kapcsolat
Könyvet a kézbe!
- minden hónapban

Reggeli Próféta
Hollóháti elveszett diadémja

Éljen a grund! – A Pál utcai fiúk csatája a Vörösingesekkel
A KönyvtárMoziPlusz keretein belül

ALAPÍTVA: 1999. XXVI. ÉVFOLYAM, 1.2. SZÁM 2017. NYÁR

KönyvtárMozi+
Éljen a grund!
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A HEVESTÉKA KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER HÍREI
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Könyvet a kézbe!
közösségépítő játék
Május
12 db

Április
17 db

Március
11 db

Január
28 db

Február
30 db
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KULCSÁR KITTI, BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
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HOGYAN LETTEM NÁDASDY BORBÁLA BARÁTNŐJE – AZAZ MIÉRT IS JÓ KÖNYVTÁROSNAK LENNI?

KOVÁCS TIBORNÉ, APC
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MINDEN EGY MAGYAR IRODALOM ÓRÁN KEZDŐDÖTT… - KÖMLŐN






MÉRCSÉNÉ HUSZTI MÓNIKA, KÖMLŐ
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TALÁLKOZZUNK A NAGYTÁLYAI KÖNYVTÁRBAN 2017-BEN IS!

LÜKŐ KATALIN, NAGYTÁLYA
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KÖNYVET A KÉZBE! – KÖNYVTÁRI VETÉLKEDŐ

HOLLÓHÁTI ELVESZETT DIADÉMJA

TARNAMÉRA KÖNYVTÁR, INFORMÁCIÓS ÉS KÖZÖSSÉGI HELY

DUMBLEDORE SEREGE
FELTÁRTA AZ IGAZSÁGOT A KÖNYVTÁRBAN
2017 májusában egy keddi
napon – amikor a naptárban
a Minerva névhez lapoztunk – különös dolog történt a tarnamérai 4. osztályos diákok életében. Az
osztályterembe érve minden tanulót egy levél fogadott az asztalán. A levél a
könyvtárostól érkezett. A
gyerekek szeme kikerekedett a levelet olvasva: „A
Roxfort Boszorkány- és Varázslóképző Szakiskola azzal a feladattal bízza meg a

tarnamérai könyvtárt, keresse fel azokat a gyerekeket, akikben megvan a mágia képessége Tarnamérán.

továbbiakban a Dumbledore
serege nevet.

2017. május 15.
Örömmel értesítelek, hogy
Te is ezek közé s gyerekek
közé tartozol. Albus Dumbledore azzal a feladattal bízott meg engem, hogy toborozzam egy csapatba a fiatal
varázslókat és boszorkányokat, melynek neve viselje a

A seregnek az lesz a feladata, hogy megkeresse a
Hollóháti elveszett diadémját a könyvtárban…”
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Sok nehéz feladat várt a fiatal mágusokra, de a méltók
elnyerték jutalmukat a próbák végére. Nem kellett
mást tenniük, mint követni
a pókokat. A pókokat követve a diákok eljutottak a
könyvtárba, ahol kezdetét

akadályokat. Ezen az állomáson memóriajáték és bájitaltan várta az ifjú mágusokat. A Hugrabug házban belenéztünk Edevis tükrébe,
amely a diákok leghőbb vágyát mutatta meg, ezután
következett a „beosztás”,

„EZT MÉG HARRY POTTER IS MEGIRIGYELNÉ!”
(URBÁN CSENGE – BOSZORKÁNY)

vette a keresés és a vetélkedő. A mágusokat a tűz
serlege 4 csapatba osztotta
be. Az ifjú boszorkányoknak és varázslóknak négy
akadályt kellett kiállniuk.
Az első feladatra a Griffendél házban került sor,
ahol a gyerekek megismerkedtek a legendás állatokkal
és gondozásukkal. Tanultak
a bestiákról, hippogriffek-

ről, acromantulákról, sellőkről és kiderült mi a különbség a doxy és a tündérmanó között. A következő
állomáson, a Mardekár házban, a tanulóknak ravaszságra volt szükségük, hogy
legyőzzék az előttük álló

amelyben segítségül hívtuk
a teszlek süveget. A süveg
beleolvasott a gyerekek
gondolataiba, és a következő eredmények születtek:
Hollóhát 2 fő, Hugrabug 6
fő, Mardekár 4 fő, Griffendél 9 fő. Mágikusabbnál
mágikusabb kínai gömbláng
sárkánytojások és erdei trollok születtek a pergameneken. És végül, de nem
utolsó sorban elérkeztünk a
Hollóhátba, ahol egy keresztrejtvényt kellett megfejteniük a diákoknak. Miután a csapatok teljesítették
az összes akadályt kaptak
egy feladványt, amely így
szólt: „Egyszer itt van, megtalálod, másszor ott van,
már nem látod. Ha szükséged lesz valamire, rejtsd el
mind a kincsed ide. Leghőbb vágyad megtalálod, ha
a vers lényegét kitalálod.”.
És ekkor beindult a keresés.
A legügyesebb varázsló Urbán Bálint lett, aki azzal,
hogy megtalálta a diadémot

– amely a Szükség szobájában volt elrejtve – 10 pluszpontot szerzett a csapatának. A kaland végén eredményhirdetés következett
és minden fiatal boszorkány
és varázsló megkapta első
varázspálcáját, egy órarendet, egy könyvjelzőt, Bagoly
Berti mindenízű drazséját
és egy elismerő oklevelet,

amellyel ezentúl bármikor
igazolhatják, hogy sikeresen
teljesítették az RBF vizsgákat és a könyvtárban tartott
Harry Potter vetélkedőt. A
játék végén Albus Dumbledor levelében a következőképp búcsúzott a diákoktól:
„Igaz, hogy a kaland véget
ért, de emlékezzetek rá,
hogy ahogyan a Roxfortban,
úgy a könyvtárban sem tagadják meg a segítséget
azoktól, akik kérik. Biztos
vagyok benne, hogy a későbbiekben még kérni fogom az ifjú boszorkányok és
varázslók segítségét, akik
továbbra is viseljék büszkén
a Dumbledore serege nevet.”
Rauf Zsanett
Tarnaméra

PROGRAMOK IVÁDON

VARGA ERIKA, IVÁD

KAMISHIBAI A FELSŐTÁRKÁNYI KÖNYVTÁRBAN

NAGYNÉ FARKAS ANITA, FELSŐTÁRKÁNY

UTASSY JÓZSEF – FÉNY A BILINCSEN

KOVÁCSNÉ ZAY BEÁTA, TARNALELESZ
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SZARVASKŐ – JUDIT NÉNI VERSEI

FEKETE ILDIKÓ, BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR

Álom
Azt álmodtam, hogy öreg
vagyok.
Nézem a kékeres kezet,
Ez az enyém?
A pókháló-ráncos bőrt,
s hogy járás címén
bottal vonszolom
ványadt testemet.
Fel akarok ébredni!
Feszes testtel futni, repülni,
szembe a széllel,
a kelő nap fénylő fényében.
De nem tudok felébredni!

Fiamnak
Ha majd egyszer elalszom
végleg
Csitt! Ne közelíts, ne szólíts
a csendben.
Ne nézd elkopott arcomat
melyen már nem villan mosoly
láttodra,
mert kiürült, rideg, valótlan,
más, mint régen.
Ám jövendő tavasszal
majd szárba szökken
a mérhetetlen gaz,
s fákon virág ígér almát a
nyárra.
Akkor fülledt nyári esteken,
mikor sok piros alma-lampion
hintáz a fákon,
akkor majd lélek-lábam
lóbázom az ágon,
s dühöngök, hogy nem
haraphatok bele
egy almába se.

Interjú
Tisztelettel kérdem aggságodat,
hogyan tölti a múló napokat?
S főleg arra lennék kíváncsi,
mit kíván a jövőben csinálni?
"Terveim a jövőre remekek,
alig várom, hogy sírba tegyenek.
Aztán a kísértet-képzőt kijárom,
s kísértetként már alig várom,
hogy fejem hónom alá csapva,
huhogva járjak új kis világomban."
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SZABÓ ESZTER, BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
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Éljen a grund! – avagy A pál utcai fiúk másképp

SZÉCSÉNYI ORSOLYA, BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
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HEVESTÉKA – Tudja-e? Hasznos információk mindenkinek

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Heves Megyei Szervezet hírei
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Továbbképzések 2017. II. negyedév
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Válaszok a 21. század könyvtári kihívásaira I.





