
Európai Uniós pályázatok nyújtotta lehetőségeink
József  Attila Megyei és Városi Könyvtár Tatabánya

2012 őszén könyvtárunk támogatást nyert a Megyei 
Könyvtár az értő olvasásért című, TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-
0053 jelű pályázat megvalósítására. E projekt egyik 
sikeres komponense volt az androidos fejlesztés, amivel 
bővíthettük  a könyvtár online szolgáltatásainak körét.
További részeit képezte a szövegértés-fejlesztési 
képzésekhez kapcsolódó szükségletfelmérés – a 
továbbiakban szűrés - , illetve a szövegértés-fejlesztésre 
irányuló képzések lebonyolítása. Miután célcsoportnak a 
közoktatásban résztvevőket tekinti a pályázat, 
programjaink  alakításában fontos szempont volt, hogy 
mind az óvodások, mind az általános iskolások, mind 
pedig a középiskolások érintve legyenek, különös 
tekintettel az s.n.i.-s gyerekekre, fiatalokra. A 
fejlesztéseket nem csak hagyományos módon képzeltük 
el, szerettük volna alternatívaként a drámapedagógia 
nyújtotta lehetőségeket is kihasználni. Ennek megfelelően 
három programot indítottunk.
1. Böngésszünk együtt! címmel állítottuk össze 
beszédértés-fejlesztési képzésünket óvodás korúak 
részére, két nagyszerű pedagógus szakmai anyagára 
támaszkodva. Előadóink, F. Mikonya Hajnalka 
logopédus, gyógypedagógus és H. Csapucha Klára 
óvodapedagógus, fejlesztő pedagógus Rotraut Susanne 
Berner Böngésző-sorozatára írta meg gyakorlati útmutatóit, 
mintegy új, fejlesztő módszert is kitalálva ezzel. A könyv 
a Böngésszünk együtt! címet viseli, innen kapta nevét a 
programunk. A fejlesztésbe azon 5. életévüket betöltött 
óvodásokat kívántuk bevonni, akik 2013 szeptemberétől 
kezdik majd az első osztályt. Pedagógusaink abból 
indultak ki, hogy az óvodások nagy részét valamilyen 
oknál fogva nem vizsgálják, tehát, iskolába érkezés előtt 
ki sem derülhet az esetleges lemaradás ténye. Ennek 
kiderítésére megszerveztük a „szűrést” a város 
peremkerületeinek 5 óvodájában. F. Mikonya Hajnalka 
Dr. Gósy Mária ún. G-O-H beszédhallást vizsgáló 
eszközét felhasználva 164 gyermeket vizsgált meg, majd 
kiválasztotta azt a 80-at, akik fejlesztésre szorulnak. A 

program megvalósulása kapcsán 10 csoporttal 
számoltunk, a pályázati feltételeknek megfelelően 8-8 
fővel. A foglalkozások során az anyanyelvi tartalmat 
Hajni nénivel dolgozzák fel a gyerekek, ami kiegészül a 
Klári néni vezette vizuális foglalkozással.
2. Olvasó leszek! címet viseli szövegértés-fejlesztésre 
irányuló képzésünk, melyet Adorjánné Almási Katalin 
fejlesztő pedagógus vezetésével indítottuk útjára. Tény, 
hogy a szövegértési hiányosság nagyon gyakori a 
különféle korcsoportok mindegyikében, ezért azt 
gondoltuk, hogy 1-2, 8 fős csoport beindítása csak csepp 
a tengerben. Minél több csoportra pályázunk, annál több 
fejlesztésre szoruló diákot zárkóztathatunk fel. Ennek 
megfelelően 11, egyenként 8 fős csapat képzésére 
kértünk, és nyertünk támogatást. Egy-egy csoport egy-
egy oktatási intézmény 8-8 tanulója, azonos 
korosztályból:
3.-4. osztályos korosztály 7 csoport,
5.-6. osztályos korosztály 1 csoport,
9.10. osztályos korosztály 2 csoport,
s.n.i.-s fiatalok 1 csoport.
Az egyes csoportok összeállításánál kértük, hogy b.t.m.-
es, illetve s.n.i.-s tanulókat, fiatalokat delegáljaknak az 
iskolák.
3.  A Játsszunk együtt! elnevezésű drámapedagógiai  
foglalkozássorozatunk  4 kisosztállyal indult, a 
szövegértés-fejlesztés alternatívájaként. Kovács Éva 
Zsuzsanna múzeum-, és drámapedagógust sikerült 
megnyertük a feladatnak. Előadónk a Döbrentei Ildikó 
tollából született  Égből pottyant mesékre alapozta 
„tananyagát”. 
Programjaink befejeztével, a nyár folyamán táborokkal 
tesszük teljessé képzéseinket. Az óvodások Böngésző 
táborban, az iskolások drámatáborban, illetve 3 turnus 
szövegértés táborban élvezhet egy-egy tartalmas hetet.
Mindhárom program kapcsán kötelező elem a bemeneti 
és kimeneti mérés, amelynek igazolnia kell az 
előrehaladást; visszafejlődés, stagnálás nem elfogadható.    
A siker biztosítéka, hogy elhivatott, megbízható, 
szakterületükön kiváló hírnévnek örvendő pedagógusok 
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álltak az ügyünk mellé, akik már a pályázatírás 
szakaszában is nagy szakmai segítséget nyújtottak 
kollégáinknak. Irányításuk alatt 16 intézmény 200 neveltje 
formálódik, - s ahogyan a visszajelzések is igazolják - 
gyarapodik.
2012 a nyertes pályázatok éve, hiszen a fentebb említett 
projekten kívül a TÁMOP-3.2.13-12/1- 2012-0195-ös 
kódszámú, A Megyei Könyvtár és az oktatási-, nevelési 
intézmények összefogása a tudásbővítés érdekében című 
pályázatnak is örülhettünk (szintúgy az „Ovass velünk, 
olvass többet!” TÁMOP 3.2.4.B-11/1-2012-0003 kódszámú 
regionális pályázatunk, melyben kollégánk, Nász János 
nevével fémjelzett ÖKO előadás-sorozatunkkal vagyunk 
érdekeltek.)
Jelen pályázatunk esetében 2 olvasási vetélkedőt 
indítottunk Mese, mese, mátka, illetve Olvasd velünk!  címmel 
az 1-2.-os, illetve 3-4. osztályos iskolások részére. Mindkét 
program a végéhez közeledik, népszerűségét a több száz 
beküldött feladatlap mutatja. Az első 20-20 legjobb 
gyermekolvasó részt vehet Mendegélő című 
jutalomtáborainkon, a további nyertesek értékes 
könyvjutalomban részesülnek majd. A 2013. június 3-i 
eredményhirdetés is két etapban zajlik, vendégelőadóink 
is a pályázati támogatás „hozadékai”: Anga Mária költő, 
meseíró – mesemondó; illetve Bosnyák Viktória író 
előadásaival örvendeztetjük meg vendégeinket.
Zenei témában 3 témanapot tartalmaz a projekt. Ezek 
mindegyike 4 előadást foglal magában. Ráhangoló I. – 
Csalamádé című programunk célkitűzései között szerepel a 
szimfonikus zenekarban használt hangszerek 
megismertetése, valamint a klasszikus zenei élmények 
befogadására való képesség megalapozása, vizuális 
foglalkozással kiegészítve a komplexitás jegyében. 
Ráhangoló II. – Mesélő hangszerek című témanapunk 
ismerkedés a muzsika világával. Az előadássorozat 
kisiskolás résztvevői a népszerű gyermekdarabok mellett 
bepillantást nyerhetnek a különböző zenei korszakokba 
is. A koncertsorozatok ötletgazdái Ocskai Gabriella és a 
Tatabányai Szimfonikus Zenekar, a Csalamádé vizuális 
foglalkozásait H. Csapucha Klára vezeti.  Muzsika lakik 
abban címet viseli a hangszer simogató és 
hangszerkészítő témanapunk, amely a ”zene keltés” 
egyszerűségét és nagyszerűségét hozza közelebb a 
hallgatóság számára.  Megálmodója és kivitelezője Bussy 

Gábor előadóművész.
Napjaink súlyos problémájára összpontosít 
drogprevenciós előadássorozatunk, Klobusitzky György 
mestertanárral, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
munkatársával. A 120 perces előadás a különböző 
korosztályokra építve színesen, látványosan kidolgozott. 
A program 3 alkalomból tevődik össze. 
Tehetséggondozó szakkör kategóriában (Angol kisokos) két 
középiskola 10-10 tehetséges angolosát készíti fel a sikeres 
nyelvvizsgára Vankóné Parajdi Krisztina nyelvtanár, a 
2012-1013-as tanév folyamán, tömbösített formában, heti 
1-1 alkalommal. 
Rendhagyó irodalomóra sorozatunk a középiskolások 
érettségire való felkészülését segíti, tematikájában 
kapcsolódva az irodalmi érettségi tételsor utolsó tételéhez. 
Új Forrás folyóirat szerkesztői, Jász Attila, Monostori 
Imre és Szénási Zoltán vendégei havonta egy 
alkalommal töltik meg az olvasóteret, alkalmanként 
kiegészítve egy-egy témának megfelelő kortárs szerzővel, 
akit mindig a folyóirat aktuális lapszámból választanak ki.
 Szűkebb és tágabb környezetünk, városunk 
múltjának, történeti értékeinek, megismertetése könyvtári 
foglalkozások keretében, általános és középiskolás 
célközönség számára – ez a célja helytörténeti 
előadássorozatunknak, melyet helytörténész kollégánk, dr. 
Horváth Géza vezet. A hagyományok átörökítéséért, a 
helyi értékek megismertetéséért, a rendszerváltás után 
született nemzedékek identitástudatának erősítéséért 
indított programsorozat 24 alkalmat foglal magában, 150 
résztvevővel. 
 A pályázat által nyújtott lehetőségek egyikeként a 
témahetek tábori formában is szervezhetőek voltak. 
Fantáziánknak nem is nagyon szabott gátat semmi, talán 
csak a fizikai teljesítőképességeink határai. Alsó 
tagozatosok számára készült a Mi micsoda – barangolás a 
gyermekkönyvtár állományában című napközis táborunk 
terve, mely tematikájában az adott  korosztály érdeklődési 
köréhez igazodik, úm. csillagászat, növény-, és állatvilág, 
paleontológia, játékos fizika stb.  A felső tagozatosok 
megismerkedhetnek szűkebb hazánk értékeivel, 
vándortábori keretek között (Varázslatos Magyarország), a 
következő úti célokkal, a teljesség igénye nélkül: Csákvár – 
Esterházy-kastély, Fazekas Emlékház; Majk – Kamalduli 
Remeteség,  Cuha-völgy,  Kisbér – Mini-Magyarország, 
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Ászár – Mini skanzen, Komárom – Monostori Erőd, 
Kislőd. Szintén felső tagozatos kedvezményezettek 
örülhetnek a Dunaalmási Lovardába tervezett Együtt a 
múlt nyomában c. honismereti táborunknak, melynek 
különlegessége, hogy naponta más-más korban 
ébredhetnek a résztvevők. Korabeli ruhákban, korabeli 
ételeket fogyasztva, korabeli tevékenységekkel. 
Könyvtárunk szellemiségét a leginkább tükröző, Fedezd fel 
a Gerecsét! –elnevezésű természetismereti, és kutató 
táborunk Nász János nevéhez fűződik. Célja a 
környezettudatosságra nevelés, és ebben kapcsolódás az 
iskolán kívüli neveléshez, de az iskolákhoz, valamint 
kulturális intézményekhez így a könyvtárakhoz is. A 
fenntartható, természet közeli életmód átélése, a vidék, 
teremtő erejének megéreztetése. 
Projektünk 79 programsorozatot tartalmaz 14 
témakörben.  Összesen 253 előadás, foglalkozás, 
rendhagyó irodalomóra, és 8 tábor várja a 
partnerintézmények óvodásait és tanulóit, melyeken 
terveink szerint 5.000-5.200 (jórészt visszatérő) látogató 
fordul meg. (Csak a táborainkat tekintve, a szövegértéses 
projekttel együtt mintegy 300 gyermek ingyenes nyári 
táborozását tesszük lehetővé!)

Erősné Suller Ildikó, (JAMK, Tatabánya)

„A komolyság igyekszik a játékot kizárni, de a játék nagyon is
magába foglal komoly mozzanatokat.

A játék tágabb fogalom a komolyságnál.”
Huinga

„Játszunk együtt!”
Drámapedagógiai foglalkozások a könyvtárban

(TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0053)

A projekt 8-10 éves gyermekekkel, négy tatabányai iskola:
a Móra Ferenc Általános Iskola, a Hermann Ottó
Általános Iskola, a Sárberki Általános Iskola és a
Szent Margit Általános Iskola tanulóinak bevonásával,
havonta két alkalommal megtartott drámapedagógia órák
keretében valósult meg.
A foglalkozások vezetője Kovács Éva,
drámapedagógus. A találkozások legfőbb feladata a
szövegértés fejlesztése, fokozott figyelemmel a

beszédkészség, az íráskészség és az olvasási készség 
erősítésére. A József  Attila Megyei és Városi
Könyvtárban megtartott drámaórákon a drámapedagógiai
módszerek az élmények megszerzése mellett, a gyermekek
már meglévő tapasztalataira építenek, számítva a
kíváncsiságra és a fantáziára.
A kisiskolások számára is felfogható hatások segítik és
kiegészítik az iskolákban megszerzett ismereteket, de
egyúttal teret adnak az önkifejezésnek.

Döbrentei Ildikó: Égből pottyant esti mesék című
kötetének meséit dolgoztuk fel együttolvasással, közös
játékkal, és egyéni vélemények megfogalmazásával, játékos
formában. A gyermekek meglepően érett módon, őszinte
érdeklődésről, fantáziáról tettek tanúbizonyságot.
A könyvtári környezet élményt és külön alkalmat jelentett,
hiszen a drámafoglalkozások kiegészülhettek a
gyermekkönyvtári polcokon való böngészéssel,
beiratkozási és kölcsönzési lehetőséggel.
Megismertethettük a gyermekeket a könyvtárhasználat
tudnivalóival, és a tanulók eljuthattak a könyvtári munka
olyan helyszíneire, amelyek a „hétköznapi” olvasó számára
ritkán elérhetők: raktárakba, belső terekbe.
A záró foglalkozásokon kérdőív formájában őszinte
véleményt kértünk a résztvevőktől arról, hogy hogyan
érezte magát, és ajánlaná-e másoknak is ezeket a
foglalkozásokat.
A véleményekből szívesen idézünk:
„Nagyon jól éreztem magam, mert sok jót tanultam, és azért is,
mivel foglalkoztak velem.”
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Ajánlom, mert más is sokat tanulhat, és jól érezné magát.”
„Nagyon jól, mert nagyon szórakoztató és a mesék is szuperek.”
„Nagyon szeretem a könyvtárat, mert itt sokat lehet tanulni, és
minden könyvet meglehet találni.”
„IGEN!!!! Mert nagyon szórakoztató, és tanulni lehet a
mesékből:”
„Nagyon jó volt a csoportmunka.”
„Jól éreztem magam, mert tanultam és még jól is éreztem magam.”
„Igen, és azért mert így mindenki jól érzi magát, és még tanul is.”
„Jól, mert itt olvasnak mesét és játszunk, soha nem unalmas,
mindig történik valami vicces a mesékben.”
„Igen, sokat játszunk, érdekes, egy szóval: tök jó!”
„Jól éreztem magam, mert én szeretek olvasni, és itt jó élményszerű
könyveket olvashatok.”
„Jól éreztem magam, mert sokat foglalkoztunk meg játszottunk, ez 
volt életem legjobb dolga.
„Igen, mert nagyon jó ez a könyvtár a világon, meg nagyon sok a 
könyv és a legtöbb nagyon jó.”

Acsády Árpádné 
(JAMK, Tatabánya)
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A gyermekek nagy örömére, a közelgő húsvét alkalmából ismét kézműves foglalkozásra vártuk a kicsiket és 
nagyokat a tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár gyermekkönyvtárába. Az időjárás ugyan nem árulkodott az 
ünnep közeledtéről, de azért a gyermeki szívekben március 13-án már tavasz volt. 
A szülők, tanító nénik éppúgy élvezték a vágást, ragasztást, színezést, mint a kicsik. S, hogy melyik volt a 
legnépszerűbb figura, amelyet készítettek? A tojástartó kiskosár és a táncoló csirke sikere töretlennek bizonyult. 
A kisebbek hungarocell tojásokat díszítettek filctollal, sőt, még húsvéti üdvözlőlapot is alkottak a fiatalok: ezeket 
a családtagoknak címezték, többek között a következő felirattal: Apa, Anya, szeretlek!
 A legnehezebb és legtöbb türelmet kívánó kézműves alkotás a csíkos tojás készítése volt. A kifújt, ragasztóval 
bekent tojásra szorosan feltekertük a melírozott hímzőfonalat. A nagyobbak közül volt, aki a tavalyi foglalkozás 
után, most is nekilátott az időigényes munkának. Mint mondták, megérte a fáradozást, mert csodálatosan 
rajzolódtak ki a színes alapon a fehér csíkok.
A mintegy két órás foglalkozással ünnepi pillanatokat varázsoltunk könyvtárunkba, amely bizonyára kitart 
húsvétig.  Reméljük, hogy az időjárás most már tavaszra fordul, és bízunk abban is, hogy a nyuszi idén nem 
csizmában érkezik.

Goldschmidt Éva (MZSVK, Tata)

Húsvétoló
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Madarak és Fák Napja Országos Verseny 2013. 
Komárom-Esztergom megyei területi döntő

József  Attila Megyei és Városi Könyvtár 
Gyermekkönyvtára
2013. március 22.

A Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány 2010 óta 
minden tanévre meghirdeti a
Madarak és Fák Napja Országos Versenyt, amelyre10-
14 éves tanulókból álló háromfős csapatok 
jelentkezhetnek.
A verseny célja: versenylehetőség biztosítása a természet 
iránt érdeklődő fiataloknak három fordulóban. Az első 
megmérettetés saját intézményben, a második a területi 
fordulókon történik, egy időben az összes területi 
helyszínen, feladatlapok kitöltésével.
 A területi versenyek győztesei végül az országos verseny 
helyszínén két napos megmérettetés keretében 
Boglártanyán, az erdei iskolában adnak számot a 
tudásukról.
A Komárom-Esztergom megyei területi forduló helyszíne
2012 óta a József  Attila Megyei és Városi Könyvtár 
Gyermekkönyvtára.
A felkérés a könyvtár munkatársa részére a főszervezőtől, 
Aczél Gergelytől érkezett, amelyet minden évben 
örömmel fogadunk, hiszen a természet szeretetére, a 
környezet megóvására való nevelés könyvtárunk kiemelt 
törekvése.
Az idei verseny 18 hazai és egy erdélyi területi helyszínen 
került megrendezésre.
A szervezés kiemelkedően jól sikerült, hiszen 99 gyerekkel 
többen jelentkeztek, mint tavaly.
A tizenkilenc helyszínre összesen 128 csapat nevezett, ami 
azt jelenti, hogy idén 384 gyermek vett részt a versenyen.  
Egy svájci pályázat tette lehetővé, hogy egyre több 
iskolába eljusson a versenyfelhívás, a költségek térítését a 
szervező vállalta.
 Örvendetes, hogy határon kívüli magyar gyermekek 
számára is elérhetővé vált a megmérettetés, hiszen a 
verseny Erdélybe is eljutott. Könyvtárunkban január óta 
tartó szervezés eredményeként négy csapatban 12  fiatal 
mérte össze tudását: az Árpád Gimnázium, az esztergomi 
Árpád-házi Szent Erzsébet Középiskola, a Bárdos László 
Gimnázium és a Dózsa György Általános Iskola tanulói, 

akik mindannyian lelkes környezetvédők.
A győztes végül az Árpád Gimnázium  Póta Fruzsina, 
Tanács Viktória és Pribéli Levente alkotta csapata lett 
86 ponttal.
A továbbjutók által elért pontszámokat tekintve 
figyelemre méltó a tatabányai diákok eredménye, hiszen 
85,8-es átlaggal zárultak a területi döntők.
Reményekkel telve indulhatnak tehát az MNF országos 
döntőjén, amelyre 2013. május 10-11-én kerül sor.
Jó felkészülést kívánunk a csapatnak és a felkészítő 
tanárnőnek, Magyariné Sárdinecz Zsuzsannának!

Acsády Árpádné 
(MNF területi szervező, JAMK, Gyermekkönyvtár, Tatabánya)
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Szervezésből jeles, köszönjük Békés megye!

Rendkívül tartalmas olvasáskonferenciát rendezett 2013. 
március 22-23-án a mezőberényi Orlai Petrics Soma 
Kulturális Központ könyvtára a Magyar Könyvtárosok 
Egyesületével karöltve. Az Olvasóvá nevelés – jó gyakorlatok 
a könyvtárszakma eszköztárából címet viselő program az 
NKA jóvoltából, sikeres pályázat útján került 
megvalósításra.
A Bartos Éva, Kardos Ferenc, Bartók Györgyi, 
Pallagi Mária, Budavári Klára, Boldizsár Ildikó 
alkotta előadói „gárda” számos aspektusból, de a tárgyra 
fókuszálva járta körül a témát, így nyújtva kerek egészet a 
hallgatóságnak – köszönet a szervezőknek! Kiemelni 
tulajdonképpen egyik előadást sem tudnám, hiszen 
egyformán sokat nyújtott Bartos Éva (Könyvtári Intézet 
ny. igazgatója) összefoglalója a könyvtárak időszakosan 
változó feladatköreiről, mint Kardos Ferenc (Halis 
István Városi Könyvtár, Nagykanizsa) tapasztalatai a 
roma könyvtáros által nyújtott értékminta hatásairól a 
roma és nem roma olvasókat tekintve, vagy a Pallagi 
Mária (OPSKK) és Budavári Klára (MKE 
Gyermekkönyvtáros Szekció alelnöke) által 
felvonultatott jó példák, jó ötletek tárháza. Talán mégis: 
Boldizsár Ildikót emelném ki, hiszen ő egy rég várt 
találkozás! A gyermekkönyvtárosnak az ő neve fogalom. 
Ha úgy tetszik: szakíró, előadó, meseterapeuta. Végre 
élőben! Tekintve, hogy egy hosszú, tartalmas nap utolsó 
előadója volt, egy mesével indított, ami felfrissítette a 
fáradt hallgatóság figyelmét. Mondanivalója rávilágított 
néhány fontos momentumra, ahol a pici gyermekből 
olvasó vagy „nem olvasó” válik. (Ugyanakkor néhány 
tévedésre is, amit nem árt tudnunk!)
Kiegészítő szakmai programként másnap Békéscsabára 
látogattunk. A Csaba Gyöngye Kulturális Központ, a 
Munkácsy Múzeum és a Békés Megyei Könyvtár 
szerepelt az úti céljaink között. 
Igazán jól megszervezett, nagyszerű szakmai 
programokkal tűzdelt, teljes körű ellátást nyújtó 
konferencián vehettünk részt, amihez nagymértékben 
hozzájárult a helyi kollégák vendégszeretete, kedvessége 
és profizmusa.

Erősné Suller Ildikó (JAMVK, Tatabánya)

Agora Napok – ahogyan mi láttuk (magunkat)

A 2013. április 6-7-i hétvégén egy nagyszerű 
lehetőségként, számos megyebeli kulturális intézményhez 
hasonlóan, a József  Attila Megyei és Városi Könyvtár 
is bemutatkozhatott a nagyközönség előtt a Tavaszi 
Agora Napok keretében. A galérián lévő standunkon túl 
megkaptunk egy darabot a múzeum területéből, amit mi, 
gyermekkönyvtárosok barátságos kuckóvá alakítottunk.
A könyvtár logóját puzzle formájában kapták az 
apróságok, s amint összerakták, ajándékot kaptak. 
Kisiskolások a népmesékkel kapcsolatos tudásukat 
tesztelték, a nagyobbak irodalmi játékot tölthettek ki.  A 
helyes megfejtők között értékes könyvcsomagokat 
sorsoltunk ki vasárnap délután.
Papírszínházi előadásaink alkalmával a Méhkirálynő és a 
Békakirály  című meséket láthatták az érdeklődők, 
melyeket a témához kapcsolódó kézműves foglalkozás 
egészített ki. Látogatóink rajzolhattak, színezhettek, 
játékos feladatokat oldhattak meg. A totyogó korúaknak 
külön szőnyeget biztosítottunk bébi játékokkal. A 
nagyobbacskáknak fejlesztő játékokat kínáltunk, amelyek 
egyértelmű sikert arattak, amit mi sem bizonyít jobban, 
minthogy a szülők is bekapcsolódtak, együtt játszottak 
csemetéikkel. Nyelvi fejtörőkkel invitáltuk játékba a 
kezdetben vonakodó, gyermekeiket váró szülőket, sikeres 
válaszaikért egy-egy gyermekfolyóirat korábbi számainak 
örülhettek. 
Otthonos, családias légkörben zajlott a rendezvény: kicsit 
közelebb kerültünk olvasóinkhoz, illetve -reményeink 
szerint- jövendőbeli olvasóinkhoz. 
Rendezvényünk sikeres lebonyolításáért köszönet illeti a 
tájékoztató csoport és a gyermekkönyvtári csoport 
kolléganőit!

Erősné Suller Ildikó (JAMK, Tatabánya)
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Tavaszi Agora Napok - Gyermekkuckó
Képgaléria

44


