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Könyvtárismereti vetélkedõ
Március 31-én izgalmas könyvtárismereti versenyen vettünk
részt, amely a négy harmadik osztály között zajlott. Itt visszakérdezték a könyvtári órákon hallottakat. Voltak szóbeli, írásbeli és gyakorlati feladatok.
A zsûri elnöke címet Sallai Ilona igazgató néni kapta. Zsûriszerepet kapott még Nánási István bácsi. Nánási Marika néni gondos
felkészítésérõl tanúskodott, hogy minden csapat szépen szerepelt.
Munkánk eredménye szép könyvajándék lett.
Máskor is szívesen részt veszünk a versenyen.
Bolyki Sára, Gyõri Gabi,
Rosta Gyöngyi, Rothauszky Ivett,
Tillinger Máté, Üveges Teodóra

Könyvajánló
Ifjúsági irodalom

Michael Enide: A varázslóiskola
A nemrég elhunyt író, „A végtelen történet” és annyi más, mély értelmû szépséges és bájosan groteszk írás szerzõjének
utolsóként megjelent mûvét veheti kezébe
az olvasó.
Enide rövid meséivel sem okoz csalódást, ellenkezõleg: csak még inkább értékelhetjük sokoldalúságát. Állattörténetei az
aesopusi mese modern változatai. Szülõknek is szóló „tanmesék” elnevelt és agyonnevelt gyerekekrõl. A paletta igen széles,
rengeteg szín van rajta kikeverve. Ám
mindegyik darab az író-most már azt kell
mondanunk: testamentumát sugallja: „Ha
az ember elfeledkezik arról, hogy belsõ világa van, akkor a legsajátosabb tulajdonát
képezõ értékét veszíti el.”

Felnõtt szépirodalom

Bill Bryson:
Jegyzetek egy kis szigetrõl
Bryson húsz évig élt Nagy-Britanniában.
Mielõtt angol feleségével és négy gyerekével visszaköltözött volna az Amerikai
Egyesült Államokba, úgy döntött, hogy gyalog, buszon és vonattal még egyszer végigjárja a szigetországot. Szívében elnézõ szeretettel az õslakosok iránt, kezében térképpel és jegyzetfüzettel két héten át barangolt,
míg végignézte, mi minden fog neki hiányozni a korlátlan lehetõségek hazájában.

Például a Blaenau Ffestiniog Vasúttársaság, amely egy lelkes amatõrök által fenntartott és mûködtetett magánvasútvonal –
csak utazni nehéz rajta, mert a vonat mindig öt perccel azelõtt indul, hogy az utasokat szállító busz befutna, és a következõ
négy óra múlva megy csak.
Vagy ott van Morecambe, a híres tengerparti üdülõhely, amelynek tíz kilométer
széles öblében a nap tíz órájában csak sûrû, fekete sár van, mert erõs az apály. Mégis, még néhány évtizede is tízezrek töltötték
itt szabadságukat.
Karosszékben megtett utazás, veszélytelen találkozás a számos különc angol közül
jó néhánnyal, szerelmi vallomás egy országhoz, kalandra fel Bill Brysonnal!

tél volt, vagy tél lesz, vagy tél van. De a helyi postahivatal évente egy nap fánkkal és
kávéval várja az ügyfeleket, akiknek a leveleit és csekkjeit nem képes kézbesíteni.
Bill Bryson mindenre képes rácsodálkozni. Jól fogjuk érezni magunkat a társaságában!
A Karikó János Könyvtár nyitva tartása:
hétfõn szünnap; keddtõl péntekig 10–18
óráig; szombaton 9–13 óráig.
Mindenkit szeretettel várunk!

Bill Bryson:
Jegyzetek egy nagy országról
Az író sajátságos szemüvegén keresztül
most Amerikát vizsgálhatjuk meg.
Húszévnyi angol élet után költözött haza feleségével és négy gyerekével Amerikába – pontosabban Új-Angliába, ahol az
ember nem zárja be a házát, ha elutazik,
sem autóját, ha vásárol. „Ez nem a való világ, értesül Bryson egy New Yorkból odaszármazott szomszédasszonytól, ez New
Hampshire.”
Persze itt sem fenékig tejfel minden,
mert ha az ember hatra kap idõpontot a
fogorvostól, az hajnali hat órát jelent. Ráadásul a klímát úgy lehet jellemezni, hogy

vállalja
Kerítések, kapuk, rácsok, korlátok,
lépcsõfeljárók, elõtetõk és egyéb
fémszerkezeti lakatosmunkák
végzését, valamint mechanikus
vagyonvédelmi eszközök:
páncélajtók, páncélszekrények,
falba és bútorba építhetõ széfek
egyedi igény szerinti gyártását.
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