Emlékeztető
HERA megbeszélés, HERJ szerkesztő bizottsági ülés 2011, június 24. OFI–KKI tanácsterem,
11:00–14:00
Jelen vannak: Forray R Katalin (alapító), Ollé János (alapító), Kozma Tamás (alapító), Perjés
István (alapító, titkár), helyi szervezők: Dancsó Tünde (Székesfehérvár), Jancsák Csaba (Szeged),
Mrázik Julianna (Pécs), Gál Attila (Debrecen), Szűcs Eszter Cecília (Kaposvár), Imre Anna (OFI),
továbbá a helyi szervezetek tagjai: Kocsis Mihály (OFI), Dezső Renáta (Pécs), Barta Szilvia
(Debrecen), Neumann Eszter (Budapest), Hajdicsné Varga Katalin (Kaposvár)
Hivatalos elfoglaltság miatt nem volt jelen: Fehérvári Anikó (Budapest, OFI), Pusztai Gabriella
(Debrecen), Vass Vilmos (Budapest), Tőzsér Zoltán (Debrecen)
Kocsis Mihály vendéglátó intézmény részéről köszöntötte a megjelenteket, az intézet szakmai
hozzájárulásáról biztosította a HERÁ-t, és felajánlotta a havi HERA ülések megszervezéséhez
aktív segítségét
A HERA általános kérdései

•
•
•

•
•
•

•

megállapodtunk, hogy továbbra is az egyesületi formát tartjuk célszerűnek HERA
számára. Tamást és Istvánt felhatalmaztuk, hogy a korábbi adminisztratív tapasztalatokat
alkalmazva vigyék tovább a bejegyzés folyamatát.
a HERA honlapjának kialakítását Mrázik Julianna (Pécs) vállalta el
a helyi szervezetek vállalták helyi szervezeti honlap kialakítását a pécsi és a debreceni
mintára
János felvetette, hogy a Pedagogia-online webináriumán lehetőség nyílhat az egyesület és
a lap bemutatására. Megállapodtunk, hogy ezt szeptember 19-én 18:00-as kezdettel, 90
perces terjedelemben valósítjuk meg
a mostani logó módosítását kezdeményezzük, János vállalta ennek kezelését
az ECER-konferencián bemutatandó poszterrel kapcsolatban minden helyi szervezet
támogatta annak létrehozását. Renátát (Pécs) és Szilviát (Debrecen) bíztuk meg a
kialakítással, Csaba felajánlotta segítségét a nyomtatásban
elhatároztuk hírlevél kialakítását. A nemzetközi titkárság (Renáta, Szilvia, Tőzsér Zoltán)
vállalta a létrehozást

Online folyóirat
•
•
•
•
•

kijelöltük az első HERJ–számba kerülő írásokat
megállapodtunk a tanulmányok szakmai és az egyéb műfajú szövegek nyelvi lektorainak
felkéréséről. Köszönettel vettük, hogy a jelen lévők közül sokan érzik fontosnak a lap
létét, és felajánlották lektori közreműködésüket
megállapodtunk bizonyos formai kérdésekben (absztraktok)
János bemutatott egy lehetséges vizuális megjelenést, vállalta, hogy pár egyéb lehetséges
változatot elektronikusan véleményeztet a szerkesztő bizottság és a tanácsadó testület
tagjaival

Egyéb

•

megállapodtunk hogy a következő találkozó (HERA helyi szervezők, HERJ-szerkesztő
bizottság) időpontja: 2011. szeptember 09. (péntek), 11 óra. Helyszín: 1055 Budapest,
Szalay utca 10-14., OFI–KKI tanácsterem.

Összeállította. Gál Attila

