oktató, Nyíregyháza, 

   A leendő pedagógusok felkészítése a cigány tanulók oktatására, nevelésére 
14.30 -15.00 Oláh Anna etnikai referens, Bp. XIII. PSZK, 

Szegregáció vagy integráció oktatási rendszerünkben 
15.00 – 15.30 Vita és szünet  
15.30 - 16.00 Zsoldos Géza általános iskolai igazgató, Tiszabecs  

Olvasásra nevelés az integrált és a roma program keretében egy körzeti általános iskolában 
16.00 - 16.30 Endrédiné Szabó Erika városi könyvtár igazgatója, Bicske  

    Cigány gyerekek a városi könyvtárban  
16.30 - 17.00 Jenei Teréz intézetvezető, Nyíregyházi Főiskola,   

   A szemléletváltás szükségessége a cigány tanulókat érintő oktatató-nevelő munkában 
17.00-17.20 Vita 
18.00  Vacsora 
19.00 - 20.00 Esti vendégünk: Balogh Gyula pedagógus, költő, Nagyrábé  
20.00 - 21.00 Dokumentumfilm vetítése és beszélgetés 
2005. április 9.  
8.30 -  9.00 Müller Jánosné könyvtáros, Tiszaeszlár  

Cigány gyerekek a községi-iskolai könyvtárban 
9.00 -  9.30 Péterfi Rita könyvtáros, szociológus, Bp, OSZK KI  

A beilleszkedés egyik lehetséges útja – az uszkai cigányság találkozása a kereszténységgel 
9.30 - 10.00 Kardos Ferenc városi könyvtár igazgatóhelyettese, Nagykanizsa, 

           „Szárazon járó csónak” (Beás közösségek olvasási szokásairól)  
10.00 – 10.30 Vita és szünet 
10.30 – 11.00 Abonyiné Antal Anna iskolai könyvtáros, Nyíregyháza  
                       Csak mert cigány? 
11.00 – 11.30 A konferencia zárása - Nagy Attila  
11.30  Ebéd  
 
Várható költségek:  
Kollégium: 2200 Ft/fő/éj  (2x3 ágyas szobák, közös előtérrel, zuhanyzóval)  
Étkezés: reggeli: 450.- Ft, ebéd: 950.- Ft, vacsora: 650.- Ft 
 
13.00 Kirándulási lehetőségek: 
1.) Nyíregyházi városnézés idegenvezetővel + autóbusszal vagy kisvonattal Sóstóra. (Séta a tóparton, a 
felújított Krúdy Vigadó, Fürdőház, Svájci-Lak stb.) = 800Ft/fő 
2.) Múzeumfalu  (vezetővel 1-1,5 óra. Elismerten Európa egyik legszebb gyűjteménye), séta    Sóstófürdőn 
=800.- Ft/fő 
3. Vadaspark (Csodálatos, óriási területen fekszik, az állatok nagyon kényelmes körülmények között élnek, 
számtalan ötletes megoldással) = 1000.-/fő (vezetéssel) 
(1-3. esetben az összeg magában foglalja az autóbusz, ill, kisvonat, a belépők és az idegenvezetés 
költségeit)  
4. Máriapócs-Nyírbátor  1500.-Ft/fő (Legalább 25 fő esetén) 
Március 1-től 6-8%-os emelés várható) 
Jelentkezés: Vraukóné Lukács Ilona, e-mail: vraukone@mzsk.nyirbone.hu 

mailto:vraukone@mzsk.nyirbone.hu


A jelentkezés beérkezésének határideje: 2005. március 21. 
 

Jelentkezési lap 
az „Olvasás, iskola, könyvtár – cigány szemmel” című konferenciára 

Nyíregyháza 2005. április 8-9. 

 
Név: ……………………………………………………………………………………………. 

Munkakör: ………………………………………………………….………………………….. 

Munkahely neve, címe: ………………………………………………………………………… 

…………………………….……………………………………..……………………………… 

Lakcím: ………………………………………………………………………………………… 

Kérjük, húzza alá azt a címet, ahová a postát kéri! 

 

Szállás kollégimban 2200 Ft/fő/éj (2x3 ágyas szobák, közös előtérrel, zuhanyzóval) 

Szállást kérek:   Szállást nem kérek:  
 
 

Étkezés:  

Április 8.   Ebéd (950.- Ft)       Vacsora (650.- Ft)  
Április 9.   Reggeli (450.- Ft)   Ebéd (950.- Ft)  
 
 

A kiránduláson részt kívánok venni:  

Nyíregyházi városnézés  
Múzeumfalu + Sóstófürdő  

Vadaspark  
Máriapócs-Nyírbátor  

 
A szállás- és étkezési költség befizetése a helyszínen, a regisztrációnál történik. 
 
 
Alulírott vállalom, hogy a fent megjelölt konferencián részt veszek. Ha akadályoztatásom 
miatt nem tudok megjelenni, akkor helyettem más általam megjelölt személy vesz részt a 
rendezvényen, vagy megfizetem a megrendelt szállás és étkezés felmerülő költségét.*  
 
 
 
 
         ………………………….. 
               aláírás 
 
*Lemondás esetén a megrendelt, de ki nem fizetett költségek a HUNRÁ-t terhelnék, ezt az 
összeget azonban nem tudjuk átvállalni. 
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