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SZAK

Időpont: 2021. május 18. (kedd) 10.00 – 12.00
Helyszín: online tér - Zoom alkalmazással

Jelentkezés: Előzetes regisztráció az online jelentkezési lapon szükséges

RÉSZLETES PROGRAM
9.30 – 10.00

Online csatlakozás a találkozóhoz az e-mailben
elküldött linken keresztül

10.00 – 10.20

Köszöntők
Dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza MJV alpolgármestere
Ramháb Mária elnök (IKSZ)
Tomasovszki Anita igazgató (MZSK)

10.20 – 10.35

Családbarát szolgáltatások a Móricz Zsigmond Megyei és
Városi Könyvtárban
Tomasovszki Anita igazgató

10.35 – 10.50

Mit? Miért? Hogyan? – élet írta könyvtári tapasztalatok
a babaolvasókkal
Bakosné Mikula Edit főkönyvtáros

10.50 – 11.10

Baba-mama angol foglalkozás a könyvtárban
Sarudy Zoltánné foglalkozásvezető

11.10 – 11.25

Miniatűr drámák a Kerekítőn és a mindennapi életben
Szikora Csilla pedagógus

11.25 – 11.40

A zenei improvizációk és a baba-mama kapcsolat
összefüggése a zeneterapeuta szemével
Herczku Tünde zeneterapeuta

11.40 – 11.55

Duruzsoló zenekuckó
Hajdú Ágota zenepedagógus
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Milyen is a Zoom alkalmazás? Hogyan tud majd „mozogni” az online szobában a Babaolvasó
országos szakmai napon?
Ha eddig még nem használta a Zoom alkalmazást, bizonytalan a működésében, tegyen egy
próbát velünk!

A próbanap időpontja: 2021. május 17., hétfő 9:00-10:00
Ezen a napon a regisztráció során megadott e-mail címére küldjük a Zoom belépési linket.
A próbanapon a részvétel nem kötelező.

Ha még nem használta a Zoom alkalmazást számítógépén kövesse az alábbi pontokat:
1. Kattintson az e-mailben szereplő Zoom belépési linkre!
2. Mentse el a böngészője által felkínált .exe fájlt!
3. Nyissa meg a fájlt (Zoom/Hivatkozás megnyitása), és kattintson a Join a meeting gombra!
(A telepítés és a megnyitás mindössze néhány percet vesz igénybe.)
4. Ezután engedélyezze az audio- (join with computer audio) és videóhozzáférést
(join with computer video)
5. Az online szobába való belépés után ellenőrizze, hogy a képernyő bal alsó sarkában
engedélyezve van-e a hang- és videófunkció.

Ha a belépés során az alkalmazás ID azonosítót vagy jelszót (password) kér, használja az emailünkben található számsort.
Amennyiben tervei szerint mobilon vagy tableten követi végig a Babaolvasó országos szakmai
napot, előzetesen töltse le a Google Play vagy az App Store-ból a Zoom applikációját. Ebben
az esetben célszerű a saját eszköz hálózati töltőjét is magunkhoz készíteni.

Ha korábban már használta számítógépen a Zoom alkalmazást:
1. Kattintson az e-mailben szereplő Zoom belépési linkre!
2. Csatlakozzon az online szobába (join a meeting)!
3. Válassza a Join with computer audio lehetőséget!
4. Válassza a Join with computer video lehetőséget!
5. A Zoomba történő belépés után ellenőrizze, hogy a képernyő bal alsó sarkában engedélyezve
van-e a hang- és videófunkció.

A chat funkció segítségével hozzászólhat a szakmai nap történéseihez.

Szeretettel várjuk!

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár

Családbarát Szolgáltatóhely és Családbarát Munkahely
Bronz fokozatával minősített könyvtár

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár minden lehetőséget megragad arra, hogy az
intézmény színvonalas programokkal és állandó szolgáltatásaival a családoknak is kedvezzen.
2019 augusztusában nyújtottuk be pályázatunkat az Emberi Erőforrások Minisztériumához
(EMMI) a Családbarát Szolgáltató Hely Bronz fokozatának elnyeréséért, amit a 2020. februári
auditálást követően megítéltek nekünk.
A minősítést a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár központi könyvtára, illetve a hozzá
tartozó fiókkönyvtárak is megkapták. A Bronz fokozat után nem állunk meg: a Családbarát
Szolgáltató Hely minősítés Ezüst és Arany fokozatát is szeretnénk elnyerni. Sikeresen
megpályáztuk a Családbarát Munkahely Bronz fokozatát is. Olyan családbarát munkahely
kialakításán, fejlesztésén dolgozunk, amely elősegíti a munka és a magánélet
összeegyeztetését, a családi, a magánéleti és a munkahelyi kötelezettségek összehangolását.
Könyvtárunk számos családbarát szolgáltatással rendelkezik: Családi Olvasójegy, családi
vetélkedők, Ringató, Papírszínházas és Kerekítő foglalkozások, Sakk-szakkör, Babaangol,
Gyermekkönyvhónap, olvasótábor, Népmese napja. Az adventi időszakban a Könyvtárak
Karácsonyán forgataggal és kézműves foglalkozással várjuk a családokat (néhány ajándékot így
közösen tudnak elkészíteni). Ezek az egész évet felölelő programok természetesen rengeteg
kisgyermeket vonzanak. Az olvasói és használói igényeket folyamatosan felmérjük. A
visszajelzések arra hívták fel figyelmünket, hogy a kisgyermekes családok szeretnének egy
olyan helyiséget, ahova el tudnak vonulni etetés, szoptatás és pelenkázás céljából. Ezért
alakítottuk ki a Baba-mama szobánkat, amely mindezekre lehetőséget nyújt.
Célunk, hogy az olvasás, a kölcsönzés, a könyvtári foglalkozások, a rendezvényeken való
részvétel közös családi program legyen. A szülők, a gondviselők, a nevelőszülők, a nagyszülők
és a gyerekek közösen vegyék igénybe könyvtári szolgáltatásainkat, hiszen az olvasóvá nevelés
folyamatában meghatározó szerepe van a szülői mintáknak, a családnak. Fontos, hogy a
gyermekek könyves környezetben nevelkedjenek, megszeressék a könyveket, az olvasást, s
rendszeres könyvtárhasználókká váljanak.

Tomasovszki Anita
igazgató

Bakosné
Mikula Edit
főkönyvtáros,
könyvtárpedagógia tanár,
PR szakértő

A babaolvasókat legkönnyebben akkor érhetjük el
és hozhatjuk be a könyvtárba, amíg pocaklakó
korszakukat élik. A babaolvasóvá nevelés a
várandós anyukák megszólításával kezdődik.
De mit mondjunk nekik? És miért választanák a
könyvtárat a játszótér, a mesecsatornák és
mesetabletek helyett? Hogyan tehetjük vonzóvá
számukra a könyvtári szolgáltatásokat?
Első lépés a bababarát könyvtár? Vagy ez már
csak egy következmény? Tényleg létezik a
küszöbfélelem? Hogyan kezdjünk hozzá, ha mi is
szeretnénk
egy
igazi
babaolvasókkal
teli
könyvtárat? Számos gyakorlati kérdés, amelyet az
előadás érint a nemzetközi gyakorlati kitekintés
mellett.
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Hajdú Ágota
ének-népzene tanár,
Vikár Sándor Zeneiskola –
Alapfokú Művészeti Iskola

Hajdú Ágota ének-népzene tanár, a gyermek
népzenei oktatás módszertanának szakértője,
a nyíregyházi Vikár Sándor Zeneiskola
–
Alapfokú
Művészeti
Iskola
citera
és
népdalének pedagógusa. A kisgyermekek
zenei nevelésének elkötelezettje. A Zenebölcsi
és -ovi foglalkozásai nagy népszerűségnek
örvendenek.
Gazdag
hangzásvilágú
foglalkozásain
változatos zenei élményt élhet át minden
résztvevő a kellemes hangzású citera, koboz,
hegedű, furulya, tekerő és ritmushangszerek
által, melyek mondókák, gyermekversek,
népmesék ösvényére vezetik a hallgatóságot, s
aktív zenei tevékenységre, éneklésre, táncra
inspirálnak.
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Herczku Tünde
zeneterapeuta,
Magyar Zeneterápiás
Egyesület elnökségi tag,
magántanár,
énekes

Egyéb diplomák – tanító, szociológus, újságíró
– és szakmai pálya után váltott a zenei pályára,
s végezte el az ELTE Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Főiskolai kar zeneterapeuta
módszer-specifikus továbbképzését. Néprajzi,
pszichológiai és antropozófiai érdeklődése
természetes módon épültek be, alakították
sajátos módszerét, melyet Szabolcs-SzatmárBereg megyében állít a szorongó fiatalok, a
hangszerekre fogékony gyermekek és az idős
emberek szolgálatába.
Mélyen elkötelezett az esélyegyenlőség, az
egészségvédelem, az éneklés lelki aspektusai
és a művészetekkel gyógyítás, a nevelés ügye
iránt. Zeneterápiás munkáját Daniel Stern
pszichológiai szemlélete hatja át. Tagja a
Magyar Zeneterápiás Egyesület elnökségének
és a debreceni Bálint-csoportnak is.

Hitvallása:
Nem is tudunk róla, milyen
csodálatos védelmi rendszerünk
él a zenében, a mozgásban, az
alkotásban, és arról sem,
hogyan használjuk ezeket?
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Sarudy Zoltánné
nyugdíjas védőnő
foglalkozásvezető

Nyugdíjas védőnő vagyok, közel áll hozzám
a gyerekekkel és az angol nyelvvel való
foglalkozás. Tapasztalataim szerint minél
hamarabb érdemes elkezdeni a gyerekeknek
az idegen nyelv tanulását, mert ebben a
korban nagyon fogékonyak.
A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár
Csiriptanyáján 2018 októberében kezdtem el a Babaangolt
heti egy alkalommal, 30 perces időtartammal 2-6 évesek
részére, amin a szülők is részt vesznek.
A gyerekek rövid, egyszerű mondókákon, óvodás dalokon
keresztül ismerkednek meg angolul a színekkel, a
számokkal, az állatokkal, a testrészekkel és egyéb
egyszerű szavakkal. Az üdvözléstől az elköszönésig végig
angolul
beszélek,
hogy
a
kicsik
kellőképpen
ráhangolódjanak a nyelvre. Ha kedvük van, játszhatnak a
Csiriptanya különböző fejlesztő játékaival és megosztott
figyelemmel vesznek részt a foglalkozáson. Különösen
kedvelik a körjátékokat is, amit a szülőkkel együtt játszunk.
A csoport általában 5-8 fővel működik. Örömmel tölt el, ha
látom az apróságok érdeklődését, közreműködését.
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Szikora Csilla
igazgatóhelyettes,
Szent Miklós Görögkatolikus
Általános Iskola

13 évvel ezelőtt gondoltam egy nagyot,
és elvégeztem Budapesten a Kerekítő
nevű foglalkozásvezetői tanfolyamot.
Nem hittem, hogy milyen csodavilágba
fogok
csöppenni.
Magyar
népi
hagyományunk,
kincstárunk
kedves
mondókái, gyermekdalai olyan mankót
adnak a felnőtteknek és a gyermekeknek,
amelyek a hétköznapokban segítik a
családokat a mini drámák megoldásában,
átlendítésében, feloldásában.
Közel 9 éve a Móricz Zsigmond Megyei és Városi
Könyvtárban tartok Kerekítő foglalkozásokat. Úgy
gondolom, ez a legjobb helyszín hozzá, mert a
könyvek illata, a miliő láthatatlanul olvasóvá neveli a
kisgyermekeket.
3 gyermekes édesanyaként biztosan állíthatom, hogy
egyik nap sem egyforma. Van móka, kacagás, de
bizony vannak nehéz napok is. Ebben szeretnék egy
kis segítséget nyújtani, hogy nyugodtabbá, örömtelibbé
váljanak a miniatűr drámák a Kerekítő mondókás
könyveivel, óvodásoknak szóló mesekönyveivel.
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RINGATÓ, KEREKÍTŐ
ÉS BABAANGOL

Hello!

Hi!

