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Örömmel köszöntjük társaságunk tagjait 2012. májusi hírlevelében.  
 
A hírlevél tartalma:      

� Az olvasás sokfélesége – konferencia az olvasás népszerűsítéséért 
� Az olvasás össztantárgyi feladat című kötet a Magyar Elektronikus 

Könyvtárban 
� A kortárs gyermekirodalom és médiumai – konferencia beszámoló 
� Olvasó-társak 2012-ben is 
� A Betűfaló program bemutatása  
� Magyar Olvasástársaság a Facebook-on 
� 2012-es konferenciák és pályázatok  

* * * 

Az olvasás sokfélesége 
 
A Magyar Olvasástársaság – HUNRA – több mint két évtizede képviseli az olvasás sokféleségének 
eszményét, azt az alapelvet, miszerint az „olvasás mindenkié”, a társadalom valamennyi tagjáé és 
csoportjáé: gyerekeké, felnőtteké, iskolán kívülieké, olvasási nehézségekkel küszködőké, magyar és 
nem magyar anyanyelvűeké, szegényeké és jómódúaké egyaránt.  

Ennek szellemében rendezzük meg 2012. június 1-jén a budapesti Szent 
István Gimnáziumban az Olvasó-társ önkéntes programunk képzését, 
június 2-án az Országos Széchényi Könyvtárban pedig szokásos, éves 
szakmai konferenciánkat „Az olvasás sokfélesége: Konferencia az 
olvasás népszerűsítéséért” címmel. A konferencián az olvasás 
szociológiai, pszichológiai, nyelvészeti, pedagógiai és gyógypedagógiai 
aspektusait kívánjuk egy-egy előadással megvilágítani: Balázs Géza, 
Kamarás István, Z. Karvalics László, Bartos Éva, Fenyő D. György, 
Orbán Gyöngyi és még több más közismert hazai és határon túli 
szakember a meghívottunk. Beszélnek az olvasás tanításának, 

fejlesztésének, terjesztésének kérdéseiről, közvetlenül vagy áttételesen arra is keresve a választ, 
miként lehetne a magyar népesség olvasási készségét, s ennek segítségével társadalmi működésének 
színvonalát, valamint gazdasági teljesítményét javítani, emelni.  

A Szent István Gimnáziumban megrendezendő Olvasó-társ képzés során szerzett 
igazolvánnyal az önkénteseink kórházakban, könyvtárakban szervezhetnek önkéntes felolvasást. A 
középiskolákban kötelezően teljesítendő 50 órás önkéntes munka vállalására mutatunk be minta 



programot. Várjuk a pedagógus kollégák, egyetemisták, középiskolások jelentkezését, akik 
szeretnék megismerni az önkéntes felolvasás metodikáját. Megtudhatják a program során: Gombos 
Pétertől: Kik és hol olvastak fel eddig? Kovács Marianntól, hogy hogyan és mit meséljünk 
gyerekeknek? Imre Angélától, hogy hogyan olvassunk fel kórházakban vagy idősebbeknek? 
Bemutatkozik továbbá a Betűfaló programunk is, amelyet kisiskolások számára a Meseutcával 
közösen fejlesztettünk ki. Főként alsós 1-4 osztályos diákokat tanító kollégákat és leendő tanító 
néniket várunk ide. A http://www.meseutca.hu oldalon tájékozódhatnak a MASZRE által támogatott 
Betűfaló programunkról. 

Részletes program a konferenciáról a Magyar Olvasástársaság honlapján olvasható: 
http://www.hunra.hu/. Olvasásnépszerűsítő programunkat az NKA támogatja!  

 

* * * 

Kedves Barátaink! 

Örömmel tudatjuk, hogy  Az olvasás össztantárgyi feladat (Szerk.: 
Nagy Attila, Imre Angéla, Köntös Nelli) Savaria University 
Press, 2011 Szombathely c. kötet 2012. április 19-én felkerült a 
Magyar Elektronikus Könyvtárba: 

http://mek.oszk.hu/10600/10605/ 

Ettől a pillanattól könyvünk akár a könyvtáros- és pedagógusképzés segédletévé is válhat, 
hiszen mától az interneten közvetlenül mindenki számára megbízhatóan hozzáférhető. (Amíg 
az OSZK létezik, addig a MEK is működik majd.)  

* * * 
 

A kortárs gyermekirodalom és médiumai 
 
 

Az ELTE TÓK Kortárs gyermekirodalom 
kutatóműhelye konferenciát hirdetett és szervezett A kortárs 
gyermekirodalom és közvetítése témakörben azzal a céllal, 
hogy szakmai fórumot teremtsen azon intézményen 
belüli és kívüli törekvések számára,  amelyek a kortárs 
gyermekirodalom közvetítését célozzák egyrészt a gyerek 
olvasókhoz, másrészt az ő olvasás- és befogadáskultúrájukat 
meghatározó közeg(ek) felé.  

A konferencia az irodalom valamennyi médiumának kontextusában kívánta átgondolni a 
közvetítés lehetséges módjait, ennek érdekében tanszékközi összefogással (Magyar Nyelvi és 
Irodalmi Tanszék, kari könyvtár, Vizuális Nevelés Tanszék, Ének-zene Tanszék, 
Társadalomtudományi Tanszék, Magyar Olvasástársaság, Magyar Gyerekkönyvek 
Egyesülete, Pozsonyi Pagony, Móra Könyvkiadó és ELTE TÓK HÖK) és a kortárs 
gyermekirodalom reprezentációjára, megjelentetésére és terjesztésére vállalkozó intézmények, 
szervezetek és szerveződések bevonásával teremtett fórumot azok számára, akik vállalkoznak 
az olvasás- és befogadáskultúra  átírására, hatással vannak/lehetnek a gyerekek olvasási 
szokásaira, olvasmányválasztására.  



A szervezők abból az optimális feltételezésből indultak ki, hogy vannak még 
potenciális irodalomolvasók, és a Gutenberg-galaxis hagyományai integrálhatók a Neumann-
galaxisba, csak az olvasmányok megválasztását  és feldolgozásuk módját kell a megváltozott 
igényekhez igazítani. 
Képgaléria megtekintése: 
https://picasaweb.google.com/113634242064559305212/2012MajusAKORTARSGYERMEKIRO
DALOMESMEDIUMAI 
 
 

* * * 
 
A Betűfaló program bemutatása 
 

 
A Betűfaló programot a Naphegy Kiadó szerkesztői, a Meseutca online-folyóirat 
szerkesztőivel együtt indítottuk 2011. decemberben. Célunk a kortárs irodalom 
népszerűsítése, az író-olvasó találkozók tapasztalatainak bemutatása, a 6 osztályban indult 
pilot program népszerűsítése. Meghívottak a tárgyalt könyvek szerzői: Tóth Krisztina, Lackfi 
János, Kiss Ottó, Berg Judit. 
A betűfaló program hivatalos honlapja: 
http://meseutca.hu/betufalo/a-programrol/ 
 
 

* * * 
 
 
Olvasó-társak 
 

2011. október 15-én az Országos Széchenyi Könyvtárban került 
megrendezésre az Olvasó-társ konferencia. Az „Olvasó-társ” 
mozgalom ebben az évben is folytatódott. A Magyar Olvasástársaság 
azzal a céllal indította el a mozgalmat, hogy a könyv nélküli vagy 
kevés könyv között felnövő, illetve alkalmilag ilyen helyzetben lévő 
gyermekeknek is lehetőséget adjanak betűgazdag környezet 
megtapasztalására. Szeretnénk, ha a mesék, a könyvek, a könyvtárak 
világa ismerős, barátságos környezetet, közeget jelentene e 

gyermekek számára, s az olvasmányok a szórakoztatás eszközeivé váljanak számukra. 2010-
ben a program két területen indult el: hátrányos helyzetű, főleg roma családok gyermekeinek 
és a tartósan kórházi ápolásra szoruló gyermekeknek olvastak fel lelkes és képzett 
önkénteseink, elsősorban egyetemisták. További részletek a programról honlapunkon 
olvashatók. 
 

* * * 
 



Olvasástársaság a Facebook-on 
 
A Magyar Olvasástársaság 2010-ben csatlakozott a Facebook 
közösségi oldalra. Az elmúlt 2 évben az 5000 főt is meghaladta az 
érdeklődők száma.  
A facebook szabályainak megfelelően 5000 ismerős felett megszűnik az adott tag profil 
oldala. Ezért készítettünk egy külön Facebook rajongói („LIKE”) oldalt, ahol a továbbiakban 
is nyomon követhetik az olvasástársaság eseményeit, tevékenységeit. 
http://www.facebook.com/olvasastarsasag 
 

 
* * * 

 
2012–2013. tervezett programjai 

2012. június 1-2. - Az Olvasás sokfélesége 
2012. szeptember 28–29 Kaposvár: VIII. Országos népmese-konferencia  
2013. Nemzetközi konferencia – együttműködés az ELTE Tanító- és Óvóképző 
Karával 
2013. A népmese napja Kisbaconban 
 

* * * 

Legyen Ön is HUNRA-tag! 

Szeretettel várjuk tagjaink közé mindazokat, akik bármilyen formában szívesen tennének az 
olvasás ügyéért. Tagjaink engedménnyel vagy ingyenesen vehetnek részt konferenciáinkon, s 
kedvezményeket kapnak különböző könyvkiadók termékeiből. (Erről hamarosan pontos listát 
is közzéteszünk, jelenleg is 13 kiadóval tárgyalunk.) Kérjük, régebbi tagtársainkat, hogy ők is 
újítsák meg HUNRA- tagságukat elektronikusan 
 (http://www.hunra.hu/index.php?option=com_artforms&formid=1&Itemid=99999) vagy 
levélben. 

Tagdíjak 2012-re: 

• egyéni: 2.000 Ft  

• testületi: 10.000 Ft (két ingyenes belépéssel minden konferenciánkra) 

• diák: 1.500 Ft 

• nyugdíjas: 1.500 Ft 

* * * 

1% MOst 

Adója egy százalékának felajánlásával Ön is támogathatja a Magyar Olvasástársaság 
munkáját. Adószámunk: 18007019141. 

További részletekről, olvasással és a Társasággal kapcsolatos friss hírekről, honlapunkon 
tájékozódhat. 


