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Tisztelt Szerkesztőség! 
 

A Magyar Olvasástársaság szeretettel hívja Önöket 2011. május 13-án 13.00 órára Szombathelyre, a 

Berzsenyi Dániel Könyvtárban tartandó sajtótájékoztatójára (Szombathely, Dr. Antall József tér 1.). 
 

Két évtizede tudjuk, hogy az általános iskolát befejező 14 évesek harmada, negyede gyakorlatilag 

funkcionális analfabétaként mond búcsút az iskolarendszernek. Komoly nehézséget jelent számukra 

megtalálni egy írott szövegben a releváns információt, arról véleményt formálni, esetleg 

összehasonlítani azt korábbi tapasztalataikkal. A tanulók olvasási készségét, szövegértését vizsgáló 

hazai és nemzetközi vizsgálatokban a magyar diákok éveken keresztül az átlag alatt teljesítettek. 
 

A Magyar Olvasástársaság (HUNRA – http://www.hunra.hu/) által kezdeményezett konferencia célja 

a gyakorlatban bevált, eredményes olvasásfejlesztési módszerek összegyűjtése és megismertetése. Az 

oktatásban, nevelésben résztvevő szakemberek, pedagógusok, könyvtárosok tapasztalatainak, sikeres 

kísérleteinek bemutatásával szeretnénk felhívni a figyelmet elsősorban a szépirodalmon kívüli 

területek, a különböző szaktárgyak – s azon belül is a főként természet- és társadalomtudományi 

tantárgyak – olvasásfejlesztő hatására. Hisszük és valljuk, hogy az olvasásfejlesztés döntően 

tantárgyközi, az általános- és a középiskolai tanulmányok teljes idejére kiterjedő feladat. 
 

A konferencia előadói a hazai neveléstudomány jeles képviselői, elméleti szakemberek, kutatók, 

tankönyvszerzők és gyakorló pedagógusok. Kutatási eredményeik és innovatív projektjeik 

eredményesen segíthetik a konferencián résztvevő, a gyermek- és ifjúsági közösségekkel közvetlenül 

foglalkozók szakmai ismereteinek bővítését, kapcsolataik erősítését, továbbá a pedagógus-, valamint 

könyvtárosképzés és -továbbképzés szellemének, az egyes tárgyak tanterveinek megújítását, a 

módszerek újragondolását, az alap- és középfokú oktatás színvonalának növelés érdekében. 
 

A jelzett időben személyesen állunk rendelkezésükre, a Magyar Olvasástársaság képviselői, az 

előadók és szekcióvezetők is örömmel válaszolnak kérdéseikre. Mellékelten küldjük a konferencia 

programját. 
 

A sikeres együttműködés reményében az együttműködő szervezetek képviseletében: 

 

Pallósiné Dr. Toldi Márta, igazgató (Berzsenyi Dániel Könyvtár, Szombathely) E-mail: 

ptmarta@bdmk.hu Tel.: +36-30-685-9447 

Dr. Győri János, elnök (Magyar Olvasástársaság - HUNRA) E-mail: janosgyori.hunra@gmail.com 

Tel.: +36-20-993-9979 

Dr. Fűzfa Balázs, docens (Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ, Szombathely) 

E-mail: fbalazs@btk.nyme.hu Tel.: +94-504-576 

 

A szervezőbizottság tagjai: 

Dr. Imre Angéla, tanácstag (Magyar Olvasástársaság - HUNRA) E-mail: angelai@freemail.hu Tel.: 

+36-70-320-9090 

Köntös Nelli, tanácstag (Magyar Olvasástársaság - HUNRA) E-mail: kontosn@elte.hu Tel.: +36-20-

421-2730 

Dr. Nagy Attila, tiszteletbeli elnök (Magyar Olvasástársaság - HUNRA) E-mail: dnattila@t-online.hu 

; attila@oszk.hu Tel.: +36-20487-1666 ; +36-30-253-7280 

 

 

Budapest, 2011. május 6. 


