Knižnica
Od vynálezu kníhtlače patrí kniha medzi neodmysliteľných spoločníkov
mladších i starších. Je len na škodu hlavne mladých ľudí, že čím ďalej viac a
viac zanedbávajú čítanie kníh a radšej si sadajú za internet, alebo televíznu
obrazovku.
Práve preto, aby naši občania nemuseli vynakladať nemalé finančné prostriedky
za knihy, Obecná knižnica disponuje knihami z rôznych oblastí. Každým rokom
obecný úrad dokupuje rôzne knihy, o ktoré majú čitatelia záujem.
V obecnej knižnici sa momentálne nachádza 8730 kníh z rôznych oblastí.
Môžete si tu zapožičať knihy z krásnej slovenskej i maďarskej
literatúry, odbornej literatúry, z detskej literatúry a z detskej náučnej literatúry.
Môžete si vypožičať slovenskú i zahraničnú prózu, básne slovenské i maďarské .
Ďalej sa tu nachádzajú knihy z oblasti zdravotníctva, poľnohospodárstva a
kuchárske knihy.
Každý rok sa v knižnici organizuje na „Marec - mesiac kníh„ stretnutie, kedy
deti z MŠ chodia do knižnice a pani učiteľky im čítajú rozprávky, ktoré si
spoločne rozoberú a tým vychovávajú deti láske ku knihám.
Judita Lévardyová
Könyvtár
Nyomtatás feltalálásától a fiatalabb és idősebb korosztály részére
elképzelhetetlen társ a könyv. A mai világban a fiatal nemzedék előnybe
részesíti főleg az internet és a televízió képernyőét, így a könyvek háttérbe
szorulnak. Ennek kárát későbbi időben észlelhetik.
Falunkban működik a községi könyvtár, ahol minden korosztály részére nagyon
sok féle könyv található. A községi hivatal minden évben különféle témájú
könyveket vásárol, ami iránt érdeklődés van. Községünk könyvtárában jelenleg
8 370 külömböző könyv található. Lehetőség van itt kikölcsönözni magyar és
szlovák
nyelvű
szépirodalmi
köteteket,
különféle
szakkönyveket,
gyermekirodalmat és oktató irodalmat tanulók részére. Továbbá lehetséges
kikölcsönözni szlovák és külföldi prózákat, magyar és szlovák verses köteteket.
Ezen kívül találhatók itt egészségügyi témájú, mezőgazdasággal foglalkozó és
különféle szakács könyvek. Minden évben könyvtárunkban „Március, a könyv
hónapja“ alkalmából találkozót szervezünk az óvoda gyermekeivel.
A tanítónénik különféle meséket olvasnak fel a gyerekeknek, amelyeket közösen
átvitatnak. Ilyen módszer alkalmazásával igyekeznek serkenteni a fantáziájukat
és megszerettetni velük a könyvolvasást.
Judita Lévardyová

