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MAZSOLÁK A NAGYKANIZSAI GYEREKKÖNYVTÁR  
ÉLETÉBŐL 

 

Az év második felében ismét érdekes programokon vehettek részt a könyvtárunk-
ba látogató gyermekek. A hagyományoknak megfelelően idén is megtartottuk a Bene-
dek Elek évfordulóhoz kapocsoldó Népmese Napját, ahol közel 80 óvodás hallgatta a 
nagy mesemondó meséjét. Idén a mesefelolvasás retro-formát öltött, diafilmről történt, 
melyet a Bolyai és a Rozgonyi iskola tanulói vállaltak magukra. Így nem csak a képze-
letükben, de képekben is megelevenedett A papucsszaggató királykisasszonyok c. mese. 

A felolvasás végén a Rozgonyi úti és Platán sori ovisoknak lehetőségük nyílt, 
hogy a filmen látott kedvenc jelenetüket le is rajzolhassák. Örömmel kucorodtak a több 
méter hosszú guriga mellé. A könyvtár újabb szolgáltatásai közül a társasjátékokkal is 
megismerkedhettek a gyerekek. 

 
A Zrínyi iskola 2. osztályos tanulóival az ismeretterjesztő könyvsorozatok álla-

tokkal kapcsolatos köteteiről (Mi micsoda, Búvár Zsebkönyvek és Bölcs Bagoly) be-
szélgettünk. A foglalkozás során a gyerekeknek lehetőségük nyílt a sorozatok összeha-
sonlítására, lapozgatására, a könyvek legfontosabb adatainak megbeszélésére, felfedezé-
sére. Nagy élvezettel kapcsolódtak be a foglalkozásba és merültek el az állatokról szóló 
ismeretekben. 

A foglalkozást A brémai muzsikusok c. rajzfilm levetítésével zártuk. A könyvtári 
óra hozzájárult az iskolában tanult ismeretek kibővítéséhez. 
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A Zalai gyermekkönyvhetek programsorozat keretében Nagy M. Katalint láttuk 
vendégül.  Az előadó egy interaktív mesedélutánnal kedveskedett a meghívott gyere-
keknek. Az alsó tagozatos diákok nem csak meghallgathatták, hanem el is bábozhatták a 
Katalin által írt Bolondos macska c. mesét. A mókás történet megelevenítése sok öröm-
teli és vidám percet szerzett a gyermekeknek és a tanító néniknek egyaránt. Az előadó 
ráadásként egy megható történettel ajándékozta meg lelkes közönségét. Az előadás vé-
gén a „jótündér” köpenye alá is bebújhattak a bátor kisdiákok. 

 

 
 

Az ősz folyamán vidéki iskolások is látogatást tettek a könyvtárunkban. Bebaran-
golták az épületet, majd könyvtárhasználati ismeretekre került sor. Elsajátíthatták a 
számítógépes katalógushasználatot, a dokumentumok állományban való keresését. A 
foglalkozás végén a megszerzett ismeretek alapján feladatlapot tölthettek ki. A végzős 
gyerekek többsége középiskolai tanulmányait a városban szándékozik folytatni, így 
beiratkozott olvasóként már némi magabiztossággal jöhetnek könyvtárunkba. 
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