
Az óvodás gyermekek érdeklõdve hallgatják
a különféle meséket édesanyjuk vagy az óvó
nénik elõadásában. Napjainkban az úgyne-
vezett „slágermesék” hódítanak a kicsik kö-
rében. Az anyukák már célirányosan Bartos
Erika könyveit keresik a polcon, s szeren-
csésnek mondhatók, ha rátalálnak egyre. 
A tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtár
gyermekkönyvtára lehetõséget biztosít arra,
hogy minden kisgyermeknek jusson a nép-
szerû darabokból.

Egyáltalán nem szokatlan, hogy ovis
gyermekek látogatnak el a város könyvbiro-
dalmába, hiszen már hosszú évek óta van
példa arra, hogy a gyermekek könyvtári fog-
lalkozások keretében ismerkednek meg a
könyvtárral.

A TÁMOP pályázati projekt azonban túl-
mutat ezen. Az ovis csoportok tagjai immá-
ron ugyanazt a könyvet tarthatják kezükben
és kölcsönözhetik ki. Így várja õket Kipp-
Kopp, Boribon, vagy Bogyó és Babóca ka-
landja, amelyet az óvodában az óvó nénik
tolmácsolásában, közösen figyelemmel kí-
sérhetnek a könyv lapozgatásával és a képek
segítségével. A kölcsönzést ovis köl-
csönzõkártyával nyugtázzuk, amellyel a ké-
sõbbiekben is kölcsönözhet a gyermek
könyveket, akár egyénileg is.

A rendezvény keretében az elmúlt évben
könyvtárunk vendégül látta a Fürdõ utcai
Óvoda, a Kálvária utcai Óvoda és a Geszti
Óvoda csoportjait. Nagy örömünkre vidéki
óvoda is csatlakozott a programhoz. Febru-
árban a szomódi Százszorszép ovi gyerme-
kei érkeztek hozzánk, hogy játékos foglal-
kozáson ismerjék meg a gyermekkönyvtár
értékeit, valamint azért, hogy Boribon és
Bogyóék történetét hazavigyék. A kicsik
történeteket hallgattak meg Süni Dini nagy
napjáról, valamint a Négy évszak meséi kö-
zül a Télrõl. Mindannyian nagyon vártuk
már a jó idõt, így a Tavasztündér is ellátoga-
tott a könyvtárba. A foglalkozáson különle-
ges élményt nyújtottak az apró talpúak 
számára azok az állatos újságok (Süni, Ter-
mészetbúvár), amelyekben hattyút vagy
kengurut mutathattak meg egymásnak. 
A folytatásban hasonló jókedvvel színeztek,
énekeltek a gyermekek a könyvtár olvasó-
termében.

A továbbiakban is várjuk az ovis csopor-
tok részvételét egy hangulatos, játékos fog-
lalkozásra, és persze kölcsönzésre, hogy 
minél többen barátjukká fogadhassák Bori-
bont, a játékmackót! ■
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Az óvodások öröme – könyvtárunk büszkesége




