
„Egy gyermek egyedül a könyvével valahol
bent a lélek titkos szobáiban saját képeket al-
kot, amelyek minden mást felülmúlnak.
Ezekre a képekre az embernek szüksége van.
Azon a napon, amikor a gyerekek fantáziája
többé már nem tudja megalkotni õket, azon a
napon az emberiség szegény lesz. Minden
nagy dolog, ami a világban történt, elõször
egy ember fantáziájában történt, és hogy a
holnap világa hogyan fog kinézni, nagyrészt
annak a képzelõerõnek a mértékétõl függ,
amit azok birtokolnak, akik éppen most ta-
nulnak meg olvasni. Ezért van szüksége a
gyerekeknek könyvekre.”

A battonyai „Népek Barátsága” Közmû-
velõdési és Iskolai Könyvtár jelenlegi épüle-
tében 1978 óta mûködik. 

Munkánk során mindig arra törekedtünk,
hogy kellemes, barátságos környezetet biz-
tosítsunk a könyvtár látogatóinak az infor-
mációkereséshez, a kölcsönzéshez, a tanu-
láshoz, a szabadidõ hasznos eltöltéséhez. 
A bútorok ugyan a régiek voltak, de azért
igyekeztünk vidám mesefigurákkal színesí-
teni, hangulatossá varázsolni a gyerekrészt is.

Az elsõ nagy változás 2009 szeptemberé-
ben következett be, amikor az Oktatási Mi-
nisztériumtól, a miniszteri látogatás követ-
kezményeként, 5 millió forintot kaptunk 
állománygyarapításra.

Ekkor leselejteztük a régi, rongyos,
agyonolvasott gyerekkönyvek nagy részét,
és helyettük szép, új mese- és ismeretterjesz-
tõ könyvekkel örvendeztettük meg kis olva-
sóinkat, akik lelkesen vették birtokukba az új
könyveket. Az olvasás megszerettetéséhez
kellenek az új és jó olvasmányok! A szebb,
újabb könyveket szívesebben kölcsönzik ki a
gyerekek.

Örömünk tovább fokozódott, amikor
könyvtárunk a TÁMOP 3.2.4 pályázat kere-
tében új bútorokat vásárolhatott a gyerekol-
vasóba. Így kicserélhettük a régi magas asz-
talokat „ovis” asztalokra és hozzájuk illõ
székekre. Új, színes és alacsonyabb polco-
kat, kanapékat, fotelokat, mesefigurás, szí-
nes szõnyeget, a leporellóknak, játékoknak
kis, fiókos szekrényt vásároltunk. Azért,
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A mi kis „mesebirodalmunk” létrejötte…



hogy segítsük és könnyítsük a kisgyermekes
anyukák könyvtárlátogatását, pelenkázó asz-
talt is beszereztünk.

Amikor azonban mindezzel készen vol-
tunk, még mindig nem volt vége az ötletek
megvalósításának. Kitaláltuk, hogy alakít-
sunk ki egy kuckós, barátságos mesebirodal-
mat, amelynek bejárata egy „igazi várkapu”.
Így hoztuk létre a könyvtár, a Battonya Város
Könyvtáráért Alapítvány és a Városellátó
Szervezet összefogásával a mi kis „mesebi-
rodalmunkat”.

Ki-ki anyagiakkal, munkájával és ötletei-
vel támogatta a munka folyamatát. A Város-
ellátó Szervezet dolgozói elkészítették és fel-
állították a „várfalat”, amihez az anyagot az
alapítvány vásárolta meg. 

A várfal három ablakában egy-egy mese-
jelenetet elevenítettünk meg. Ebben segítsé-
günkre volt egy ügyes kezû varrónõ, aki el-
készítette nekünk a bábokat. A Hófehérke és
a hét törpe, A békakirályfi és a Jancsi és 
Juliska c. mese szereplõi díszítik a vár abla-

kait. Egy másik varrónõ kedves felajánlás-
ként megvarrta a függönyöket az ablakokra,
és még további bábokat készített nekünk.
Hamarosan elkészülnek a mackós könyvtá-
maszok, asztalos ismerõsünk munkáját di-
csérve, amelyek festése szintén összefogás-
sal történik.

Felállítottunk egy kis bábszínházat, amit
a gyerekek nagyon szívesen fogadtak, és
gyakran egymásnak tartanak rögtönzött kis
bábelõadásokat, amihez játékokat az olva-
sóktól is kaptunk, vásároltunk és készítet-
tünk is.

Minden szerdán délelõtt ölbeli játékokkal
várjuk a kisbabákat és szüleiket. Péntek dél-
utánonként pedig önkéntes segítõk bevoná-
sával mesedélutánt tartunk a gyerekeknek.

Tapasztalataink szerint az újonnan kiala-
kított gyerekolvasó egyre több kis olvasót
vonz be hozzánk. Volt olyan kisgyerek, aki
nagymamáját is magával hozta a könyvtárba,
hogy megmutassa neki az átalakult gyerek-
részt. Gyesen lévõ anyuka a délelõtti séta so-
rán útba ejtette a könyvtárat, és a mesekuc-
kóban olvasott mesét a kisgyermekének. 
A bábszínház pedig tényleg nagy siker! 

Talán annyi hátránya van ennek a kuckó-
sított gyerekrésznek, hogy a kölcsönzõ pult-
tól nem lehet rálátni, de idáig nem volt és re-
méljük ezután sem lesz ebbõl probléma.

A nagy lelkesedéssel kialakított „mesebi-
rodalmunkba” szeretettel várunk minden kis
könyvtárlátogatót, hogy a meseszeretõ gye-
rekekbõl olvasó felnõttek váljanak! ■
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