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A LENTI VÁROSI KÖNYVTÁR GYERMEKKÖNYVTÁRÁNAK 
ÉVÉRTÉKELŐJE 

 
 

Úgy gondolom, hogy ilyenkor május végén, június elején minden 
gyermekkönyvtáros  számvetést készít, hisz vége az oktatási évnek! Ez a kilenc hónap 
az ideje annak a munkának, amelyben megvalósítjuk feladataink, elképzeléseink, 
ötleteink nagyobb részét. 

Az egyre ritkuló gyermekkönyvtári foglalkozásokon  kívül különböző 
rendezvények segítségével  népszerűsítjük a könyvtárat, a könyveket, az olvasást. 

A lenti Városi Művelődési Központ és Könyvtár  gyermekrészlegében ebben az 
esztendőben szinte minden hónapra esett egy rendezvény. Igyekeztünk úgy 
összeválogatni  a programokat, hogy óvodáskortól 14-éves korig  minden korosztály 
számára biztosítsunk feladatokat. 

„Tovább is van mondjam még” címmel irodalmi levelezős játékot hirdettünk 
kisiskolások részére. Célunk az volt, hogy megismerkedjenek a könyvtárban 
megtalálható régebbi és újabb meseregényekkel. 

Környezetvédelmi levelezős játékunkat 4.-5. osztályos tanulók részére hirdettük 
meg. A játék során megoldandó feladatlapok témáihoz a közelmúltban megjelenő 
ismeretterjesztő könyveket  kötöttük. 

A tanév folyamán négy alkalommal hirdettünk pályázatot időszaki kiállítások 
rendezésére. Rajzoltak, meseillusztrációkat, terveztek húsvéti képeslapokat különböző 
technikákkal, készítettek gyermeknapra játékterveket. 

Decemberben volt rejtvénymegoldó játék, közös karácsonyfa díszítés – a  
karácsony, a szeretet ünnepét idéző  felolvasással,  ünnepléssel.  

Felső tagozatos tanulók részére is szerveztünk vetélkedőket. A 7.-8. osztályosok  
a Kultúra Napja alkalmából  adtak számot arról, mit tudnak a Himnusz költőjéről és a 
korról melyben élt. 

Vár a könyvtár címmel könyvtárhasználati vetélkedőt rendeztünk az ötödik 
osztályosoknak; a Költészet Napja tiszteletére mesemondó és versmondó versenyt.  

A felsoroltak közül melyik volt számomra a legszebb? A novemberi hónap! 
November az óvódásoknak szervezett rendezvények ideje volt nálunk. ”Az ősz 

aranyló falevélből terít elénk szőnyeget” -címet adtuk annak a nagyon  színvonalas 
versmondó versenynek, amely a város két óvodájának nagycsoportosai között zajlott. 

Lentiben a Városi  Televízióban Ovi-mese címmel mesét mondanak az 
óvodások hetente egyszer. A gyermekkönyvtárban ”Ezt meséltük a televízióban” 
címmel rendeztünk rajzkiállítást. A kiállítás- megnyitó egy gyönyörű mesedélelőtt volt 
mindannyiunk számára. 

A különböző technikával készült, az egész mesét megörökítő rajzok mellé újra 
hallhattuk azokat a meséket, amelyeket a televízióban egyszer már elmeséltek a kis 
óvódások. A megnyitó végén megvendégeltük a gyerekeket, s az ajándék mellé, a 
könyvtáros néni is mondott egy mesét. 

Szerveztünk a nagycsoportosoknak még „Mesebolt” címen vetélkedőt. Szívet 
melengető látvány volt, látni a lankadatlan figyelmet, igyekezetet, amellyel az alig hat 
éves kisgyermekek végig játszották velem a délelőttöt. Kiállták a „próbákat” a  
hamuban sült pogácsák megszerzéséért, hogy a szegénylegény végre elindulhasson 
Sárkányországba, kiszabadítani Nefelejcs királykisasszonyt. A játék során a hét próbán 
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volt vers felismerés, körjáték, bábozás , rejtvényfejtés , sárkányviadal. A kipirult arcok, 
csillogó szemek igazolták, büszkén vitték haza a tarisznya hamuban sült pogácsát. 

Végiggondolva az oktatási évet elégedettek lehetünk! Két iskola és két óvoda 
van. A négy intézményben mindössze ezer gyerek. Mindenki - a könyvtár, a rendőrség, 
a tűzoltóság - ettől a „maroknyi csapattól” várja, hogy részt vegyen a rendezvényein. A 
gyermekkönyvtár rendezvényein részvettek! 

Köszönet érte minden óvó néninek és tanító néninek, tanár néninek, hogy 
munkájuk mellett vállalták az együttműködést velünk!  
 
 

Tüske Lászlóné 
 

 
 

 
A lenti városi könyvtár gyermekkönyvtára 
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