
 
 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete – a mezőberényi Orlai Petrics Soma 
Kulturális Központtal együttműködve – konferenciát szervez 

Olvasóvá nevelés  
címmel 

 
A konferencia helyszíne: a mezőberényi Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Könyvtára 
 
Időpontja: 2013. március 22-én és 23-án 
 
A konferencia célja a gyerekek, a jövő generációja olvasóvá nevelésének elősegítése érdeké-
ben a szakmabeliek, könyvtárosok, pedagógusok, pszichológusok, szociális munkások – és 
szülők figyelmét felhívni az olvasásra nevelés fontosságára különböző könyvtári eszközök, 
módszerek bemutatásával 
 
Program: 
 
2013. március 22. 
 
11.00-11.30  
Regisztráció: vendégek érkezése, fogadása 
 
11.30 órától előadások 
A kulturális háttér aktuális helyzetének alakulása 
 
11.30-11.40 

 Siklósi István, Mezőberény polgármestere (Köszöntő) 
11.40-12.20 

 Előadó az Emberi Erőforrások Minisztériumának Kultúráért Felelős Államtitkársága 
részéről (Tájékoztató a kormány kulturális koncepciójáról) 

12.20-12.40 

 Kiss Tibor, Békéscsaba alpolgármestere (A Békés Megyei Könyvtár új fenntartója Bé-
késcsaba városa) 

12.40-13.00 

 Helyettes szakombudsman az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala részéről (Alapvető 
jogok érvényesülése a kultúra területén) 
 

13.00-14.00 Ebéd (Berény Szálló) 
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14.00 órától szakmai előadások 
Olvasóvá nevelés – Jó gyakorlatok a könyvtárszakma eszköztárából 
14.00-14.30 

 Bartos Éva, a Könyvtári Intézet nyugalmazott igazgatója (A könyvtárosszakma válaszai az 

olvasással kapcsolatos kérdésekre) 
14.30-15.00 

 Kardos Ferenc, a nagykanizsai Halis István Városi Könyvtár igazgatóhelyettese (A ro-
ma, mint követhető értékminta a könyvtárakban: a közeli és a távoli jövő roma könyvtárosa 

és roma olvasója) 
15.00-15.30 

 Bartók Györgyi nyugalmazott könyvtáros, OSzK-KI (A Gyermekirodalmi Adatbázis tör-
ténete) 

15.30-16.00 

 Pallagi Mária könyvtáros, Mezőberény (Egy modell sikere és további lehetőségek: A 
mezőberényi „Mesélj nekem!” programsorozat) 

16.00-16.30 

 Budavári Klára, az MKE Gyermekkönyvtáros Szekció alelnöke (Az olvasás megszerette-
tésének módszerei) 

16.30-17.00 

 Boldizsár Ildikó, meseterapeuta (Archaikus mesék, meseterápia) 
17.30-18.00 

 Bakos Klára, az MKE elnöke (Összegzés, zárszó) 
 
19.30 
Esti fórum – VIP-vendégek részvételével (Tópart Vendéglő) 

 a nap témájának további megvitatása – kötetlen formában (vacsora, beszélgetés) 
 
 
2013. március 23. szombat 
 
07.30-08.30 
Reggeli a szállásokon 
 
Kiegészítő szakmai programok 
08.30- 12.00 
 
A konferencia eredményeinek megvalósulását támogató infrastrukturális háttér bemutatá-
sa: Békés megye és Mezőberény néhány kulturális létesítménye 
 
1. Mezőberényben 

 Látogatás az OPSKK Muzeális Gyűjteményben és az OPSKK Művelődési Központjában 

 Városnéző séta Mezőberényben (Mezőberény és Petőfi) 

 Városnézés (jó idő esetén lovaskocsival) 
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2. A városon kívül, Békés megyében 

 Békéscsaba kulturális arculata, a város meghatározó kulturális intézményei: a Csaba-
gyöngye Kulturális Központ, Békés Megyei Könyvtár, Ibsen-ház, Munkácsy Múzeum 
megtekintése – Kirándulás Békéscsabára autóbusszal 

 Gyula, mint a megye egyik fontos kulturális és idegenforgalmi központja – Kirándulás 
autóbusszal Gyulára: a vár, a Mogyoróssy János Városi Könyvtár, a városközpont 
megtekintése, látogatás a Gyulai Pálinka Manufaktúrában 

 
 
12.00-13.00 Ebéd vagy hideg ebédcsomag 
 
13.00- Hazautazás 
 
 
Egyéb tudnivalók: 
 
A távolabbról és Budapestről érkezők számára (megfelelő számú jelentkező esetén) bérelt 
autóbuszt biztosítanánk Budapestről, amely 2013. március 22-én reggel 08.00-kor indulna a 
Stadionok autóbusz-állomásról. A visszautazást másnap 13.00 órai indulással ugyanezzel az 
eszközzel lehetne igénybe venni. Kérjük, ezt az igényét jelezze majd a jelentkezési lapon! 
 
Az NKA pályázati támogatásának köszönhetően lehetőség van az útiköltséghez történő hoz-
zájárulásra, illetve – az utazásra fordítható támogatási keretösszeg erejéig – az útiköltség 
erejéig az útiköltség megtérítésére, az MKE nevére és címére kiállított számla és az utazási 
jegy ellenében. Az utazási költség-térítéshez előnyt jelent az érvényes MKE-tagság. Kérjük 
ezt az igényét is jelezze a jelentkezési lapon, az utazási eszköz megjelölésével. 
 
A támogatásnak köszönhetően a konferencián résztvevők számára az étkezés ingyenes. 
 
A konferencia a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg. 
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