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Az Újfehértói ÁMK Városi Könyvtárban már
több évre visszatekintõ hagyománya van a Jó
játék a… elnevezésû gyerekprogramoknak.
Az idei szünidõre az Újfehértói Tudástár – a
válaszok és lehetõségek tárháza elnevezésû
TÁMOP 3.2.4/08/1-2009-0051 kódszámú
projekt keretében a szabadidõ hasznos eltöl-
tése mellett az olvasás népszerûsítését tûztük
ki célul.

Elsõ foglalkozásunkat július 13-án tartot-
tuk, Jó játék a diafilm címmel. 

A nagy érdeklõdésre való tekintettel a
meghirdetett délutáni elõadást már délelõtt
megelõzte egy vetítés. Ma, a digitális techni-
ka világában, a gyerekek igencsak rácsodál-
koztak a meseolvasásnak erre a módjára. 
A szalagos mesefilmek vetítése örömteli él-
ményt adott kicsiknek és az õket elkísérõ fel-
nõtteknek is.

A diafilmvetítés technikájánál fogva mó-
dot ad arra, hogy a gyerek megállíthassa a
képet, lehetõsége legyen kérdezni, választ
kapni és megérteni a filmen látható történé-
seket, ezért is ajánljuk meleg szívvel otthoni
kikapcsolódásra is az egész családnak.

Második alkalommal július 27-én talál-
koztunk az érdeklõdõkkel. Ezen a napon a
mese, ezen belül pedig a mesehõsök töltötték
be a délutánt.

A „varázslatos mesekorsóból” elõkerült
csalimesék, láncmesék és a hozzájuk kötõdõ
kommunikációs, manuális játékok rendkívüli
módon lekötötték nem csak a gyerekek figyel-
mét, de a szülõk is lelkes résztvevõk voltak.

Augusztus 10-én külsõ helyszínen került
sor a Jó játék a báb címû programunkra.
A Nozdrovitzky-kastély, a volt kollégium
udvarán kellemes, zöld környezetben állítot-
ta fel paravánját a nyíregyházi Burattino
Bábszínház. Rácsodálkozó gyerekszemek
kísérték állatmeséjüket, a Többet ésszel, mint
erõvel címût. A tanmese történetén keresztül
a nézõk a barátság fontosságával szembesül-
hettek. A bábelõadást bábkészítés követte,
amit a bábszínház mûvészei irányítottak.

Foglalkozássorozatunk záró rendezvénye
augusztus 24-én zajlott, és a Jó játék a Tu-
dástár címet kapta. Foglalkozásunk a könyv-
tárunk adta lehetõségek bemutatására irá-
nyult. A TÁMOP-pályázat révén Újfehértón
egy olyan tudástár jön létre, mely a haszná-
lók igényeihez igazodva képes kiszolgálni a
felhasználókat. Az érintettek naprakész in-
formációhoz való juttatásának lehetõségeivel
játékos feladatokon keresztül ismertettük
meg a résztvevõket. Arra kívántuk felhívni a
figyelmet, hogy a városi könyvtár valóban 
a válaszok és lehetõségek tárháza.

(A rendezvényrõl készült képek megte-
kinthetõk a www.konyvtarujfeherto.hu olda-
lon, a galéria menüpont alatt, valamint
könyvtárunk facebook-oldalán.) ■
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