
„Megmutat}.uk, hogy mikent tud tarsuk lenni
a k6nyvtar a tanulasban 6s az inmfivelesben.
Minden  6vben  megdjul6  t6rekv6stink,  hogy
a k6nyvtari programokat minden korcsoport
szamara6Im6nyszerdv66skreatiwiteaytik."

hez a forr6shaszndlat edhai szab6-
lyal  meTit6n.  Megismertetjiik vedik
aJdhorfelehongvtdriadatb6zisokai,
az  abban rejl6 lehel6s6geke|. Meg-
Tmltc[Sck  sz6mukra,  hogy   irikerit
tud tdrsuk lenri a kbnyutdr a tcuni-
ldsban 6s az tinrndveldsben. Minden
6vben  megftyul6  t6reho6siink,  hogy
a  hongut6ri  progranokat  minden
korcsoport sz6ndra 6lm6ngszerfiu6
6s kreativu& tegyiik. Kiemeit c6lunk
a kultur6lis neuel6s, a kulbnb6z6 k6-

pess6gek   6s   k6szs6gck  fejleszt6se,
melyhez  a  honyutdri kbrngezet ld-
v616 hatteret biztosit - tLan8sdyoz.ta
T6thn6 Felfoldi Zsuzsanna.
A halasi t6kin thl a vid6kiekben is

mestjulis tapasztalhat6. Babakoruk-
t6l  vasck  a gyerekeket  a  kisszallasi
k6nyvtarba, kiil6n rdszt is kialakitot-
takszinukra.Azolvasismegkedvel-
tet6s6re 6s elteljeszt6s6re kul6nb6z6
1ehet6s6gekvannakazint6zm6nyben.
A rdszletekl.fl Bttndr!a  jwerzndr
vezet6 szalnolt be 6rdekl6ddsinkl.e.

-  Kis  aszlal, sz6kek, tbbb  korosz-

16kyr6sz6reval6j6I€kok6slcbnyvek
i_i6Tj6kahozz6nklfr±ogat6kat.Aleg-
kisebbekriekval6lepore{16kl6laTne-
s_ehongveken,  ciz  ijjds6gi  reg6nge-
ken  6s  ismeretterjeszt6  hongueken
6t a foly6iratohig ualogathatrrak az
otoasTri, lapozgatr[i u6gy6k.  Papir-
szinh6zunk is van. Igyeksziink Thin-

gen  6vben jeles  kortdrs  ir6t  meg-
hiuni chas6sn6pszertisit6s c6ljdb61.
Tbbb    alkaloTrLmal    is    szerveziink
kt}nyvtdrhaszn6lati   6r6kat,   mese-
f_oglalkozdsokat,   k6zmf roes  f oglal-
kozdsokat.   RIngat6   foglalhoz6so~
ken mond6kckhatnak a legkisebbek
anyuk6julc]cal,valawiat±nekes6uo+
de foglalkoz6sck]¢al vdrjul az 6vo-

Az id6n
al. 25-ei I

zeneszeret6t, v
re. Helyszin a
me.Abel6pds

dal koroszt6Igt. A digit6lis uildg  a
mat gyermekck 61et6nek szerues r6-
sze. Tabletck, lc[ptopok 6s psx4 j6t6-
kokhaszn6lataisr6sz6tkepeziszol-

gdltatdsalnknck,   rnekyck   nagyon
Tiepszerdek.  Igyekszilnd  felhivITi  a
uesz61yekTe 6s a neitkett szabatgal-
ra is figyelmrfuet. Foatos a k6ngvek
6s az oivasds megszerettet6se gyer-
mekhorban, inert bel6li}k v6lnck az
otoas6, nyitott,  sz6les  16t6kbrfi fel-
n6ttck, akik mc[jd 16togat6ink lesz~
nek - fogalmazott.
Az  ut6bbi  id6ben  a  Balotaszalldsi

K6zs6gi K6nyvtar 6s K6z6ss6gi Szfn-
t6r is megfjult. Vezet6j6ttl, Pincz6s
Blankdt6[megtudtuk,k6nyvqjdon-
sagok 6s tarsasjat6kok is gazdag]'tj6k
a kinalatot. A k6nyves 6s szabadid6s

programok  mellett  pedig  nyaranta
olvas6tabort is szerveznek.
-  A  gyftyterfer[yinket  igyeksziick

a   gye:rmekbar6I   ir6ngba  fejlesz-
teri  hangsiflyosan.  F6leg  az  isko-
lds koroszt6lynck rendannd irodal-
mat, reg6ngekel. FOTitos azonban a

folyamatoss6g , a kicsik beszok±at6-
sa is, hogy te:rm6szeles kezegg6 vfrl-

j€k sz6.mukra a kbngutdr. A di6kok
mellett az 6uoddsoknck is reTidsze-
resen tartunk foglalhozdsokat. J6 a
kapcsolatunk az  int6zm6ngckhel,  a

pedag6gusck egyti[ftndlhod6ck.  Ba-
ba-mama klub  is mifhodik ndlunk.
Kialckitottunk    j6tsz6sarkot.     He-
ti  rendszeress6ggel  taldlkoznck  iH

quwhck6sgyerekek.Kiiton61m6ng,
ha a hiestiK a szul6k]ed egyirtt j6n-
nekhonyvtdrba.Aj616hohonkfuula
hongvek is mdr eg6szen piei horban
a gyerekek kez€be kerulnek -mondr
ta Pinczds Blanka.

K6p-sz6veg: Pal hisal6

zeneiskolafinnepirendezv€nyeineksorat
Qrkezd6d6tanarihangversenynyitja.Mi-nden

ajanu-

gi zeneiskolast hivAak 6s varnak a `konceft-

]6sitasaraforditjalt.'`r

apfrfu Mtiv6szeti lskola hangversenyter-
nyaikatajubfleumirendezv6nyeknegva-
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