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Olvass te is! – Együttműködés az olvasáskultúráért 
címmel tart közös konferenciát április 5-én a KTE, az IBBY, az MKE 
Gyermekkönyvtáros Szekció és az OPKM. A részvétel a nevezett egyesületek tagjainak 
ingyenes, más érdeklődőknek, látogatóknak a részvételi díj 3.000 Ft, amelyet a helyszínen 
is lehetséges fizetni. Kérjük leendő résztvevőket, hogy 2008. március 20-ig regisztráljanak 
a kzseli@freemail.hu címen, illetve a Berzsenyi Dániel Gimnázium Könyvtárában telefo-
non: 06 (1) 359-2205 
A részvétel a tagok számára is előzetes regisztrációhoz kötött! 
Helyszín: OFI – OPKM Díszterme, 1098 Budapest, Könyves Kálmán krt. 40. 
Időpont: 2008. április 5. 10.00-16.00 óra 
A részletes program: www.hunra.hu  
 
 
„A HUNRA ajánlásával” 
„A HUNRA ajánlásával” c. projektünket a tavaszi Könyvfesztiválon (2008. ápr. 24-27.) 
Steklács János elnök mutatja be. Az angolszász és japán könyvértékelési mintákat követő, 
2008. derekán induló projekt célja olyan díj alapítása, amellyel társaságunk a kiemelkedő 
gyermek- és ifjúsági irodalmi könyveket kívánja elismerni.  
 
 
Nyelvi képességek fejlődése és fejlesztése gyermekkorban 
Idén június 19-20-án, már második alkalommal rendezi meg a Magyar Olvasástársaság és 
a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Nyelvészeti és Irodalomtudományi 
Intézete a Nyelvi képességek fejlődése és fejlesztése gyermekkorban című konferenciáját. Plenáris 
előadások: 

Kádár Annamária (Sapientia Erdélyi Magyar TE, Marosvásárhely): 
A nyelvi környezet és oktatási program hatása a kisiskolások fogalmazási készségének ala-
kulására  

Nikolov Marianne (PTE BTK Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, Pécs): 
Minél korábban, annál jobb? Érvek a korai nyelvtanulás mellett és ellen  

Józsa Krisztián (SZTE Neveléstudományi Intézet, Szeged): 
Tanulásban akadályozott gyermekek olvasási képességének fejlődése 

 
A felhívás és a részletes tájékoztató a www.hunra.hu oldalon olvasható. 
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Népmese Napja 2008. 
Az idei évben Tokaj városa ad otthont a Népmese Napja központi rendezvényeinek. Az 
előkészületek már megkezdődtek, a koordinátori, szervezői munkát Nagy Júlia végzi. A 
részletes program a honlapunkon lesz olvasható.  
 

Készülünk a jövő évi Népmese Napjára is. Terv szerint helyszíne Budapest lesz, és több 
partnert készülünk bevonni. Kiemelt fontosságú lesz számunkra a 2009-es év, hiszen 
Benedek Elek születésének 150. évfordulóját ünnepeljük. 
 
 
A HunRA Gyermekirodalmi adatbázis munkálatairól 
A tavalyi év egyik legsikeresebb vállalkozása a HunRA Gyermekirodalmi adatbázis elké-
szítése volt. Az adatbázis honlapunkról is elérhető. A jövőben szeretnénk ezt tovább bő-
víteni, amelyben partnereink az OSZK és az Egyszervolt.hu www.egyszervolt.hu lesznek 
továbbra is.  
 
 
ÚJ IDEC-képviselő 
A 2008. január 18-án tartott tanácsülésen a résztvevők Győri Jánost választották meg a 
HunRA képviselőjének az IDEC-ben (az európai olvasástársaságok bizottsága). Szeretet-
tel gratulálunk! A Nemzetközi Olvasástársaság európai egyeztető bizottsága még január-
ban tartotta rendes ülését, ahol társaságunkat még Mikulás Gábor képviselte. Ennek ösz-
szefoglalója olvasható a honlapunkon. 
 
 
Elektronikus tagfelvételi és regisztrációs rendszer 
Elkészült honlapunkon az elektronikus tagfelvételi és regisztrációs rendszer. A köny-
nyebb, gyorsabb tájékoztatás és az ügyvitelünk hatékonysága érdekében meglévő és jö-
vendőbeli tagjainkat is kérjük, hogy itt regisztráljanak. Regisztrált tagjaink részére a közel-
jövőben további tartalmakat fogunk elérhetővé tenni a honlapunkon. 
Kérünk továbbá mindenkit, aki még nem tette meg, hogy idei tagdíját fizesse be! A tagdíj 
befizethető csekken és átutalással is. Számlaszám: 11702036-20568377 
Tagdíjak 2008-ra: 
- egyéni: 2000 Ft 
- testületi: 5000 Ft 
- diák: 1000 Ft 
- nyugdíjas: 1000 Ft 
 
 

A Magyar Olvasástársaság tevékenységéről friss információk: www.hunra.hu  
Olvasással kapcsolatos, kommentálható friss hírek: www.hunra.klog.hu  

Olvasással kapcsolatos linkgyűjtemény: www.olvasas.lap.hu  
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