TUDÓSÍTÁSOK
TAVASZI RENDEZVÉNYEK AZ APÁCZAI ÁMK
KÖNYVTÁRÁBAN
Az Apáczai Csere János Általános Művelődési Központ Könyvtárában a tavasz
folyamán több gyermekeknek szóló program került megrendezésre.
2011. március 16-án a TÁMOP 3.2.4 pályázat tette lehetővé a találkozót Agócs
Írisz meseillusztrátorral. Délelőtt vele beszélgethettek az Eötvös József Székhelyiskola
két osztályának tanulói (3.b, 2.a) és az érdeklődő szülők. Agócs Írisz fiatal illusztrátor,
aki szívesen mesélt kedvenc meséiről és figuráiról. Rajzai közelebb hozhatják a gyerekeket az általa illusztrált könyvek elolvasásához, kedvet ébreszthet bennük rajztehetségük kibontakoztatására az egyedi rajzkészítési ötleteivel. A fiatal művész által rajzolt
mesekönyvek elnyerték a diákok tetszését, többen kikölcsönözték őket.

Délután a Bíborvörös az ég alja, mikor ecsetet ragad a napocska című rajzkiállítást Agócs Írisz nyitotta meg. Természetről szóló verseket jelenítettek meg a gyerekek
számos technikával. A kiállításon az Eötvös József Székhelyiskola 2.a osztályos tanulóinak Tavaszköszöntő műsorát hallgathatták meg az érdeklődők.
A legszebb alkotások készítői átvehették jutalmaikat, a látogatók megtekinthették
a kiállítást. A rajzok mellett elhelyezésre kerültek a versek is, melyek megihlették a
gyerekeket. A pályázatra több mint 140 rajz érkezett a város 5 általános iskolájából és 4
vidéki iskolából.

Május 27-én, szintén a pályázat keretében Zalka Csenge Virág mesemondó találkozott az Eötvös József Székhelyiskola két első osztályával. Földgömb segítségével a
gyerekek választhatták ki, hogy melyik ország meséjét mesélje el nekik Csenge. Hallottak svéd, ír, kínai, amerikai, koreai, északi-sarki, afrikai, tengeri mesét. A jó hangulatú,
vidám történetmesélésben a gyerekek is aktívan részt vettek, s a végén négy-négy mesével gazdagabban távoztak a könyvtárból.
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2011. május 10-én Nagy Bandó András tartott fergeteges előadást az ÁMK aulájában 220 alsó tagozatos kisdiáknak. Könyvtárunk saját finanszírozásból így köszönte
meg az Eötvös József Székhelyiskola, a Liszt Ferenc Tagiskola, a Nyitott Ház pedagógusainak és osztályainak a rendszeres könyvtárlátogatást, a jó partneri kapcsolatot. A jó
humorú, verses-dalos-zenés-játékos műsort még napokig jó szívvel emlegették kicsik és
nagyok egyaránt.
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