
Másfél évvel ezelõtt, 2013. Szent Mihály
napján indítottuk útjára kézmûves foglal-
kozássorozatunkat, amelynek a tematiká-
ját igyekszünk mindig az aktuális ünne-
pekhez, évszakokhoz, jeles napokhoz kap-
csolódóan összeállítani. Így szervezzük
meg hamarosan ünnepi, tavaszköszöntõ
foglalkozásainkat, amelyeken húsvétra,
majd anyák napjára készülünk, azután a
gyermeknapi kézmûves napot, augusztus
végén az iskolakezdéshez kapcsolódó dél-
elõttöt, az õszköszöntõ estéket, valamint
adventi alkotó programsorozatunkat.

Egy-egy foglalkozássorozatot elsõsor-
ban két célcsoport számára szervezünk:
kézmûves estéinkre a felnõtt korosztályt
várjuk, szombati alkotó délelõttjeinkre
pedig a családok apraját-nagyját. Ilyen-

kor olyan alkotó tevékenységeket állí-
tunk össze, amelyek a megjelölt korosz-
tály számára nem okoznak nehézségeket,
a tárgyak, apró ajándékok elkészítésében
örömüket lelik.

Tavaly decemberben immár második
alkalommal szerveztük meg a Könyvtá-
ros kézmûves karácsonyi készülõdést,
amelyen nagy örömünkre egyre több
könyvtáros kolléga vesz részt, és melyre
idén is várjuk szeretettel az érdeklõdõ
kollégákat.

Igen nagy segítségünkre vannak ilyen
alkalmakkor az iskolai közösségi szolgá-
lat során szolgálatra jelentkezõ diákok,
akik munkájukkal, hozzáállásukkal hoz-
zájárulnak ezen programok zavartalan le-
bonyolításához.
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Nem titkolt célja a foglalkozásoknak a
hagyományteremtés, valamint azoknak 
a korosztályoknak, csoportoknak a be-
vonzása a könyvtárba, amelyek eddig
nem voltak látogatói intézményünknek.
Mindezek mellett pedig szeretnénk a
programokkal azon sztereotípiákat meg-
cáfolni, miszerint a könyvtár csak a
könyvek és az olvasás helyszíne, illetve,
hogy a könyvtárban mindig csendben
kell lenni.

Jelenleg a következõ tematikákra
épülnek foglalkozások: tavaszköszöntõ,
húsvét, anyák napja, iskolakezdés, õsz-
köszöntõ, advent.

Az év folyamán szeretnénk kézmûves
foglalkozásaink kapcsán elindítani work-
shopjainkat is, amelyek keretein belül
egy-egy új alkotói technikát tanulhatnak
meg a résztvevõk.

Az elmúlt hónapok alatt felgyûlt ta-
pasztalatokat szívesen megosztjuk az ér-
deklõdõ kollégákkal, amennyiben erre
igény van. Az egyik legfõbb tapasztalat
talán, hogy elhiggyük: sokszor nem pénz
kérdése egy ilyen foglalkozás sikere,
szinte fillérekbõl megvalósítható, vagy
érdemes feltúrni a könyvtár rejtett zugait
és elõhozni az ott lapuló, porosodó „kin-
cseket”. Intézményünkben a kézmûves
foglalkozásokat Adoryán Emese, az in-
tézmény igazgatóhelyettese, a felnõtt
könyvtár vezetõje mûködteti, koordinálja
(www.avkk.hu). ■
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