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Karácsonyi mesecsokor a Diákotthon lakóinak
Tata
Karácsonyi mesecsokrot nyújtott át a Móricz
Zsigmond Városi Könyvtár Gyermekkönyvtárában
Zalka Csenge Virág mesemondó 2010. december 13án. A fiatal hölgy
Budapestről
látogatott el
könyvtárunkba,
hog y meséivel
g y ö n y ö r ű
pillanatokat
va r á z s o l j o n a
hallgatóságnak.
Csenge hosszasan
és várakozással
telve készült a napra, hiszen nem akármilyen
közönséget kellett elbűvölnie. Már látatlanban érezte,
hogy a tatai KEMÖ Diákotthonból érkező gyermekek
szemében ott csillog majd a hála és a szeretet.
S valóban... az otthon lakói csakhamar megtöltötték a
gyermekkönyvtár olvasótermét, és izgatottan várták,
vajon milyen meséket hallanak. A gyermekek
kívánhattak is, legtöbben az állatos mesére szavaztak,
így nem maradhatott el a sárkányokról szóló vitéz
mese, no és a kislányok javaslatára a hercegnős mese
sem. Csenge a nyakában függő kis
varázskönyvecskéjének
segítségével - tél lévén - a mélyen
alvó jegesmedvéről mesélt el egy
történetet. Karácsony
közeledtével a kis Jézus
születéséről is mondott mesét az
előadó, és persze a nagy szakállú
télapó sem maradt ki a csokorból.

Mi több, búcsúzóul énekkel köszöntöttük a Mikulást:
"Hull a hó, hull a hó, mesebeli álom..."- szólt a dal.

A gyermekek végül nagy tapssal jutalmazták
vendégünk előadását. S mivel a lurkók aktív
közreműködői voltak az eseménynek, szaloncukorral
köszöntük meg nekik, hogy elfogadták meghívásunkat
a József Attila Megyei Könyvtár által is támogatott
rendezvényre.
Goldschmidt Éva (MZSVK Tata)
A Megyei Könyvtár TÁMOP-os rendezvényei
Könyvtárunk jelentős összeget nyert a "KomáromEsztergom megye meghatározó gyűjteményű
könyvtárainak összefogása szolgáltatásaik
fejlesztésére, az olvasás népszerűsítésére, az ismeretek
terjesztésére az élethosszig tartó tanulás jegyében,
képzett könyvtári szakemberek közreműködésével"
elnevezésű pályázatával. Ennek köszönhetően a
gyerekkönyvtárban is számos olvasásnépszerűsítő
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program indult 2010 szeptemberében.
Sajátos nevelési igényű olvasóinkhoz Levente Péter
látogat el havonta egy alkalommal A mese gyógyító ereje
címmel tart foglalkozást, s bűvöli el az érintett
gyerekeket.
A Helen Doron Nyelviskola irányítása alatt 16 óvodás
ismerkedik az angol nyelvvel - heti rendszerességgel,
Játékos angol könyves környezetben címmel.
Boldogasszony havától Karácsony haváig a címe a Kenézné
Benyeczkó Ilona irányítása alatt működő
hagyományőrző foglalkozássorozatnak, zömében
hátrányos helyzetű kisiskolások számára.
Horváth Viktória, az Alkotni Jó! munkatársa óvodás
korú gyerekekkel foglalkozik havonta két alkalommal
Mesekuckó című foglalkozásán.
Könyvtáron kívüli programjainknak köszönhetően
több mint 70 gyermek jutott el a győri Xantus János
Állatkertbe az állatok világnapja alkalmából, illetve
mintegy 80 gyermeket utaztattunk Nagykarácsonyba,
az ünnepek közeledtével.
A sikeres pályázat eredményeképpen indulhatott be a 6
éven aluli korosztály olvasásra nevelését célzó
Olvasásra születni programsorozatunk is. Ennek
keretében ún. Babacsomagot készítettünk, amit
minden 2009. január 1. és 2011. december 31. között
született/születendő gyermek megkap. A csomag
tartalmaz egy tájékoztató füzetet, melyben a szülők
hasznos tanácsokat kaphatnak arról, hogy miért fontos
a meseolvasás, a felolvasás: hogyan alakul a 6 éven aluli
gyerekek irodalmi érdeklődése; mire érdemes figyelni a
felolvasás során? (Bocsák Veronika olvasáskutató
tollából). Tartalmaz ezen felül egy babakönyvet Megy a
kicsi láb címmel, ami kortárs költők
verseit tartalmazza a legkisebb
korosztály számára. A csomagban
található magasságmérő-szalag
ajánlólistát tartalmaz, hogy mely
dokumentumokat érdemes
olvasni/beszerezni a gyerekeknek.
A csomagokat a Tatabánya Megyei
Jogú Város Egészségügyi és Szociális

Alapellátó Szolgálatával együttműködve, a védőnők
juttatják el a kisgyermekes szülőknek Tatabányán és
kistérségében.
A projekt számos programot és előadást is kínál a
témában. Az elmúlt félév során jó néhány előadót
láthattak-hallhattak az érdeklődők. A projekt
nyitórendezvényén Bocsák Veronika és Nagy Attila
olvasáskutatóval találkozhattunk. Czeizel Endre
or vosg enetikus Dorog on tar tott előadást
Gyermekáldás, gyermekvállalás témában. Ringató címmel
Solti Emese és Hodos Szilvia jóvoltából számos
apróságot és szüleiket láttuk vendégül egy-egy
foglalkozás erejéig. Gyereksimogató címmel indult útjára
irodalmi sorozatunk, első vendégünk Tóth Krisztina
írónő volt.

Dr. Voit Pál köszönti
az Olvasásra születni projekt nyitórendezvényének vendégeit

Az új félév programterve is sok jóval bővelkedik.
Újabb két Ringató foglalkozásra kerül sor, ezen kívül
két Kerekítő foglalkozás (mindkét cím ölbeli játékok
tanítását takarja), illetve egy Zenebölcsi is lesz Zsolnainé
Palotás Anna vezetésével.
(A programokra előzetes bejelentkezés szükséges a
34/513-682-es telefonszámon, vag y a
gyerekkonyvtar@jamk.hu e-mail címen).
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Remélhetőleg számos érdeklődőt vonz majd Vekerdy
Tamás pszichológus e témát érintő előadása is, amely
2011. április 18-án 17.00 órai kezdettel kerül
megrendezésre. Címe: Mesétől a nyugalomig, nyugalomtól a
biztonságig. Vígasztalás, gyógyítás-történetek.
Munkaközösségi programot is szervezünk a hazai
gyermekkönyv és -folyóirat témában Sándor Csilla
Mária meghívott előadóval, a Csodacer uza
főszerkesztőjével.
(Gyereksimogató programunk szervezés alatt…)
Erősné Suller Ildikó (JAMK Tatabánya)
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