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

� VII. Országos népmese‐konferencia Eger 2011. szeptember 23–24. 
� 20 éves a Magyar Olvasástársaság  
� Olvasó‐társak felkészítése 
� A szombathelyi konferencia kiadvány megjelenése 
� A népmesemondás esélyei napjainkban 2011. december 10. 

konferencia beszámoló 
� Kóka Rozália mesemondó estje, 2012. február 28. 
� 2012‐es konferenciák és pályázatok  

  

VII. Országos népmese‐konferencia
 

2011.  szeptember  23–24.,  VII.  Országos  népmese‐konferencia:  A 
népmese  az  olvasás  táltos  lova  címmel,  konferenciát  szerveztünk 
Egerben, társszervezőink: a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, az 
Eszterházy  Károly  Főiskola  és  az  egri  Benedek  Elek  Óvoda,  melynek 
központi  témája  az  „early  literacy”,  azaz  olvasás  korai  előkészítése  volt. 
„Kulturális és  lelki örökségünk ápolása,  továbbadása egészségünk záloga. 
Múltunkban gyökerező jelenünk a jövőnk legerősebb tartópillére.  
 
 

 
A  konferencia első napján  az olvasóvá nevelésről,  a  gyermeki meseértelmezésről,  a  szülői 
háttérről,  a  mesekönyvek  kiadásáról  és  a  mese  mindennapi  életben  játszott  szerepéről 
beszéltek  a  szakemberek.  Az  előadók  között  irodalmár,  könyvtáros,  pedagógus, 
néprajzkutató, pszichológus, szerkesztő és  intézményvezető  is volt. A programot változatos 
mesemondás és zene, fogadás és „Mesekocsma” is színesítette. A második napon a mesélés 
gyakorlati változatairól volt szó, szakmai vita bontakozott ki a szóbeli mesélés és a felolvasás 
lehetőségeiről. http://nepmesenapja2011.ektf.hu/
 
 
 
 
 
 

http://www.hunra.hu/
http://nepmesenapja2011.ektf.hu/felhivas/


 
 

20 éves lett a Magyar Olvasástársaság!  
 

A  Magyar  Olvasástársaság   20.  születésnapját  ünnepelte  2011. 
november  19‐én  az  OSZK  Dísztermében! Megalakulásunk  1991. 
október  31‐én,  az  OSZK  VIII.  emeleti  társalgójában,  64  fő 
részvételével  történt,  majd  1992.  február  28–29‐én  szerveztük 
meg  első  közgyűlésünket,  melynek  címe  „Olvasásra  nevelés  és 
pedagógusképzés” volt.  
2011.  november  19‐én  megemlékezésül  ünnepi  közgyűlést 

tartottunk,  ahol  Csányi  Vilmos  akadémikus  („Hogyan  befolyásolta  az  írás  a  társadalmakat? 
Humánetológiai  perspektívák”),  valamint  Csépe  Valéria,  a  Magyar  Tudományos  Akadémia 
főtitkárhelyettesének előadását hallhatták  („Hogyan  válunk olvasóvá? – Az  agy,  az  iskola és  a 
tágabb környezet”). 
Az esemény fotóit az alábbi linken tekinthetik meg: 
20 éves a Magyar Olvasástársaság (Facebook‐képgaléria) 
  
 

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  
  
 

A szombathelyi konferenciakiadvány megjelenése 
  
2011.  nov.  19‐én  önálló  kötetben megjelent  a  szombathelyi  konferencia 
előadásainak  válogatott  gyűjteménye.  Az  olvasás  össztantárgyi  feladat 
(Szerk.:  Nagy  Attila,  Imre  Angéla,  Köntös  Nelli)  Savaria  University  Press 
2011.  392  p.  A  nyomtatott  példányok  elfogytak,  jelenleg  az  internetes 
megjelenítés  előkészítésén  dolgozunk.  Utánnyomás  megfelelő  számú 
rendelés után valószínűsíthető. 
 

 

http://www.facebook.com/messages/100000434882985#!/media/set/?set=a.235946033137708.59109.100001669390000&type=3
http://www.hunra.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=794:ajanlasok-az-olvaso-tarsak-szamara&catid=62:olvaso-tars&Itemid=117


A népmesemondás esélyei napjainkban (2011. december 10.) 
 
Az  Országos  népmese‐konferencia  iránti  fokozott  érdeklődés  egy  további,  zártkörű 
konferenciát szült, melyet az ELTE Tanító‐ és Óvóképző Kar hallgatói számára tartottunk, 300 
hallgató és vendég részvételével.  
 
A konferencián előadást tartott: 
Agócs  Gergely  –  a  Hagyományok  Háza  tudományos  munkatársa, 
néprajzkutató, zenész, mesemondó 
Bukovics János – hivatásos hagyományos mesemondó 
Fábián  Éva  –  székely  származású  mesemondó,  táncház  vezető, 
óvodapedagógus, Óbudai Népzene Iskola tanára 
Gárembucka  társulat  –  Kriván  Andrea  és  Gregus  László  –  a 
varázslatos mesemondás és mesejáték művelői 
Kovács Marianna  –  gyermekkönyvtáros,  Százhalombatta,  Hamvas 
Béla Városi Könyvtár, mesemondó 
Ser Gergely – hagyományos mesemondó és hagyományőrző 
Tóth Kriszta – irodalomtanár, mesemondó 

                      (Részletes program megtekintése a plakátra kattintva) 
Képgaléria megtekintése: 
https://picasaweb.google.com/113634242064559305212/ANepmesemondasEselyeiNapjain
kban2011December10?authuser=0&feat=directlink
 
 

Kóka Rozália mesemondó előadó estje (2012. február 29. ) 
 
Ha van kit szeress, s tégedet es szeretnek, 
magad virág vagy, s 
örökké süt reád a Nap. 
 
Bukovinai székely, gyimesi és moldvai népi szerelmes történetekkel ajándékozta meg az ELTE 
Tanító‐ és Óvóképző Kar hallgatóit Kóka Rozália, énekes és mesemondó.  
 
Képgaléria megtekintése: 
https://picasaweb.google.com/113634242064559305212/2012Februar29KokaRozaliaMese
mondoEloadoEstje?authuser=0&feat=directlink
 
 

2012–2013. tervezett programjai 

2012. május ELTE‐TÓK konferencia – az olvasáspedagógiáról  
2012. május 19. Olvasás, könyvtár, iskola, cigányság. Kaposvár, 8. konferencia 
2012. június 1‐jén Az Olvasás sokfélesége, helyszín az OSZK 
2012. szeptember 28–29 Kaposvár: VIII. Országos népmese‐konferencia  
2013. Nemzetközi konferencia – együttműködés az ELTE Tanító‐ és Óvóképző Karával 
2013. A népmese napja Kisbaconban 
 

http://www.hunra.hu/images/stories/mesekonferencia_elte_tofk_2011-2.pdf
http://www.hunra.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=978:kepgaleria-a-nepmesemondas-eselyei-napjainkban-2011-december-10&catid=1:hirek&Itemid=50
https://picasaweb.google.com/113634242064559305212/ANepmesemondasEselyeiNapjainkban2011December10?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/113634242064559305212/ANepmesemondasEselyeiNapjainkban2011December10?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/113634242064559305212/2012Februar29KokaRozaliaMesemondoEloadoEstje?authuser=0&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/113634242064559305212/2012Februar29KokaRozaliaMesemondoEloadoEstje?authuser=0&feat=directlink


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. 

http://www.hunra.hu/index.php?option=com_artforms&formid=1&Itemid=99999

