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Az olvasóvá nevelést nem
lehet elég korán kezdeni

Baba-mama klub
a tiszavasvári
Városi Könyvtárban

Mûvelõdési Központ és Könyvtár néven össze-
vont intézmény vagyunk. A mûvelõdési központ
rekonstrukciója és bõvítése révén 2007 augusz-
tusától közös épületben, önálló, új épületrészben
mûködünk. Maga a tágas, korszerû, kétszintes
környezet is kínálja a lehetõséget újfajta rendez-
vények, programok szervezéséhez.

Munkánk során mindig is megkülönböztetett
figyelmet szenteltünk a gyermekolvasóknak. A
2007-es õszi könyvtári napok rendezvényeihez
csatlakozva a Babaolvashow kapcsán szervez-
tünk egy kismama találkozót, ahová várandós és
kisgyermekes anyukákat hívtunk.

Tudtuk, hogy a kisgyermekes anyukákat csak
akkor tudjuk becsalogatni, ha hozhatják a babát,
és a felügyeletüket biztosítjuk. Ezt a munkát
magunkra vállaltuk mi, könyvtárosok. Elõnyt
jelent, hogy mindnyájunknak van pedagógiai
végzettségünk is.

Szükség volt vonzó témára és megfelelõ szak-
emberre. A helyi védõnõk méltó partnernek bi-
zonyultak a szervezésben és a propagandában is.
Osztogatták a rendezvényrõl szóló, saját készíté-
sû szórólapjainkat a kismamák között. Mi is
megragadtunk minden eszközt: a város különbö-
zõ pontjain plakátokon, a helyi újságban,
weblapunkon és az iwiw-en is reklámoztuk az
eseményt.

Az elsõ alkalommal, az akkor még kisma-
ma találkozónak nevezett foglalkozáson Ko-

vács Zita védõnõ tartott színvonalas, pro-
jektoros elõadást az anyukáknak. A téma az
anyatejes táplálás volt. Lehetõséget teremtet-
tünk a kötetlen beszélgetésre, feltehette min-
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denki a saját kérdését a védõnõnek, akár négy-
szemközt is.

Készítettünk egy kis könyvkiállítást állomá-
nyunk anyagából. a témához kapcsolódva. A
könyveket az anyukák szabadon forgathatták, né-
zegethették, vagy ki is kölcsönözhették. Ez ha-
gyománnyá vált a továbbiakban.

Minden apróság kapott babaolvasó naplót,
melyet Marék Veronika állított össze és illuszt-
rált. E napló segítségével szemléletesen követ-
hetõ a gyermekek olvasási szokásainak alakulása.

Amíg az anyukák hallgatták az elõadást, mi
pesztráltuk a piciket, akik nagyon édesek voltak,
így a kezdeti bizonytalanságunk gyorsan szerte-
foszlott. Igyekeztünk minél jobban lekötni õket,
játékokat is beszereztünk. A szomszédos mûve-
lõdési házban már korábban kialakítottak egy
játszószobát sok játékkal. Tõlük kértük kölcsön
a játékokat a késõbbi foglalkozások idejére is.
Köszönet érte!

Sok fotót készítettünk, amelyeket feltettünk a
weblapunkra: www.kulturatvasvari.hu. A galéri-
ában lehet megtekinteni õket. Sokan megnézték,
akik ott voltak, és olyanok is, akik kedvet kap-
tak, hogy eljöjjenek a következõre.

Nem volt kétséges, hogy folytatjuk. Tervez-
tük mi már ezt az országos kezdeményezés elõtt
is. Az elsõ foglalkozás sikerén felbuzdulva és
látva, hogy van igény az ilyen jellegû program-
ra, még lelkesebbek lettünk. Számunkra is fon-
tos, hogy a gyermekek minél korábban könyvtá-
ri élményhez jussanak, hiszen belõlük lesznek a
jövõ olvasói.

Novemberben már Ba-
ba-mama Klub néven ren-
deztük meg a foglalkozást,
utalva az elnevezéssel is
arra, hogy rendszeresen is-
métlõdõ programról van
szó. Úgy határoztunk, hogy
havonta fogunk találkozni.
Ez megfelelt az anyukák-
nak és a babáknak, nekünk
pedig maradt elég idõnk
elõkészíteni a következõ
rendezvényt.

A védõnõkön kívül igye-
keztünk újabb együttmûkö-
dõ partnereket keresni. Janu-
árban Mérnyi Ágnes gyer-
mekorvos volt a vendégünk,

aki a homeopátiás gyógymódokkal ismertette
meg a hallgatóságot.

A helyi nevelési tanácsadó munkatársai is
támogattak minket. Oroszné Maslenyik Andrea

pszichológus februárban A játék szerepe a gyer-

meki személyiség fejlõdésében címû elõadásával
látogatott meg minket. Márciusban Gyõri Móni-

ka gyógypedagógus az írás-, olvasás- és számo-
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lászavar korai felismerésének titkaiba avatta be
az érdeklõdõket.

Óvónõk, óvodapedagógusok is mellénk áll-
tak. Áprilisban Moravszki Zsoltné tagóvoda-ve-
zetõ az óvodára való felkészítésrõl beszélt az
anyukáknak.

A májusi, immár nyolcadik foglalkozást Évad-

záró Baba-mama Klub címmel rendeztük meg,
és szerettük volna emlékezetessé tenni. Meghív-
tuk vendégségbe a helyi bölcsõde picinyeit is. A
Mandala Dalszínház néhány elõdadója gyermek-
dalokkal szórakoztatta a lelkes kis közönséget,
Zita védõnéni pedig hasznos nyári tanácsokkal
látta el a mamákat.

Azt tervezzük, hogy egy kis nyári szünet után
õsszel elindítjuk a Baba-mama Klub második
évadját. Van igény és érdeklõdés programjaink
iránt. Vannak önzetlen támogatóink is. Gondo-
lunk itt például elõadóinkra, a szakemberekre,
akik hasznos tartalommal töltötték meg a foglal-
kozásokat. Néhány alkalommal a Klub Kávéház
presszó is segített üdítõvel, süteménnyel.

Van utánpótlás babából és mamából is! A
klubnak köszönhetõen egyre több anyuka és baba

szereti meg könyvtárunkat, eljönnek egyéb ren-
dezvényeinkre, beíratkoznak, könyvet kölcsönöz-
nek, vagy „csak úgy” betérnek hozzánk.

Novák Anna

Jászsági trimágus tusa

Harry Potter
Jászberényben

„A Trimágus Tusát közel hétszáz évvel ezelõtt

rendezték meg elõször, mint a három legnagyobb

európai varázslóiskola, a Roxfort, a Beauxbatons

és a Durmstrang barátságos versenyét. Az isko-

lákat egy-egy kiválasztott bajnok képviselte, s a

tusa során a bajnokok három mágikus feladat-

ban mérték össze erejüket. Az iskolák felváltva

adtak otthont az ötévenként megrendezett ver-

senynek, amely azt volt hivatott elõsegíteni, hogy

a különbözõ nemzetiségû mágusnövendékek kö-

zelebb kerüljenek egymáshoz.” – Részlet J. K.
Rowling Harry Potter és a Tûz Serlege címû
könyvébõl.


