
Könyvtári szombatok 
nagykar.hu/konyvtariszombatok 

Szombatonként a könyv mellé más érdekességet is ajánlunk 

Negyven éve nem dolgozunk szombaton. Ilyenkor az egész család közös programra indulhat, a könyvtárba 

is. Most az olvasás és a kölcsönzés mellé mást is ajánlunk. 

A többnyire felsőfokú, sokszor a könyvtáros mellett pedagógus végzettségű munkatársaink sokirányú 

ismeretüket állítják a könyvtárlátogatók szolgálatába. 

12022. szeptember 24. (szombat)! 
Gólyalábazási lehetőség 9:00-13:00-ig. 

2022. szeptember 24. (szombat) 09:00 -09:45 
Helytörténeti séta könyvtártól könyvtárig 
Könyvtáros: Kardos Ferenc 
Ha érdekli a belváros története, épületei, szobrai, a séta során 
izgalmas történeteket, részleteket tudhat meg róluk, s azt is, 
hogy a könyvtár honlapjairól-akár telefonnal is-hogyan lehet 
még többet olvasni, látni Nagykanizsáról. 

2022. szeptember 24. (szombat) 09:15 -12:30 
Játékos ismerkedés 64 mezőn 32 figurával 
Könyvtáros: Győrfi Norbert 
Aki kezdő vagy alap szinten szeretne megtanulni játszani, 
esetleg komolyabban érdekli a sakkjáték, akár egymaga vagy 
éppen kisebb baráti társasággal, szeretettel várjuk. Osztályokat 
és napközis csoportokat megbeszélt időpontban szívesen 
fogadunk, egyeztetett időpontban az iskolába is elmegyünk. 

2022. szeptember 24. (szombat) 10:00 -11 :00 
Közelebb hozzuk a 13. századot! 
Könyvtáros: Józsa Tibor 
1264-ben hospesek (telepesek) költöztek a Nagykanizsához 
közeli lharosberénybe. Milyen ruhában jártak? Mit ettek? Mit és 
mivel dolgoztak? Hogyan készítették el eszközeiket? Milyen 
fegyverzetben harcoltak a tatárjárást követő évtizedekben 
Magyarországon? Ezekre a kérdésekre egész biztosan választ 
kap a Banderium Hungarorum ismeretterjesztő programján. 

2022. szeptember 24. (szombat) 10:30 -11 :30 
Firkálgató 8-12 éveseknek 
Könyvtáros: W. Kovács Ágnes 
Szeretnél megtanulni fagyit rajzolni? Dinnyét, limonádét, 
kiscicát? Ha a válaszod igen, akkor a gyerekkönyvtárban a 
Firkálgatón a helyed. 

2022. szeptember 24. (szombat) 11 :00 -13:00 
Megismerhetjük 150 év Nagykanizsájának 
mindennapjait? 
Könyvtáros: Kardos Ferenc 
20 éve állítunk elő könyvekből, újságokból a nagykar.hu oldalon 
elérhető kanizsai tartalmakat. 
Így a világ bármely pontjáról, bármikor, bárki olvashat, nézhet 
kedves városáról (még épületeiről és azok lakóiról is utcánként), 
iskoláiról, vagy nevesebb kanizsai személyiségeiről. 
Azt is megmutatjuk, hogyan lesz a mai, vagy épp másfélszáz 
évvel ezelőtti kanizsai eseményről, nyomtatásban megjelent 
hírből olyan digitális tartalom, mellyel felidézhető a 100, 125, 
150 évvel ezelőtti Nagykanizsa. Ez akár iskolai közösségi 
szolgálatként végzett munkává is válhat középiskolások 
számára. 
A foglalkozás azt tanítja meg idősnek és fiatalnak, hogy 
megismerhetők Kanizsa utóbbi 150 évének hétköznapjai 
szolgáltatásaink révén. 


