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Népmese napja, 2005. szeptember 30.  
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. Felhívásunk 
szövege és a csatlakozó intézmények névsora honlapunkon megtalálható. 
 
 
Népmese napja 
2005. szeptember 30. péntek  
Országos Széchényi Könyvtár, VI. em. előadóterem 
 
10.00 – 10.10 Köszöntők: Nagy Attila és Szalai Gáborné  
10.10 – 10.20 Mesét mond Berecz András  
10.20 – 10.40 Benedek Katalin: Benedek Elek - egy dédunoka szemével 
10.40 – 11.00 A Magyar Olvasástársaság közgyűlése 
11.00 – 11.10 Mesét mond Berecz András 
11.10 – 11.30 Koszecz Sándor: Gondolatok népmeséink élő világképéről 
11.30 – 11.50 Boldizsár Ildikó: Miért jók az apák a mesékben? 
11.50 – 12.00 vita 
 
12.00 – 12.30 Szendvicsebéd 
 
12.30 – 12.50 Fodor Judit: Legyőzheti-e a népmesék sárkánya Pokemont?  

  Olvasnak még mesét a gyerekek? 
12.50 – 13.10 Budavári Klára: Meséljük el kedves népmeséinket!  

  – egy programsorozat tapasztalatai  
13.10 – 13.30 Stiblár Erika: Miért a népmese? (A pszichológus érvei) 
13.30 – 14.00 Szőnyi Magda: A metatörténeti elemzés szempontjai  
14.00 – 14.15 vita 
 
14.15 – 14.30 Kávészünet 
 
14.30 – 15.30 Laci királyfi, bábjáték a Márku Színház előadásában  

  (Vajda Zsuzsa, Pilári Gábor) 
 
A jeles napon minden érdeklődőt szeretettel várunk (14.30-tól gyerekekkel együtt) a 
helyszínen, illetve a kezdeményezéssel egyetértőket a helyi rendezvények 
megszervezésére buzdítjuk. 
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A Magyar Olvasástársaság közgyűlése 
 
Napirend:  
1. Beszámoló = Nagy Attila,   
• 2004. okt. 1-2-án Zentán, a kitűnő kollégánk Hajnal Jenő vezette Közművelődési 
Központ és Könyvtárral együtt szerveztük meg az NKA támogatásával az 
Olvasáskultúra és kisebbségi sors című konferenciát. Erről már részletes 
beszámolót olvashattak a 2005. februári hírlevelünkben, no és honlapunkon. 

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. Vacsora után egy zenés irodalmi műsor hallgatói 
lehettünk, s végezetül a hajnali kelés, az utazás nyomán szokatlanul hosszúra nyúlt 
napunk lezárásaként az aracsi pusztatemplomról készült filmesszé megtekintésével 
készültünk a másnap esedékes helyszíni látogatásra. 

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. 

A csendes, októberi naplemente utolsó másfél óráját az avatott idegenvezető Raffay 
Endre szavaira figyelve, az aracsi, téglából épült pusztatemplom 700 éves, 10-15, 
helyenként 20 méter magas, csonkolt oszlop-, fal- és toronymaradványainak 
látványától megrendülten tölthettük. 

 
• Olvasás, iskola, könyvtár – cigány szemmel című konferencia, 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 szervezett. 
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  
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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 
 
 
2.  Pénzügyi beszámoló = Hamza Zsuzsa,  
3.  A számvizsgáló bizottság jelentése = Király István,   
4. Vita, illetve a beszámolók módosított vagy eredeti változatainak elfogadása. 
 
 
Személyi változások a HunRA Tanácsban  
Az áprilisi tanácsülésen változás történt a Tanács összetételében. Boldizsár Ildikó és 
Fűzfa Balázs egyéb aktuális teendői miatt lemondott tagságáról, helyettük korábbi 
póttagok Adamikné Jászó Anna és Nagy Júlia lettek a Tanács tagjai. 
 

Világkongresszus. „Betűhidak- a műveltség összeköt”  
2006. aug. 7-11. Budapest, ELTE Neumann János sétány 1. 
A kongresszus fővédnöke Sólyom László a Magyar Köztársaság elnöke 
2005. július 26-án (2004. október végét követően) ismét amerikai vendégeink voltak,  
a kongresszus szervezői közül Alida Cutts, Mary Ciambrone és a Nemzetközi 
Olvasástársaság alelnöke, (2006-ban elnöke) Timothy Shanahan. A találkozón 
leginkább technikai részletek [helyszínek (ELTE), költségek, estleges támogatások 
(OM, NKÖM)] egyeztetése folyt, de a részvételi díj összegét is megtudtuk, ez a 
magyar résztvevőknek 150 USD lesz, a diákok viszont előzetes jelentkezés után 
ingyen látogathatják az előadásokat.  
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Az előadást tartók részvételi költségeinek jelentős hányadát a Hunra magára 
vállalja. Kérjük tagjaink, kollégáink, barátaink aktív közreműködését, hogy ezen a 
jeles alkalmon a lehető legtöbb hazai és határon túli magyar, valamint a szomszédos 
országok elméleti és gyakorlati szakemberei kaphassanak szót, illetve vehessenek 
részt. Van mondanivalónk, de közben másokra is kíváncsiak vagyunk!  
Részletes információk: www.hunra.hu 
 

Tagdíjak!  
Kérjük azokat a tagtársainkat, akik még nem fizették be az idei tagdíjat, ezt tegyék 
meg. A tagdíj összege 1000 Ft, nyugdíjasoknak, diákoknak 500 Ft, intézményeknek 
3000 Ft. Az önként felajánlott adományokat egyaránt hálásan köszönjük. 
 
Nemzetközi Vezetői Konferencia, Torontó 
A Nemzetközi Olvasástáraság 2005 július 15-18. között tartotta a szokásos, minden 
második évben rendezendő Nemzetközi Vezetői Konferenciáját Torontóban. A 
rendezvényen Társaságunkat Nagy Júlia és Steklács János képviselte. A három 
napos találkozón az öt kontinensről érkezett küldöttek a formális és informális 
eszmecseréken kívül előadásokon és szemináriumokon vettek részt, amelyeknek 
témái a nemzeti és helyi olvasástársaságok hatékony működésének feltételei voltak. 
Képviselőink a jelzett konferencia után kritikus észrevételeket fogalmaztak meg 
Társaságunk eddigi működését és jövőjét illetően. Gondolataik, javaslataik teljes 
szövege honlapunkon mindenki számára hozzáférhető. Kérjük tagjainkat, 
barátainkat, rokonszenvező, érdeklődő kollégáinkat, hogy a szóban forgó szöveg 
olvasása után maguk is kapcsolódjanak be főként a jövőről folytatott eszmecserébe! 
Észrevételeiket, kritikájukat, bátorító, jobbító – általános vagy éppen nagyon konkrét 
- javaslataikat örömmel fogadjuk a honlapon. 
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