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Tisztújító Közgyűlés 
 
 
Tisztújító  Közgyűlést  tartott  a  Magyar  Olvasástársaság  (HUNRA  –  Hungarian 
Reading Association) 2012. december 8án. 
 
A  társaság  munkája  során  egy  másik  fejezethez  érkezett,  a  megújult  tanács  élére  új 
elnököt,  alelnököt  is  választottunk.  A  Magyar  Olvasástársaság  a  Nemzetközi 
Olvasástársaság  nemzeti  tagszervezete,  szakmai  egyesület,  az  olvasással  foglalkozó 
zakemberek  fóruma.  Tagjai  könyvtárosok,  tanárok,  olvasáskutatók,  pszichológusok, 

. 
s
orvosok, szülők, írók, szerkesztők, nyelvészek, gyógypedagógusok, szociológusok
 
A  társaság  célja  az  olvasás,  írásbeliség,  szóbeliség  színvonalának  emeléséért  végzett 
szakmaközi  tevékenységek  összefogása.  E  célok  érdekében  a  Magyar  Olvasástársaság 
konferenciákat  hoz  létre  az  olvasással  foglalkozó  elméleti  és  gyakorlati  szakemberek 
zámára.  Továbbképzéseket,  tapasztalatcseréket  szervez  olvasáspedagógiai módszerek 
egismertetésér

s
m e. 

t  tagja a
 
A  ársaság  lehet bárki, aki az egyesület céljaiv l egyetért, és a tagdíjat megfizeti. 
 
A  Magyar  Olvasástársaság  évente  legalább  két  konferenciát  tart.  Szeptemberben, 
Benedek  Elek  születésnapján  kerül  sor  az  országos  népmese‐konferenciára,  mely 
mostanra  tömegeket  megmozgató,  országhatárokon  átívelő  mozgalommá  nőtte  ki 
magát. Az idén Kaposvár adott otthont a rendkívül sikeres rendezvénynek, ahol a cigány 
épmeséké  volt  a  főszerep.  Ez  alkalomból  létrehoztuk  A  népmese  napja  honlapját  is. n

http://www.nepmesenap.hu/  
 
z  év  első  felében  rendezzük  szakmai,  az  olvasásüggyel  foglalkozó  konferenciáinkat, A
melyeken igyekszünk mindig az aktuális érdeklődésre fókuszálni. 
 

ge: 2012  júniusában  tartottuk  az  éves  szakmai  konferenciánkat  „Az  olvasás  sokfélesé
konferencia az olvasás népszerűsítéséért” címmel. 
ttp://www.hunra.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1021:az‐olvasas‐sokfelesege‐
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h
konferencia‐az‐olvasas‐nepszersiteseert&cat =68:bu apest‐2012‐ &Itemid=112
 
2011  októberében  tartottuk  20  éves  jubileumi  ünnepségünket.  A  társaság 

eletbeli megalakulásáról,  munkájáról  Nagy  Attila,  a  társaság,  alapító,  mindenkori  tiszt
elnöke emlékezett. 
http://www.hunra.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=969:20‐eves‐a‐magyar‐
olvasastarsasag&catid=67:koezgyles‐es‐evfordulo&Itemid=122
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Folyamatosan futó programjaink 
 
• Olvasó‐társ: 
ttp://www.hunra.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=794:ajanlasok‐az‐olvaso‐tarsak‐h
szamara&catid=62:olvaso‐tars&Itemid=117

ösen: 
 
 Betűfaló program a Meseutcával köz
ttp://meseutca.hu/betufalo/a‐programrol/
•
h
 
 
Könyvajánlások 
 
Honlapunkon is megtalálható a folyamatosan bővülő Gyermekirodalmi adatbázis, melyet 
a Könyvtári  Intézet Gyűjteményszervezési Osztályának munkatársai állítanak össze. Ez 
az  annotált  gyűjtemény  csak  olyan  köteteket  tartalmaz, melyet  jó  szívvel  ajánlhatunk 

ek szánt olvasmányok között ráadásul életkor vagy szülőknek, gyerekeknek. A gyerekekn
pp nem szerint is lehet keresgélni. é
http://ki.oszk.hu/gyerekirodalom/bong.php
 

y) Igyekszünk  időről  időre,  bizonyos  alkalmakra  is  (például  nyári  szünidő,  karácson
könyvajánlásokat összeállítani. 
ttp://www.hunra.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1028:koenyvajanlo‐nemcsak‐
yarra&catid=54:konyvtarosok‐ajanljak&Itemid=61
h
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A Magyar Olvasástársaság új Tanács
 

ezet  elnöke  Gomb

a 

2012.  december  8‐ától  a  szerv os  Péter  gyermekirodalom‐kutató,  a 
Kaposvári Egyetem oktatója, a szervezet korábbi alelnöke (E‐mail: gombos.peter@ke.hu  
Tel.: 30/9392‐276). Alelnöknek Kovács Mariannát választották, aki gyermekkönyvtáros, 
mesemondó, a Hamvas Béla Városi Könyvtár igazgatóhelyettese, a Magyar Könyvtárosok 
Egyesülete  Gyermekkönyvtáros  Szekció  vezetőségének  tagja,  Százhalombatta  Város 
orvát  Nemzetiségi  Önkormányzat  elnöke  (E‐mail: H

0
kmarianna@mail.battanet.hu  Tel.: 

6‐20‐577‐1177) 
 

eli elnök 
További tanácstago

 tiszteletb
k: 

• Nagy Attila
• Borosné Jakab Edit 

 Békei Gabriella 
• Both Gabi 

é• Fenyvessyn
• Győri János 
• Kiss Gábor 
• Merényi Ágnes 
 Stiblár Erika 
 Vraukóné Lukács Ilona 
•
•
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kő – póttag 

Egyéb tisztsé

tag 

k: 
• Nagyváradi Eni
• Oláh Anna – pót
• Sándor Csilla – állandó szakértő 
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•  Dobos  Ágnes  –  PR,  marketing‐  és  reklámmenedzser,  a  Magyar  Olvasástársaság 
ajtóreferense  (Munkahelye  a  „Matrica” Múzeum  és  Régészeti  Park.  Tel.:  06‐30‐9966‐
45. E‐mail: 
s
0
 

agnesdobospr@gmail.com) 

 
Dr. Gombos Péter vezet i tervei 
 
Mivel  az  elmúlt  években  a  HUNRA‐nak  magam  is  vezetője  (alelnöke)  voltam,  nem 
ígé
sze

ő

rhetem,  tervezhetem  azt,  hogy  elnökségem  alatt  egészen  másképp  működne  a 
rvezet. 
Szeretném, ha  továbbra  is  ilyen szervezetten, nagy médiaérdeklődés mellett  zajlana  

A  népmese  napja  konferenciája.  Különösen  fontosnak  tartom  a  2014‐es  jubileumi 
esemény  megfelelő  előkészítését,  hiszen  ez  Sepsiszentgyörgyön  és  Kisbaconban  lesz. 
Ötletgazdaként  is  igyekszem  elérni,  hogy  minél  többen  eljöjjenek  velünk  a  határon 
innenről.  Az,  hogy  idén  a  Bod  Péter  Megyei  Könyvtár  vezetője  jelen  volt  a  kaposvári 
konferencián, már a 2014‐es program előkészítésének is része volt.  
Emellett  szeretném,  ha  évente  legalább  egy  másik  szakmai  rendezvény  (lehetőleg 

konferencia)  is  kötődne  a  Magyra  Olvasástársaság  nevéhez.  Tovább  bővítenénk  az 
Olvasótárs programot, jó lenne folyamatosan növelni az önkéntesek számát. Ugyancsak 
tovább  szeretnénk  működtetni  és  bővíteni  a  Betűfaló  programot,  melynek  alcíme: 
Kortárs  gyerekirodalom  az  iskolában  E  projekt  tapasztalatai  megmutatták,  hogy 
érdemes együttműködni hasonló területeken dolgozó más szakmai szervezetekkel is. 
Előbbre kell lépnünk a pályázatok terén, de legalább jó volna tartani a 2012‐es szintet 

–  az  elnyert  pályázati  források  számát  és  összegét  illetően.  Ezek  segítségével  anyagi 
szempontból  stabillá  lehetne  tenni  a  társaság  működését;  jelenleg  komoly  gondjaink 
vannak, melyek a fennmaradásunkat is veszélyeztetik. (Az idén elnyert pályázatok nem 
fordíthatók  működésre).  Meg  kell  találnunk  azokat  a  forrásokat,  amelyek  segítenek  e 
nehézségek leküzdésében. Szakmai és anyagi szempontból is nagyon jó lenne egy önálló 
kiadvány  megjelentetése.  Ez  elsősorban  A  népmese  napja  konferencia  előadásait 
tartalmazná, illetve további tanulmányokat a témában.  
A  régóta  tervezett,  „a HUNRA  ajánlásával” munkacímű  programunkat  is  szeretnénk 

elindítani. Bár korántsem biztos, hogy a mostani elnök lesz az előkészületek vezetője, de 
a 2015‐re tervezett nemzetközi (V4‐es) olvasáskonferenciával kapcsolatban  is  jó volna 
elkezdeni bizonyos szervezési feladatokat (pályázatok, felkérések stb.), legkésőbb 2013‐
ban. 
Miközben a HUNRA majdnem folyamatosan tagja volt a nemzetközi szervezeteknek, 

ezzel  z l  . Ekapcsolatban vannak hiányosságaink, a   IRA‐va akadozik a kommunikáció zen 
mindenképpen szeretnék változtatni. 
A  nemzetközi  kapcsolatok  fenntartása  céljából  szerencsésnek  tartanám,  ha  a 

társaságnak lenne e téren felelős referense – ahogy ezt a HUNRA alapítói is javasolták a 
vezetőségnek. 

Dr. Gombos Péter 
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