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Gyermekbarat varosi 6s k6zs6gi k6nyvtarak
A tekalchan kiemelt helyet kap-
nak a gyerekek. Egyre b6viil a
nehiksz616irodalom,6sak6ny-
vek lapozgatdsa, olvasdsa mel-
left jitsz6sarok  is  vilja  6ket.
Meg persze programok, babos,
sz6rakoztat6 ds ismeretteljesz-
t6   el6addsok.   K6rkeptink  al-
kalmival a kiskundalasi vdro-
si, tovabba a balotaszalldsi 6s a
kisszalldsi  kenyvtalakba  lato-
gattunk el.

A   k6nyvtarismereti   6s   k6nyvtal-
hasznalati6ralcc6ljaak6nyvtarmeg-
ismerfese,   ismeretszerz6s   az   6nal-
16    taj6koz6ddshoz    ds    az    olvasds
rfepszerdsifese.   T6thn6    Felif ei5ldi
Zsitzsorma, a Martonosi Pal Valo-
si K6nyvtal igazgat6helyettese rinu-
tatott, k6nyves k6myezetben minden
rij ismeret inspiral6an hat.
-Amegszokottiskolalhozegb6lki-

16pve egg mds kulturfrlis 6lm6"ryel
taKlkozmck a gyerekek. Sokuk szdr
mdra meghatdroz6 egy-egg esopor-
tos 16togatds, inert a tou6bbialtoan
bnfrll6an   is   visszatinek   hozz6:nk
6s olvas6inkk6 valnak. A hongut6ri
6Tckszervez6s6nck6vtizedeshagyo-
mdnyal  vannck  inl6zm6ngiinkben.
Avdrostobboklatdsiint6zm6ny6b61
6rkeznek hozz6nk a lciilbnb6z6 kor-
osrfubolcb61agyerekesoportok.VAl-
toz6 temch:k6:jfi hongvtdrhaszndlati
foglalkozdsohon, hongvtdri t6boro-
ken  6s irodalnd Tndhelwioglathoz6-
sokon uesznck r6szf - faj6koztatott.

Akiskunhalasivdrosit6kfrbanrendszeresentartanckhonyutdrhaszn61atifoglalhozdsckat

Az  6voddsokt6l  a  k6z6piskoldsokig
6rkeznek a csoportok 6s a hil6nfele
korosztalyoknak mas ds mds kenyv-
tdrhasznalati   6ratipussal  kdsziilnek
6s valjck fket az otthonos,  megsz6-

pult    gyermckbarat    k6myezetben.
Az 6voddsok csoportos latogatds ke-
reteben  6rkeznek  6s  komplex jat6-
kos   mesefoglalkozdsokon   keresztiil
ismerkednek a k6nyvfar vilagaval, a
k6nyvtali illermel.
-Ahongvtdrryftytottalchet6s6gck

beiTurtatds6n  tut  windig  alkalmat
adunk asz  bn6116  n6zel6d6sTe  6s  t6-

j6koz6ddsra. mesik eset6ben a gyer- Balotasrfulldsonpincz6sBidm]caisforitosncktartyaagyerdekbeszoktatds6I

mekr6szlegen a j616kra. A c6l, hogy
otthon  6rezz6k  maguhat  ebben  a
kijryues mesevil6gban. Az iskoldsok
mar a sz6pirodalwi honyueken ttl
a  szakirodalmi  t6j6koz6dis  rejtel-
melbe ngemck betekint6st 6s e[m6-
leti tudisukat b6vithetik a megszer-
zett ismeretck tiltal. Sz6mukra mar
az onl:ine tdj€koz6dds eszhbzct± 6s le-
hel6s6geit  is  megTruta.rfu]c.  Ezeket

gyckran  kieg6sz{ti]¢  az  alhot6  k6z-
mfives foglalkozdsok is. Szerveziink
az 6uszahok, innepi szokdsok, jeles
alhalmck, hephagyomdngok megis-
meriet6s6t  c6lz6 fioglalkozdsohal is.
A hozbs jdiek 6s felndatnegoldisck
sordn siher6Im6nyhez jutnak a gye-
rekek, pozitiv honguidri kep ala:Iail
ki bermiik 6s uisszat6r6 latogat6ink
lesznek.Ahoz6pisholdsokndlaszelle-
wiTTunhatechaikej6Itanrtyuk,hogy
mikenl tudj6k a honyvtdr haid6gu-
sdi hasznfrlhi a tomilmdnyalk sordr
az  irodalomkutatdshoz  6s  gytlf t6s~Bundula Melinda Kissz6lldson v6Tja a kijnyutdr 6s mfivel6d6si h6z latogat6it


