
A József  Attila Megyei Könyvtár 2011. 2. félévi rendezvényei Író-olvasó találkozók

Az év utolsó író-olvasó találkozójára a Gyermekkönyvtár ÖKO-esték
szervezésében, 2011. december 12-én, 14.00 órakor kerül sor:
Vershangolódás - Jász Attila felnőtt (és) gyerekvershangolóval, Minden érdeklődőt szeretettel várunk az immár egy éve 
valamint vendégével Ágoston Béla különleges hangszerügynökkelzajló ÖKO-esték programsorozat következő előadására 

december 19-én 17.00 órától.
A zene nyelvén és a Lélekpendítő című programok házigazdái a Nász János spirituális kutató programjának címe:
Katnáng együttes és Kercsmár Zsolt.Az emberiség 13 titka: a korlátlan bőség elfogadása.
Időpontok:Nász János 2004-től minden idejét az Idővonal-kutatásoknak szenteli. 
2011. december 12. 10.00-tólVéleménye szerint, az Idővonal egy fejlődési ív és lehetőség az 
2011. december 19. 10.30-tólemberiség történetében, melyben számos természeti és kozmikus ciklus 

fedezhető fel. Egy olyan történelem, mely része nem írott, nem rögzített 
információkon alapszik. A hagyományozó, megőrző népek szerves 
kultúrájának tudományos értelemben nem igazolt, de igazolható A                                       vendége ezúttal Nagy Edit
tényeinek, a civilizációk szent könyveinek összevetése az ezredforduló 
után számos tudományos kutatás alapja lett, magyarázatot keresve a Föld Az óévet a Tatabányai Városi Könyvtár munkatársa, Nagy Edit han-
egészét érintő változásokra, globális kihívásokra, amelyek nemcsak a gulatos festményeivel búcsúztatja a József  Attila Megyei Könyvtár.
természetben tapasztalható átalakulásokra, de a gazdasági, politikai, 
kulturális változásokra is magyarázatot kívánnak adni. Az alkotó és a művészet egymásra találásáról így vall Nagy Edit: „Sokan 

kérdezték tőlem, hogy miért pont a rajzolás és a festés a hobbim? A válasz egyszerű: 
2012-es előzetes az ÖKO-esték rendezvénysorozatunkból szüleim állandóan dolgoztak, és mint a legtöbb kisgyerek, én is elfoglaltam magam: 

az olvasás mellett rengeteget rajzoltam. Ettől a hasznos és építő jellegű időtöltéstől 
Január 30-án 17.00 órától vendégünk: ENRICO, Marosfalvi Imre felnőttként sem váltam meg. Olykor a közönség, máskor a szakma elismert 
zenei médium. képviselőinek véleménye tart ezen az úton.” 
Hitvallásáról és gyógyító munkájáról ezt olvashatjuk honlapján: Nagy Edit munkái 2012. január közepéig tekinthetők meg folyóirat-
„1957-ben születtem Budapesten. Három éves korom óta a zenei pályát követtem. olvasónkban.
Először a hegedülés volt a célom, majd ez eszközzé vált, és a zenélés lett a cél. Szólista 
voltam, zenetanár, karmester, improvizációs művész.”
Manapság azt tartja feladatának, hogy hangszerével eljuttassa a zenébe 
kódolt információkat az emberekhez.
Reméljük, előadása során kapunk ebből ízelítőt!
http://enricomusic.hu/bemutatkozas.php

A JAMK Gyermekkönyvtárának 2011. 2. félévi rendezvényei

Ringató - ölbeli játékok tanítása

Ősszel ismét elindította Ringató című foglalkozását a József  Attila 
Megyei Könyvtár Gyermekkönyvtára Solti Emese közreműködésével.
A 2011. évi záró foglalkozásra december 12-én, hétfőn 9.00 órakor 
kerül sor.
A részvételhez előzetes bejelentkezés szükséges telefonon és e-mailben.
Elérhetőségeink:  
Telefonon: 34/513-6832
E-mailben: gyerekkonyvtar@jamk.hu.

Rendezvények
Rovatvezető: Feketsné Kisvarga Anita

34/513-677 feketsne.anita@jamk.hu
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