TUDÓSÍTÁSOK
SZÍNES PROGRAMOK VÁRTÁK AZ ÉRDEKLŐDŐKET AZ
APÁCZAI CSERE JÁNOS VMK KÖNYVTÁRÁBAN
2012. október. 3.
A baba-mama klub tagjai, illetve
érdeklődő fiatal anyukák és 1-3 év
közötti
kisgyermekeik
számára
szerveztük meg Hochrein Judit
Ringató című műsorát. A zenés
program alatt az anyukák dalolva
ringatták csemetéiket. A sikeres
rendezvényen 26 baba és 34 felnőtt
vett részt. A Ringató után sokan még
maradtak, könyveket és újságokat
nézegettek, kölcsönöztek. A rendezvény alkalmából ingyenes beiratkozásra is lehetőség volt, 14 felnőtt és 5 gyermek olvasóval gazdagodtunk.
2012. október. 4.
Az Eötvös József Székhelyiskola 2.c és a
Liszt Ferenc Tagiskola 2.a osztályának
diákjai részt vehettek Csondor Kata íróolvasó találkozóján, amely során
kalandos,
szórakoztató
társasjáték
formájában beszélgettek a kis mesehős
traktor,
Hupota
kalandjairól.
A
társasjátékban a mese minden szereplője
megelevenedett kézzel varrt bábfigurák
formájában.
A
gyermekek
nagy
élvezettel szálltak be a játékba, és volt
olyan, aki már a program előtt
megvásárolta az írónő könyvét.
2012. október 5.
Az Apáczai ÁMK Gimnáziumának 10.a és
13.i osztályosaihoz érkezett Pesti Tímea
pszichológus. A tinik illetve fiatal felnőttek
a párkapcsolatokról, azok problémáiról
beszélgethettek a pszichológusnővel. A
program sikert aratott, a tanulók nagy érdeklődéssel hallgatták Pesti Tímea tanácsait, s a bátrabbak saját véleményeiket, tapasztalataikat is megosztották. Nagyon sok
pozitív visszajelzést kaptunk mind a tanárok, mind a diákok részéről.
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2012. október 7.
A Könyves Vasárnap elnevezésű rendezvény több részből állt. Először a többszörös
világbajnok bűvész, Galambos Ferenc műsorát tekinthette meg a jelentős létszámú
közönség. A trükkökhöz gyakran a színpadra hívott egy-egy bátor jelentkezőt. A tréfás
műsorszámok megalapozták a délután
hangulatát.
Ezt követte a szeptemberben meghirdetett,
„Hurrá, nyaralunk! – Egy emlékezetes
nyári élményem” című rajzpályázat eredményhirdetése. A több mint száz rajzot már
korábban megtekinthették az érdeklődők. A
zsűri egyik tagja átadta a könyvjutalmat
azoknak, akik a legszebb rajzot készítették; a
többi résztvevő pedig emléklapot és egy kis
ajándékot kapott.
Majd
Lengyák
István
kézműves
foglalkozásán készítettek szebbnél szebb ollóvágta állatfigurákat a gyermekek és a
felnőttek.
A program olyan jól sikerült, hogy egy órával tovább tartott a tervezettnél. Az ülőhelyek
folyamatosan foglaltak voltak, voltak olyanok, akik egy táskányi papírállattal indultak
haza.
A látogatók a programokon kívül könyveket és újságokat olvasgattak, játszottak, a barkácsolni vágyók mókás könyvjelzőket készítettek, fejtörőket töltöttek ki, a kisebbek
pedig színeztek, játszottak.
2013. február 9.
Könyvtárunk csatlakozott az Apáczai VMK
Művelődési Házának rendezvényéhez, az
országos szintű Kultúrházak éjjel-nappal
elnevezésű programhoz. A népművelők
rendezvényei mellett mi is szórakoztató
programokkal vártuk az érdeklődőket.
Az esemény sokakat vonzott, sikerességét
mutatja, hogy körülbelül 270 fő látogató
érkezett hozzánk ezen a délutánon. Erre az
alkalomra ingyenessé tettük a beiratkozást.
Az új beiratkozók száma: 33 fő (ebből 4 gyerek), a tagságát megújító: 32 fő. Sokan kölcsönöztek is amellett, hogy megtekintették programjainkat. Rendkívül örültünk, hogy
minden korosztályból érkeztek hozzánk, bár főként gyermekprogramokkal készültünk.
Szép számmal kísérték a kicsiket szülők, nagyszülők. Többen használták az internetet,
könyvet vagy újságot olvasgattak.
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Az első vendégünk Kovács
Kata zenepedagógus volt, aki
népszerű
gyermekdalokkal
szórakoztatott kicsiket, nagyokat. A
gyermekek először megszeppenve
figyeltek, majd felbátorodva tapsoltak és énekeltek Katával.
A következő gyermekműsort
Ági bohóc hozta, aki vicces
trükkökkel bűvölte el a kicsi nézőit.
A gyermekek vidáman figyelték a
kicsit sem szokványos bohóclányt, s
bátran vettek részt a produkciókban.
A játszóházban 3 helyszín volt,
amelyek
a
rendkívül
nagy
érdeklődésnek köszönhetően végig
teltházzal működtek. Az egyik
helyen
a
bőrművességbe
kóstolhattak bele a gyerekek, a
második asztalnál farsangi álarcok
készültek,
a
harmadik
foglalkozáson pedig papírból 3
dimenziós állatkákat készíthettek
az ügyes kezűek. A színezőket,
feladatlapokat is sok gyermek
kereste.
Számos
érdeklődő
érkezett
a
vasútmodell kiállításra, a galériában
pedig
nagyon
szép
patchwork
munkákból összeállított kiállítás volt
megtekinthető.
Ismét
bebizonyosodott
számunk-ra, hogy az emberek igénylik
az ehhez hasonló, s legfőképpen
ingyenes programokat. Ha törekszünk
igényeik kielégítésére, viszontláthatjuk
őket könyvtárunkban.

Hatejer Katalin
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