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Képzettség 
2018: neveléstudományból habilitált doktor (Pécsi 

Tudományegyetem) 

2017: „Alkotó-fejlesztő meseterápia” pedagógus továbbképzés, 

Független Pedagógiai Intézet  

2016–2019 személyközpontú tanácsadó, Magyar 

Személyközpontú Pszichoterápiás és Tanácsadási Egyesület 

2010: pszichológia PhD (Pécsi Tudományegyetem) 

2013: biblioterapeuta, Pázmány Péter Katolikus Egyetem 

2007: informatikus könyvtáros, Pécsi Tudományegyetem 

2004: magyar és olasz nyelv és irodalom szakos bölcsész és 

középiskolai tanár, Pécsi Tudományegyetem 

2002: művelődési és felnőttképzési menedzser, Pécsi 

Tudományegyetem 

Nyelvtudás: olasz felsőfok, angol középfok, francia alapfok 

 

Szakmai tevékenység 

Munkahelyek: Pécsi Tudományegyetem BTK HFMI, egyetemi adjunktus, a biblioterápia 

szak elindítója és szakfelelőse; az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézet Könyv, 

Könyvtár, Könyvtáros című országos szakfolyóiratának főszerkesztője. 

Szakmai tevékenységek: Oktatás a PTE pedagógusképzésében és könyvtárosképzésében, 

valamint a biblioterápia szakon. Kutatás, projektek és módszertani kézikönyv írása („Azért 

olvasok, hogy éljek” Az olvasásnépszerűsítéstől az irodalomterápiáig. Pécs: Kronosz Kiadó, 

2017.) a családi írás- és olvasásfejlesztés, illetve a szülőknek, gondozóknak szóló, 

neveléslélektani megerősítést nyújtó olvasmánytanácsadás; a kamaszok és fiatal felnőttek 

multikulturális nevelése olyan non-formális eszközökkel, mint az élő könyvtár, végül pedig a 

biblioterápia, az olvasás és az írás preventív-segítő-kísérő-fejlesztő célú alkalmazása 

témájában. A publikációkat lásd az MTMT-ben! 

Az én könyvtáram projekt szakértője és oktatója, kiadványainak szerkesztője. 

Gyakorló biblioterapeuta, a Magyar Irodalmterápiás Társaság tagja. 

Eddigi tevékenységek a Magyar Olvasástársaságban:  
1.POK-előadások tartása; 2. Visegrad Reads to Kidsben való részvétel elindítása 2016-tól; 3. 

az IFLA Guidelines for Library Services to Babies and Toddlers lefordítása (Szinger 

Veronikával közösen); 4. a Könyv, Könyvtár, Könyvtárs c. folyóirat Olvasás rovatában a 

HUNRA-tagok cikkeinek szerkesztése; 5. a pécsi 13. Népmese konferencia szervezése (2017) 

 

A Magyar Olvasástársaság küldetése: 
kisgyermekes családok, gyermekek és fiatalok körében való olvasásnépszerűsítés; 

olvasásnépszerűsítő programok, kiadványok könyvtárakban, iskolákban; pedagógusok 

továbbképzése olvasás témában; az olvasás segítő-fejlesztő célú alkalmazása (biblioterápia) 

 

Tervek és elképzelések a HUNRA következő 2 éves ciklusára: 
országos kampány szervezése a hangos olvasás támogatására; nemzetközi programokban való 

részvétel előmozdítása; Az én könyvtáram c. projekt eredményeinek terjesztése; biblioterápia 

témájú konferenciák, hazai és nemzetközi együttműködések, szolgáltatások szervezése, 

kiadványok szerkesztése 


