
A tervezett konferencia megszervezésé-
vel arra vállalkozunk, hogy az olvasás-
nak mint élménynek a legkülönbözõbb
formában való hasznosíthatóságáról, 
illetve annak irányairól folytassunk esz-
mecserét. 

Ezért programunkat úgy állítottuk
össze, hogy a nap során áttekintsük a bib-
lioterápia hazai fejlõdését, annak legfõbb
szakaszait; foglalkozzunk a téma lélekta-
ni hátterével, a fogalom irodalomelméle-
ti kérdéseivel. 

Áttekintést igényelnek a biblioterápiás
képzések irányai s a téma szakirodalmi
ellátottsága, támogatottsága is.

Gyakorlati példákon keresztül mutat-
juk be, hogy a biblioterápia milyen kü-
lönbözõ korosztályok és rétegek problé-
máinak megoldásához hogyan, milyen
módon járulhat hozzá; mi a szerepe a me-
seterápiának, a biblioterápiának az okta-
tó-nevelõ munkában és annak kiegészíté-
seként, az önismeret fejlesztésében és a
gyógyításban.

Várjuk a szakterület képviselõit,
könyvtárosokat, pedagógusokat – és
mindenkit, aki a téma iránt érdeklõdik!

A program és a jelentkezési lap az
egyesület honlapján is elérhetõ, s minden
egyéb, a konferenciával kapcsolatos in-
formációt is oda töltünk fel folyamato-
san.

Kérjük, kísérjék figyelemmel!

www.hunra.hu

Program

9.30  Regisztráció
10.00  Köszöntõ
Kovács Ferenc, Nyíregyháza Megyei 
Jogú Város polgármestere
Csontosné Maleczki Ilona mb. igazgató,
Móricz Zsigmond Megyei és Városi
Könyvtár 
10.10–11.30 Konferencianyitó elõ-
adások
Levezetõ elnök: Gombos Péter,
a Magyar Olvasástársaság elnöke
10.10–10.35 A biblioterápia útja 
Magyarországon az 1970-es évektõl 
napjainkig           
Elõadó: Bartos Éva ny. könyvtáros, 
biblioterapeuta
10.35–11.00 Társadalmak terápiája, 
terápiák társadalma
Elõadó: Hász Erzsébet orvos,
Allgemeines Krankenhaus, Bécs 
11.00–11.15 Konzultáció
11.15–11.30 Szünet 
11.30–13.10 Plenáris elõadások
11.30–11.50 A biblioterápia irodalomel-
méleti kérdései
Elõadó: Jeney Éva tudományos fõmun-
katárs, MTA Bölcsészettudományi 
Központ Irodalomtudományi Intézet,
Irodalomelméleti Osztály 
11.50–12.10 Szakirodalmi ellátottság,
publikációk, honlapok a biblioterápiához 
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„Segített a könyv, a mese”

Biblioterápiai konferencia a Magyar Olvasástársaság szervezésében, 
Nyíregyháza, 2014. május 16.



Elõadó: Kovács Zsuzsa biblioterapeuta,
Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási
Intézet 
12.10–12.30 Biblioterápia a nevelésben,
az oktatásban         
Elõadó: Nagy Attila olvasáskutató, a
Magyar Olvasástársaság tiszteletbeli 
elnöke
12.30–12.50   A bibliodráma hazai ta-
pasztalatai 
Elõadó: Baják Gábor mentálhigénés
szakember, pszichodráma- és bibliodrá-
ma-vezetõ 
12.50–13.10 A meseterápia 
Elõadó: Kovács Marianna könyvtáros,
mesemondó, a Magyar Olvasástársaság
alelnöke, Hamvas Béla Városi Könyvtár,
Százhalombatta
13.10–13.20 Konzultáció
13.20–14.00 Büféebéd
14.00–16.00 Gyakorlati példák, tapasz-
talatok a biblioterápiában
Levezetõ elnök: Stiblár Erika pszicholó-
gus, a Magyar Olvasástársaság tanácsá-
nak tagja, Veresegyházi Kistérségi Peda-
gógiai Szakszolgálat                     
14.00–14.15 Vigasztaló gyermek(iro-
dalom) – A veszteségélmény feldolgozá-
sának lehetõségei kortárs gyermekiro-
dalmi alkotások segítségével
Elõadó: Czomba Magdolna középiskolai
tanár, Kisvárdai Bessenyei György Gim-
názium és Kollégium 
14.15–14.30 Önismeret-fejlesztés a 
biblioterápia eszközeivel kamaszcso-
portban 
Elõadó: Tegzes Tünde és Sóron Ildikó
14.30–14.45 A biblioterápia az idõsek
lelki és szellemi egészségének szolgála-
tában
Közös olvasás, beszélgetés irodalomról
– terápiás célokkal

Elõadó: Tegzes Tünde biblioterapeuta, a
Magyar Irodalomterápiás Társaság 
elnöke
14.45–15.00 Szünet
15.00–15.15 A biblioterápia alkalmazá-
sának lehetõségei hátrányos helyzetûek
körében 
Elõadó: Vaczóné Antal Erika könyvtá-
ros, biblioterapeuta, Móricz Zsigmond
Megyei és Városi Könyvtár, Nyíregy-
háza
15.15–15.30 A biblioterápia könyvtári
alkalmazásának lehetõségei. Mûkincs-
vadászat. Egy biblioterápiás sorozat ta-
pasztalatai 
Elõadó: Sóron Ildikó könyvtáros, bib-
lioterapeuta, Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár, Magyar Irodalomterápiás Tár-
saság
15.30–15.50 Vita, gyakorlati tapasztala-
tok összegzése – szöveges megfogalma-
zás
15.50–16.00 A konferencia zárása
Gombos Péter elnök, Magyar Olvasás-
társaság ■

A rendezvényt támogatja:
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Jelentkezési lap

Alulírott, ………………………………………………………….jelentkezem a

„Segített a könyv, a mese”
címû biblioterápiai konferenciára

Idõpont: 2014. V. 16. (péntek)
Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 

(4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. tel.: 42/598-888, fax: 42/407-107)

A résztvevõ neve: …………………………………………………………………
Az intézmény neve: …………………………………………………………………

Részvételi díj: 3000 Ft
Befizetés módja: a) 11600006-00000000-40427461 számlaszámra (a megjegyzés: Biblioterápiai konf.)

b) a helyszínen
Kedvezmények: a) ingyenes 

• az elõadók részére, 
• a Magyar Olvasástársaság tagjai részére,
• társszervezõ intézmények munkatársainak elõzetes regisztráció alapján
• testületi tagsággal rendelkezõ intézmények  részérõl 2-2 fõ részére
b) 2000 Ft
• diákoknak és nyugdíjasoknak 

Szállásigény saját költségre 
2014. május 15-ére kérek nem kérek
2014. május 16-ára kérek nem kérek

Szállással kapcsolatos igények:
egyágyas kétágyas (valakivel együtt, megjelölve esetleg a személyt is)

…………………………………………………………………………………………

árkategóriák:     3–5000 Ft (két szobának közös fürdõszoba, új kollégiumban)
5–7000 Ft (saját fürdõszoba, kollégiumi, intézményi vendégszoba)
7000 Ft (szálloda) 

(Az összegek elé írt számokkal kérjük jelezni a sorrendet!)

egyéb: …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Aki szállást igényel, kérjük, hogy a jelentkezési lapját március 31-éig küldje el!

Dátum:……………………………..

………………………………………
aláírás

Támogató:

A jelentkezési lapot a konferencia helyszínének címére kérjük eljuttatni levélben, vagy szkennelve a
vraukone.ilona@gmail.com címre legkésõbb 2014. április 30-áig! 
További felvilágosítás kérhetõ: Vraukóné Lukács Ilonától a 42/598-888/160 és a 42/598-889 telefonszá-
mon, valamint a fenti e-mail címen. 
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Nagy dianap

A Diafilmgyártó Kft. 2014-ben ünnepli
alapításának hatvanadik évfordulóját.
Ritkaságszámba megy ma már, ha egy
cég megéri ezt a szép jubileumot, de kü-
lönleges ez az évforduló azért is, mert a
céggel együtt a diafilm fennmaradását is
ünnepelhetjük. Ez egyedül Magyarorszá-
gon sikerült, így a diafilm szinte hunga-
ricumnak tekinthetõ.

A szalagos mesék ma is mindenkit el-
varázsolnak, hiszen minden egyes cím
egy-egy gyönyörûen illusztrált irodalmi
alkotás. De sok más érv is szól mellette:
a diavetítés a kicsik igényeihez a leg-
jobban igazodó mûfaj (álló képek, kézi
filmtovábbítás, élõ beszéd, közösségi
együttlét), és ami manapság talán a leg-
fontosabb: az olvasás gyakorlásának,
megszerettetésének is egyik legkiválóbb
eszköze. A diázás gyermekeink érdekeit
szolgálja.  

Gyermekek részére háromféle pályá-
zatot hirdet a cég a tavaszi szezonban,
amelyre egyének és iskolás csoportok is
jelentkezhetnek, õszre pedig egy nagy
dianapot terveznek, amikor minden gyer-
mekekkel foglalkozó intézményben
(óvodákban, iskolákban, könyvtárakban)
vetítenének, lehetõség szerint bevonva a
mesélésbe neves helyi közéleti szereplõ-
ket is (http://diafilm.hu/palyazatok).

Az akcióban részt venni szándékozók
a következõ honlapon regisztrálhatnak:
http://diafilm.hu/a_nagy_dia_nap.

A kedvezményes diavetítõ-vásárlási
lehetõségen túl részt vehetnek egy aján-
déksorsoláson. 

A nagy dianap tervezett idõpontja:
2014. november 6.

Részletek: www.diafilm.hu ■
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Csulákné Angyal Katalin
IKSZ, 

Budapest

Dányi László
Mezõkovácsháza

Dettai Eleonóra
Óbudai Egyetem Központi Könyvtára,

Budapest

Dományi Zsuzsa
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár, 

Tata

Petrozsényi Eszter
Móricz Zsigmond Városi Könyvtár, 

Tata

Takács Tímea
Gárdonyi Géza Városi Könyvtár,

Oroszlány

Szabó László István
Móricz Zsigmond Megyei 

és Városi Könyvtár, 
Nyíregyháza

Szilassi Andrea
József Attila Megyei és Városi Könyvtár,

Tatabánya

Szûcs Katalin
Helischer József Városi Könyvtár,

Esztergom

Wittinghoff Judit 
Richter Gedeon Nyrt. Mûszaki Könyvtár,

Budapest

Márciusi
lapszámunk szerzõi


