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Olvasásra születni! Május 9. 10.00 óra
Zenebölcsi – zenés foglalkozás a legkisebbeknek 
Zsolnainé Palotás Annával

Tatabánya A foglalkozásokra előzetes bejelentkezés szükséges! 
A József  Attila Me- (E-mail: gyerekkonyvtar@jamk.hu; tel.: 34/513-682)
gyei Könyvtár szere-
tettel várja az érdek-
lődőket Olvasásra Május 30. 10.00 óra
születni! című prog- Kerekítő– ölbeli játékok tanítása Zsolnainé Palotás 
ramsorozatára. A Annával
rendezvényekrő l  A foglalkozásokra előzetes bejelentkezés szükséges! 
Hírlevelünkből is (E-mail: gyerekkonyvtar@jamk.hu; tel.: 34/513-682)
tájékozódhat, melyre a www.jamk.hu címen iratkozhat 
fel.

Hétfő esték Jász Attilával
Ízelítő a 2011. évi első félévi programjainkból:

Április 18. 10.00 óra Tatabánya
Kerekítő – ölbeli játékok tanítása Zsolnainé Palotás A József  Attila Megyei Könyvtár várja régi és új 
Annával vendégeit irodalmi estjeire, melyek házigazdája, Jász 
A foglalkozásokra előzetes bejelentkezés szükséges! Attila az Új Forrás főszerkesztője.
(E-mail: gyerekkonyvtar@jamk.hu; tel.: 34/513-682) Május 9-én 17.00 órától Jász Attila vendége Spiró 

György író lesz. Kiállítás nyílik Hollán Sándor 
festőművész képeiből.

Április 18. 17.00 óra
Mesétől a nyugalomig, nyugalom- Június 6-án 17.00 órától Beszédes István költővel, a 
tól a biztonságig (Vigasztalás, vajdasági zEtna című folyóirat és könyvkiadó 
gyógyítás – történetek) vezetőjével találkozhatnak. A KönyvTár/KépTár-ban 
Dr. Vekerdy Tamás pszicholó- Bálind István festőművész munkái láthatók.
gus előadása
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ÖKO-esték a megyei könyvtárban Szavalóverseny Tatán

Tatabánya Május 10-én 10.00 órától szavalóversenyt rendez a 
A József  Attila Megyei Könyvtár a fenntarthatóság, a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár Gyermekkönyv-
környezetvédelem je-gyében ÖKO-előadá-sokat is tára alsó tagozatosok számára a madarak és fák napja 
rendez, melyek házigazdája Nász János könyvtáros. alkalmából.

2011. első félévé- A versenyre április 20-ig lehet jelentkezni 
ben a következő olyan verssel vagy versrészlettel, melynek témája az év 
p r o g r a m o k k a l  madara, a cinke.
várjuk látogatóin-
kat:

Új témákkal folytatódik a "Családi angol" szülői 
foglalkozás

A British Council Családi angol (LearnEnglish Family) 
programja azoknak a szülőknek szól, akik szeretnék 7 
évesnél fiatalabb gyermekük Május 2. 17.00 órától Kárpát-medence erővonalai – 
angolnyelv-tudásának fejlő-Géczy Gábor egyetemi tanár, fizikus előadása.
dését elősegíteni. Brit nyelvok-
tatási szakemberek kifejlesz-Május 30. 17.00 órától A Maja mátrix kódjainak feltörése 
tettek egy olyan ingyenes – Miért éppen 2012? – Nász János könyvtáros, 
forráscsomagot, mely mód-idővonal-kutató előadása.
szertani útmutatást és játékos 
anyagokat kínál az otthoni 
angolozáshoz.

Gyöngyszemek Piliscséven Tavaly márciusban a foglalko-
zás első részében a kisgyerekek 

2011. április 11-én, hétfőn 17.00 órától a piliscsévi nyelvtanulási sajátosságaival 
Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár ismerkedtek meg a szülők. A Családi angol 2 
olvasótermében minden érdeklődőt várnak Zsíros- középpontjában egyrészt az angol nyelvi beszéd-
Simon Mária író, költő, előadóművész Gyöngyszemek készség fejlesztése áll, másrészt hogyan lehet-nek a 
címmel megrendezendő író-olvasó találkozójára. játékok és a kreatív kézműves-tevékenysé-gek a közös 
A bemutatásra kerülő kötetek címei: otthoni angolozás részei. Bár a Családi angol 2 épít az 

első részben elhangzottakra, szeretettel várjuk új 
„Az érzelmek árnyékában” jelentkezők részvételét is.

„Dal szárnyán szőtt szerelem”
Időpont: 2011. április 11. 17:00-18:30

„Szemeden át a csillagok útján”
Helyszín: József  Attila Megyei Könyvtár, Tatabánya„Ludas Matyi visszatért”

Jelentkezni lehet a pap.zsuzsanna@jamk.hu címen.
A kötetek a helyszínen dedikálva megvásárolhatók.

Rendezvények
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