Pitvarosi könyvtár 2014.évi beszámolója
Idén továbbra is folytatódott a sikeres együttműködés a szegedi Somogyi Károly városi és
megyei könyvtárral. Állományunk tovább növekedett és gazdagabb, színvonalasabb lett. De
nem csak könyvek terén, hanem folyóiratok tekintetében is bővelkedtünk. Ebben az évben
inkább a berendezésben történtek változások: új polcok és új szőnyegek kerültek a gyermek és
felnőtt könyvtárba, valamint hatalmas babzsákok kerültek elhelyezésre a gyermekek
legnagyobb örömére. Ennek hatására gyermekolvasóink száma növekedett, de sajnos még
mindig nem akkora mértékben, mint amennyire vártuk volna. Ezért a következő évi
feladatunknak tekintjük, hogy több könyvtár népszerűsítő rendezvényt szervezünk, mint az
előző években és megpróbálunk minél több helybelit becsábítani a könyvtárba. A
könyvrendeléssel nem voltak problémáink, a táblázatos módszer remekül működik, bármilyen
könyvet kérünk, mindig megkapjuk őket. Ennek nagyon örülünk és reméljük a következő
évben is tovább folytatjuk a közös munkát a szegedi Somogyi Károly városi és megyei
könyvtárral.
2014. évi rendezvényeink:


2014.01.06. Könyvtárlátogatás: az Általános Iskola 2. osztálya tett látogatást a
könyvtárunkban. Ezek a gyermekek már tudnak olvasni és örömmel vették le a
polcokról a könyveket, főleg, hogy most már az egyszerűbb nyelvezetű szövegeket
könnyedén megértik. Bemutattuk számukra hogyan tudják hasznosítani az iskolai
tanulmányaikban a könyvtári könyveket.
Résztvevők száma: 15 gyermek, 2 felnőtt



2014.03.04. Tavasztündér előadása: kisgyermekek számára vidám előadás a tavasz
beköszöntével. Szerettük volna a gyermekeket a tavasz csodálatos szépségeivel
megismertetni vidám zenés formában.
Résztvevők száma: 20 gyermek, 4 felnőtt



2014. 03. 13. Óvodai foglalkozás: nagycsoportos óvodások látogattak a könyvtárba,
hogy megismerkedhessenek a könyvek világával. Igaz még olvasni nem tudnak, de az
óvodások számára fontos, hogy megbarátkozzanak a könyvekkel és mikor olvasni
tanulnak, akkor tudják majd hasznosítani őket. Az óvó nénik a könyvtári könyvekből
olvastak fel meséket a gyermekek számára, akik nagyon élvezték a hallottakat.
Résztvevők száma: 10 gyermek, 3 felnőtt



2014.04.11. Szegedi Mini színház (a Somogyi Könyvtár szervezésében): a résztvevő
gyermekek a Csizmás Kandúr előadását láthatták. Nagyon nagy élmény volt a
gyermekek számára, mert interaktív volt és izgalmas előadást nyújtott a Szegedi Mini
színház csapata
Résztvevők száma: 30 gyermek, 10 felnőtt



2014. 04. 29. Könyvtárlátogatás: 3. osztályos tanulók látogatása. Fontos, hogy minden
tanévben egyszer ellátogassanak a gyermekek a könyvtárba, mert megtanulják, hogyan
kell viselkedni és milyen módon tudnák hasznosítani a könyvtári könyveket
tanulmányaik során.
Résztvevők száma: 16 gyermek, 2 felnőtt



2014. 05. 17.: Retro könyvvásár: a régi elavult, már forgalomból kivitt könyveket
ajánlottunk az érdeklődő olvasók számára. Nagy volt az érdeklődés, mivel sokan
megtalálták régi kedvenc könyveiket, klasszikusokat és hasznos olvasmányok is
gazdára leltek. Idén még egy alkalommal szeretnénk megrendezni ezt az eseményt.
Résztvevők száma: 30 felnőtt, 20 gyermek



2014. 05. 22. Szlovák vers és énekverseny: ez nem kifejezetten könyvtári program
volt, hanem a könyvtárunk adott otthont ennek a regionális rendezvénynek. A
gyermekek a könyvtárban szavalták el verseiket és csodálatos énekhangjukkal
kápráztatták el a zsűrit. A jövőben szeretnénk továbbra is otthon adni hasonló jellegű
rendezvényeknek.



2014. 07. 03. Nyári Óvodai foglalkozás: nagycsoportos óvodások látogattak a
könyvtárba, hogy megismerkedhessenek a könyvek világával. Igaz még olvasni nem
tudnak, de az óvodások számára fontos, hogy megbarátkozzanak a könyvekkel és
mikor olvasni tanulnak, akkor tudják majd hasznosítani őket. Az óvó nénik a
könyvtári könyvekből olvastak fel meséket a gyermekek számára, akik nagyon
élvezték a hallottakat.
Résztvevők száma: 7 gyermek, 3 felnőtt



2014.07.11. Felolvasó délután: Közkívánatra a Kőszívű ember fiai című regényből
olvastunk fel egy részletet önkéntesek segítségével. Célunk volt, hogy nem csak
gyermekeknek, hanem felnőttek számára is hozzuk vissza a felolvasás örömeit és azok
számára is szerettünk volna ilyen rendezvényt tartani, akik már nehezen tudnak
olvasni és meghallgatva jobban tudják élvezni a könyvek fantasztikus világát.
Részvevők száma: 8 felnőtt, 3 gyermek



2014. 09. 26. Óvodai foglalkozás: nagycsoportos óvodások látogattak a könyvtárba,
hogy megismerkedhessenek a könyvek világával. Igaz még olvasni nem tudnak, de az
óvodások számára fontos, hogy megbarátkozzanak a könyvekkel és mikor olvasni
tanulnak, akkor tudják majd hasznosítani őket. Az óvó nénik a könyvtári könyvekből
olvastak fel meséket a gyermekek számára, akik nagyon élvezték a hallottakat.
Résztvevők száma: 10 gyermek, 3 felnőtt



2014.10.15. Csiga duó zenekar koncertje (a Somogyi Könyvtár szervezésében)
szórakoztatta a kisebb olvasóinkat. A koncert fergeteges élményt nyújtott kicsiknek és
nagyoknak egyaránt.
Részvevők száma: 6 felnőtt, 25 gyermek



2014. 11. 21. Könyvtárlátogatás: az Általános Iskola 7. osztálya tett látogatást a
könyvtárunkban. Az újonnan felújított könyvtárunkat fedezték fel a diákok, akik végre
látogatást tettek könyvtárunkban. Nagyon élvezték az új könyveket, és örömmel
fedezték fel a rengeteg változást a könyvtárban. Rövid bemutatón keresztül
megmutattuk nekik a könyvtár működését és használatát és végül kíváncsian
kutakodtak az őket érdeklő könyvek iránt.

