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KKiissss  IIllddiikkóó  ––  
KKoocczziisszzkkyy  FFaannnnyy  ––

MMeeccsseekkii  ÉÉvvaa

„„ÉÉLLTT  EEGGYY  MMAACCSSKKAA,,  CCÉÉRRNNAALLÁÁBBÚÚ……””



✒✒    „Az elsõ nap a könyvtárban címû

mese fõszereplõi Kornél, a cica és szü-

lei. A történet úgy kezdõdik, hogy Kor-

nél szülei megbeszélik csemetéjükkel,

hogy látogassanak el a könyvtárba és

iratkozzanak be, hisz ott sokat tanulhat

és jól érezheti magát egy cicagyerek. 

Amikor megérkeznek a gyerek-

könyvtárba, a könyvtárosok mosolyog-

va üdvözlik õket és röviden ismertetik a

beiratkozás menetét, továbbá azt is,

hogy mi minden mással is találkozhat-

nak még a gyerekek: akvárium, kék ló,

Kisvakond. Mesélnek arról is, hogy mi-

lyen színes programok várják a látoga-

tókat.

A beiratkozás után Kornél kíváncsi

cica módjára felfedezi a könyvek színes

világát: találkozik dinókkal, markolók-

kal, csillagokkal…

Miután tudásszomját csillapította, sor

kerülhet a kölcsönzésre. Alig bírja cipel-

ni a nagy kupacot, ezért szülei átveszik

tõle a könyveket, majd integetve bú-

csúznak a könyvtárosoktól és hazamen-

nek.

Alig érnek haza, Kornél rögtön ki-

kapja szülei kezébõl a könyveket, rá-

huppan az ágyára és beleveti magát a

mesék világába.”

A békéscsabai Békés Megyei Könyv-

tár munkatársai 2015 szeptembere óta
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egy különleges mesével bõvítették szol-

gáltatásukat az óvodás korú gyermekek

számára.

A történet kitalálója és illusztrátora,

Kocziszky Fanny írta a fenti sorokat,

akinek igazi macskája szintén a Kornél

nevet viseli. Fanny álmodta meg ezt a

mesét és festette le lépésrõl lépésre a

beiratkozás menetét, a könyvtári „sza-

bályokat”, és mindazt, ami a gyerekek-

kel történhet, ha a könyvtárba belép-

nek. A tizenöt vidám és nagyon színes

jelenethez hamarosan verses mese is

született, melyet a gyermekkönyv-

tárosok alkottak meg.

Fanny az akvarell festményeket a pa-

pírszínházunk lapjaihoz méretezte, és

így kiválóan alkalmazhatjuk Mesejárat

elnevezésû programunkon. Az óvodák

nagycsoportjait látogatjuk meg, és tar-

tunk számukra játékos, interaktív foglal-

kozást a könyvtárról, és természetesen

sok-sok szép könyvet is viszünk ízelí-

tõül. 

A gyerekek számára azzal fokozható

még az élmény, hogy textilbõl el is ké-

szültek a meseszereplõk, kézbe vehetik

õket az óvodában és találkozhatnak ve-

lük, amikor ellátogatnak a könyvtárba.

Elárulhatjuk, hogy a könyvtári mese

hamarosan folytatódik egy újabb törté-

nettel. Artúr nyuszi és barátai éjszakai

kalandokra indulnak, és azt fogják el-

mesélni, mi történik velük, amikor este

a könyvtár ajtaja bezárul. ■
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