
Gyereksarok mozaik 2011. november 7-én, 14-én, 21-én és 28-án Ringató foglalkozásokon 
örülhettek együtt babák és mamák, Solti Emese vezényletével.

Tömegeket megmozgatva, gőzerővel folynak A zene nyelvén 2011. november 8-án és 22-én Horváth Viktóriával alkothattak a 
programsorozat előadásai. 2011. november 7-én 10:30 és 13:30 órától, Micimackó Óvoda nagycsoportosai, a Mesekuckó elnevezésű 
november 21-én 10:30 órától Kercsmár Zsolt Lélekpendítő című foglalkozásainkon.
műsorai; november 14-én 10:00 és 11:00 órától, november 28-án 10:00 A Gyereksimogató rendezvényein november 14-én Nyulász Péterrel,
és 11:00 órától pedig a Katáng együttes mesés, táncos koncertjei 16-án Finy Petrával találkozhatott gyerek közönségünk.
zajlottak - talán nem túlzás ezt állítani -, hatalmas sikerrel. Levente Péter november 9-én látogatott el újra S. N. I.-s 
2011. november 3-án a Lila Óvodából 48 csemetét utaztattunk vendégeinkhez.
Nagykarácsonyba, a Mikulásházba. A Boldogasszony havától Karácsony haváig című hagyományőrző 

foglalkozáson ezúttal Horváth Viktória inspirálta a gyerekeket.
Erősné Suller Ildikó (JAMK Tatabánya)
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Sódervári Sherlock báró és társai - Lovász Andrea előadása Karácsonyi szöszmötölő a Megyei Könyvtárban

2011. november 21-én Lovász Andrea ismét ellátogatott hozzánk*, 2011. november 26-án, 13:00 és 16:00 óra között ismét alkotni hívtuk a 
ezúttal a 14-18 éves korosztály kedvéért. A téma, - a képregény - a vállalkozó kedvű gyerekeket és szüleiket. Erre az alkalomra birtokba 
fiatalok kedvelt olvasmánya, ezen túlmenően a gimnáziumi érettségi vehettük a felnőtt olvasótér legtágasabb részét, így kényelmesen, 
része, holott a tan- egyszerre sok embernek helyet adva tevékenykedhettünk. Legnagyobb 
könyvek alig említik. sikere a karácsonyfa-díszítő asztalunknak volt, ahol két részből álló 
Tehá t  az  e lőadás  stiropor fenyőfát rakhattak össze a gyerekek, festhették, majd színes 
nemcsak olvasásnép- glitter tollal díszítethették – amíg el nem fogyott! 
szerűsítő, de hiány- A következő állomáson karácsonyi ültető-kártyát és ajándék-kísérőt, 
pótló célt is szolgált. legnagyobb asztalunknál képeslapokat készítethettek olvasóink. Itt 
Az előadó a Mosó Masa igazán elengedhették a fantáziájukat gyerekek, anyukák, és apukák! A 
mosodájától vezette le a képeslap alapok díszítéséhez miniatűr csillagok, szarvasok, hóemberek, 
képregények történe- díszgömbök mellett csillámló és mintás szalagok, bordűr- és egyéb 
tét, és a különböző lyukasztók álltak rendelkezésükre. Mindezek mellett régi képeslapok 
korosztályokhoz való darabjait is felhasználhatták ünnepi lapjaik megformálásához. 
viszonyát. A Mikulást, fenyőfát, csizmát, csomagot, stb. formázó tésztákból 
Megtudhattuk, hogy az faliképet rögtönözhettek – talán ez foglalta le a közönséget legkevésbé. 
ötvenes években nép- A legtöbb időt az angyalkás asztalnál töltötték el vendégeink, közel 50 
nevelő funkciójuk volt, később tűzzel-vassal irtották. Tény, hogy az angyalka készült el tojástartó-kúp alapra papírgolyó, szalag, angyalhaj, és 
irodalomtörténészek szerint „ellustul az ember agya”, ha képregényt zsenília drót felhasználásával.
olvas, ám vitathatatlan, hogy mára beépült az irodalomkultúrába. A család kevésbé ügyes kezű tagjai is találtak maguknak elfoglaltságot. 
Hallhattunk a jelentősebb képregényalkotókról, úgy mint Gugi Sándor, Lapozgathatták az erre az alkalomra elkészített, kézműves könyvekből 
Zórád Ernő , Korcsmáros Pál , Sebők Imre . Kitért a álló kiemelésünk egyes darabjait, vagy éppen az Öko-sarokban 
képek/illusztrációk és a szöveg kapcsolatára, a képregényklasszikusok fő kávézhattak egy-egy folyóirat mellett.   
ismertetőjegyeire; majd részletesen ismertette a különböző célközönség A 16:00 órára tervezett befejezés, utólag átgondolva szerencsésnek 
számára készülő mangák stílusjegyeit. Mindezt humorral megspékelve, bizonyult. Így a 17:00 órai zárásig a lassabban dolgozók is elkészíthették 
tökéletes összhangban a közönséggel. Előadását legalább annyira alkotásaikat, ugyanakkor mi, könyvtárosok, néhány segítőkész 
élveztük mi, pedagógusok, könyvtárosok, mint a diákok. anyukával kiegészülve rendbe is tehettük az olvasóteret. 

Kellemes, nyüzsgős délutánunk volt, amely a visszajelzésekből ítélve, az 
*Első alkalommal 2011. október 17-én hallgathattuk az előadót Hogyan olvasókat sem zavarta.
csábítsuk el a gyerekolvasót? A 2000 utáni magyar gyerekkönyvkiadás címmel. A Erősné Suller Ildikó (JAMK Tatabánya)
program a TÁMOP keretein belül, az Olvasásra születni projekt részeként 
valósult meg.

Erősné Suller Ildikó (JAMK Tatabánya)
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