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Kedves Tagtársak! 
Az előttünk álló 2006-os esztendő bizonyára mindnyájunk számára emlékezetes év lesz. A 
felejthetetlen 1956-os ősz 50. évfordulója, világkongresszus Budapesten, a Népmese 
napjának ismételt megünneplése, fennállásunk 15. évfordulója, tisztújító közgyűlés! 
Tengernyi munka, jókedvű találkozások, termékeny eszmecserék sorozata. A sikeres 
folytatás reményében jókívánságokkal és baráti szeretettel köszönti minden tagtársunkat, 
kollégánkat a Magyar Olvasástársaság Tanácsa. 

 
Pályázat az 1956-os forradalom emlékére 

…egy nép azt mondta: „Elég volt!”  
Találkozások, emlékek, olvasmányok 1956-ról  

címmel a Magyar Olvasástársaság pályázatot hirdet 
 

Két kategóriában várunk írásműveket: a 11-14 évesektől 2–3 oldal terjedelmű, míg a 15-
18 évesektől pedig 3–5 oldalnyi fogalmazásokat.  
Célunk, hogy diákjaink, gyermekeink, unokáink, tanítványaink a lehető leghitelesebb 
ismereteket, élményeket gyűjtsék össze a XX. századi magyar történelem legnagyszerűbb 
eseményéről, s erről maguk összefoglalóan írjanak, beszéljenek. Hisszük és valljuk, hogy 
aki a múltat nem ismeri az a jövőt sem értheti, nem érdemli. Nemzetünk, országunk jövője 
a múltból táplálkozik, arra épül, ha az nem merül feledésbe. Ezért tehát nem válhatunk 
közömbössé, méltatlanná elődeink önfeláldozó tetteihez, szenvedéseihez, vérük 
hullásához. Nem tehetjük értelmetlenné tízezrek, százezrek áldozatát! 
Arra kérjük a pályázókat, hogy beszélgessenek az idősebb generáció még elő tagjaival, 
keressenek korabeli, eredeti dokumentumokat, látogassanak el a nevezetes helyszínekre!  
Az értékelés folyamán előnyben részesül az egykori szemtanúk, résztvevők személyes 
megszólaltatása, céljaik, élményeik, gondolataik, az események lejegyzése, megőrzése, 
közzé tétele. 
A dolgozatok beérkezését legkésőbb 2006. május 30-ig, a Magyar Olvasástársaság, 
Budapest OSZK 1827 címre várjuk.  
Ünnepélyes eredményhirdetés: 2006. november 3. az Országos Széchényi Könyvtárban 
(közgyűlésünk keretében). A pályadíjak összege 200 000 forint értékű könyvadomány.  
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A 2005-ös év legfontosabb eseményei 
 

1. 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. 
Előadóink voltak: Diósi Ágnes, az időközben elhunyt neves szociológus, Bodnárné Kiss 
Katalin főiskolai oktató, Oláh Anna etnikai referens, Zsoldos Géza általános iskolai 
igazgató, Endrédiné Szabó Erika könyvtárigazgató, Jenei Teréz intézetvezető, Balogh 
Gyula költő, pedagógus, Müller Jánosné könyvtáros, Péterfi Rita könyvtáros, szociológus, 
Kardos Ferenc könyvtári igazgatóhelyettes, Abonyiné Antal Anna könyvtárostanár, Nagy 
Attila olvasáskutató.  
Itt is hálás köszönetet kell mondanunk a szervezés, a vendéglátás feladatát példaszerűen 
ellátó Vraukóné Lukács Ilonának a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 
elkötelezett munkatársának. 

 
2. Népmese napja, 2005. szeptember 30.  
2005. szeptember 30-án Benedek Elek születésnapján az Országos Széchényi 
Könyvtárban hagyományteremtő szándékkal – Szalai Gáborné ötlete nyomán –
megszerveztük a „Népmese napját”, ahol a népmesék lélektani és pedagógiai funkcióit 
elemeztük. Korábban még egyetlen ilyen jellegű (1 napos) konferenciánknak sem volt 
hasonló mértékű sikere. (150-160 fős hallgatóság!) 
Előadóink voltak: Berecz András mesemondó, énekes, Benedek Katalin, Koszecz Sándor, 
Boldizsár Ildikó mesekutatók, Fodor Judit, Budavári Klára gyermekkönyvtárosok, valamint 
Stiblár Erika és Szőnyi Magdolna pszichológusok. 
Ugyanezen a napon egyesületünk éves közgyűlését is megtartottuk, majd a délután 
folyamán Vajda Zsuzsa és Pilári Gábor a Márku Színház előadásával szórakoztatták az 
OSZK VI. emeleti előadótermét megtöltő gyermeksereget.  
 

3. Világkongresszus 
Nagy erővel folytattuk a 2006. aug. 8. és 10. között Budapesten megrendezendő 
világkongresszus előkészítését. (A témáról bővebben olvasható honlapunkon.) Jelenlegi 
ismereteink szerint 415 külföldi és megközelítően 100 hazai, valamint határon túli magyar 
szakember előadása hangzik majd el a 2006. aug. 8. és 10. közötti napokban. Augusztus 
7-én, hétfő este csupán a nyitó fogadással kezdődik el a nagy esemény, melynek 
fővédnöke Sólyom László a Magyar Köztársaság elnöke. 
 

4. Stratégia 
A legutóbbi, 2005. okt. 10-én tartott tanácsülésen, egyebek mellett döntést hoztunk egy a 
társaságunk jövőjét körvonalazó, stratégiai terveket készítő bizottság megalakításáról, 
melynek tagjai többek között Nagy Júlia és Steklács János. 
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A 2006-os év feladatai 

 

1. Az 1956-os pályamunkák értékelése 

A remélhetőleg nagy számban érkező dolgozatok bírálatát, rangsorolását Balatoni Teréz, 
Kocsis Éva és Nagy Attila végzik majd el. A dolgozatok beérkezésének határideje: 2006. 
május 30. 
Tagtársaink, kollégáink, barátaink diákokat bátorító, ösztönző gesztusaira feltétlenül 
számítunk. 
 

2. „Betűhidak – a műveltség összeköt” az IRA (a Nemzetközi 
Olvasástársaság) 21. Világkongresszusa, Bp. 2006. aug. 7-10. 

A jelentkezések szűrése, a tényleges tematikus csomópontok kijelölése, a konferencia 
kiadványának megszerkesztése, kinyomtatása még mind előttünk álló feladatok. (Első 
alkalommal 1991-ben javasolták a nemzetközi társaság vezetői egy 1996-os 
világkongresszus budapesti megrendezését, melyet akkor a tervezett, de az utolsó előtti 
pillanatban meg nem valósult világkiállítás miatt nem volt bátorságunk elvállalni.)  

 

3. Népmese napja 2006. szeptember 30. 

Miután idén szombatra esik ez a jeles dátum, könnyedén adódik az ötlet, hogy elsődleges 
célcsoportunk ebben az évben a szülők legyenek. Aktuális felhívásunk várhatóan 
márciusban jelenik meg honlapunkon.  

Másfél évtizedes gyakorlatunk értelmében minden második rendezvényünket tudatosan 
vidéki városokba szervezzük, tehát az éppen tervezett, országos „meseünnep” központja 
Békéscsabán lesz, ahol a Megyei Könyvtár és a Megyei Művelődési Központ, valamint az 
Életfa Alapítvány lesznek vendéglátóink. A szervezés, előkészítés munkálatait Koszecz 
Sándor kollégánk, a Tanács méltán tekintélyes tagja vállalta magára. A program 
részleteiről legkésőbb 2006. szeptemberének első napjaiban küldünk értesítést hírlevelünk 
következő számában. 

 

4. Tisztújító közgyűlés, Budapest, 2006. november 3. 

Helyszín az OSZK VI. emeleti tanácsterme, időpont 2006. nov. 3. (péntek) 10.30 – 16.30. 
Témáink: a) Az 1956-os pályázatok eredményeinek kihirdetése, de ezt megelőzően 
Regéczy Nagy László a TIB elnöke tart 15-20 perces ünnepi megemlékezést, majd a 
díjnyertesek névsorának ismertetését követően egy ’56-os vers hangzik el. (Meglepetés.) 
b) Közgyűlés (szakmai és pénzügyi beszámolók, vita, új tisztségviselők választása). c) A 
gyermek- és ifjúsági sajtó helyzetéről párbeszéd, egy nagyobb kutatás, valamint egy 
majdani 2 napos konferencia előkészítése. Az esemény megszervezésén Gereben Ferenc 
és Péterfi Rita dolgoznak. 
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Végezetül kérjük tagtársainkat, hogy a mellékelt csekken mindenki 
fizesse be a Magyar Olvasástársaság esedékes tagdíját, legkésőbb 
2006. március 10-ig! 

Egyéni: 1000 Ft  

Testületi: 3000 Ft  

Egyetemista és nyugdíjas: 500 Ft. 
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