
2014-ben október 13. és 20. között, aho-
gyan országszerte, úgy nálunk is elhang-
zott ez a hívogató mondat: Találkozzunk
a könyvtárban! Az Országos könyvtári
napok programsorozata már várva várt
esemény településünkön. Nyár végén
kezdtük tervezni a programot. Mindig
nagy élmény „fürödni” a könyvtárhasz-
nálók elismerésében, együtt örülni az el-
végzett munkának. Az idei programsoro-
zat kapcsán is volt részünk ebben. A hét
minden napjára terveztünk minimum
egy-két, néhány napon három progra-
mot is. 

Együtt olvasunk – együtt játszunk.
Ezen a napon nyílt a mackókiállításunk.
Sok-sok mesekönyv, történet kedves hõ-
se a maci, így említhetjük a Micimackót,
Boribont, Vackort, Brum Brum Brúnót,
Dörmögõéket és még sorolhatnánk. Ez
adta az ötletet, hogy felhívást tegyünk
közzé, a kiállítás létrehozására. Találko-

zott a könyvtárban kétszáznegyvenhét
maci, akik között vannak kicsik, nagyok,
morgók, horkolók, barnák, sárgák. A ki-
állítást több száz látogató nézte meg a
mai napig. Játszó napunkhoz tartozott 
a könyvtár királyának megválasztása.
E játéknak az elõzménye a nyári olvasási
felhívásunk és tagtoborzó programunk: a
gyerekek minden elolvasott könyv után,
minden az õ hatásukra beiratkozott új ol-
vasó után pontot kaptak. A legtöbb pon-
tot szerzett gyermek lett a király, aki egy
esztendeig tölti be a tisztségét. E napon
értékeltük a népmese napja alkalmából
kiírt feladatlapos verseny résztvevõinek
teljesítményét is. A Fodor Manó Helytör-
téneti Egyesület és könyvtárunk közösen
készített kiállítást az elsõ világháború
száz éve történt battonyai eseményeivel
kapcsolatosan. E kiállítással összefüg-
gésben írtunk ki pályázatot a gyerekek
számára. A beérkezett pályázatokat is ek-
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kor értékeltük. A költészet napja alkal-
mával egész nap verseltünk, két gyermek
akkor vállalta, hogy a tanév végéig min-
den nap, összesen ötven verset elolvas,
õket is jutalmaztuk, példát adva a többi
gyermek számára. Minden évben meg-
szervezzük a Legyél te is kölyökolvasó
játékot. A mi egyik olvasónk is részt vett
a Katona József Megyei Könyvtár által
szervezett programon. Így õ most rövid
élménybeszámolót tartott. A többi gyer-
kõcöt, aki végigcsinálta a játékot – igaz,
nem hibátlanul – szintén jutalmaztuk.
Felhívtuk a figyelmet, hogy újra lehet ját-
szani a kölyökolvasó játékon. Új olvasás-
népszerûsítõ játékot is elindítottunk ezen
a napon: a Kincsesláda játékot, melynek
értékelése a 2015-ös könyvtári héten
lesz. Mintegy száz gyermeket és húsz fel-
nõttet láttunk vendégül, stílusosan szóló
szõlõvel és mosolygó almával. 

Kedd délelõtt babaolvasókat vártunk.
Több éve folyik nálunk ez a program, a
Biztos Kezdet Gyermekházzal közösen.
Ilyenkor, õsszel be is iratkoznak a gyere-
kek. Az idén hat baba és tíz felnõtt vett
részt a programon. 

Délután geoládát avattunk. Egyik ol-
vasónk, aki jelenleg a Szegedi Tudo-
mányegyetem hallgatója, ismertetett meg
bennünket a geoláda fogalmával. Meg-
tudhattuk, hogy ez egyszerre játék, tájé-
kozódási gyakorlat, kirándulás, kaland.
Azt is megtudtuk, hogy Battonyán, a
könyvtárunkban, a tizenegyedik láda ke-
rült elhelyezésre. Izgatottan várjuk, hogy
mikor érkezik az elsõ geoládát keresõ
személy a könyvtárba. (Negyvenen vet-
tek részt e programon.)

A napnak ezzel nem volt vége, mert
késõ délután könyvbemutatóra került sor.
Egy helytörténeti könyvrõl van szó, me-

lyet a szomszéd város középiskolájának
tanára, Sarkadi László írt. A kötetben a
tanításról, a természetvédelemrõl, a csa-
ládról szóló történeteket olvashatunk,
melyek hol szívszorítóan szépek, hol na-
gyon is vidámak voltak. Tizennyolcan
vettünk részt a bemutatón.

Szerdán délelõtt Hajnal Iván házior-
vos adott tájékoztatást a szív- és érrend-
szeri betegségekrõl, tüneteikrõl. Mintegy
negyven, idõsebb korú ember érdeklõ-
dött a téma iránt. 

Csütörtökön került sor a hét legizgal-
masabb és egyben számunkra legna-
gyobb kihívást jelentõ megmozdulására.
Összefogással, közösen tettünk hitet az
olvasás mellett: a város fõterén jöttünk
össze nyolcszázan egy közös olvasásra.
Akik eljöttek, elhozták kedvenc könyvü-
ket, ebbõl néma olvasással olvastak né-
hány percig, majd A kis herceg címû
könyvbõl a kis herceg és a róka találko-
zásáról szóló részt olvasta fel az egyik is-
kola tanárnõje, ezt követõen közösen,
hangosan elolvastuk Pál apostolnak a
szeretet himnuszaként is ismert, ko-
rinthusiakhoz írt levelét. Felemelõ, meg-
ható, katartikus élmény volt!

Ennek a napnak a délutánján Péter
Erika költõnõ volt a vendégünk, az álta-
lános iskolák elsõs osztályainak nagy
örömére. Nagyon kedves, vidám, tartal-
mas délutánban volt részünk. 

Pénteken délelõtt a szomszéd telepü-
lés óvodásai jöttek a mackókiállítást
megnézni és a macik megtekintése után
báboztunk velük. A brémai muzsikusok
jelentek meg az interaktív program kere-
tében. Rendszeresen bábozunk a könyv-
tári foglalkozásokon, mert a gyermekek
nagyon élvezik: elõmondjuk a szöveget
és õk báboznak. Nagy lehetõséget rejte-
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nek ezek az elõadások a beszédfejlesztés,
a felszabadult játék, a könyvtárhoz való
kötödés terén, most is mintegy negyven
gyermek élvezte a könyvtári látogatást.

A gyermekek játéka után este a felnõt-
tek következtek: Irodalmi évfordulók –
irodalmi csemegék: rendhagyó színházi
próba címû programunkon, ahol a belépõ
egy tányér süti volt, mintegy ötvenen vol-
tunk együtt. A színlapon Shakespeare
Szentivánéji álom és Déry Tibor Képzelt
riport egy amerikai popfesztiválról címû
mûve szerepelt. Volt sírás és nevetés, egy
nagyon baráti, kellemes és felejthetet-
len estét töltöttünk el a közösségépítés je-
gyében.

A hét utolsó programjaként a helytör-
téneti egyesülettel közösen kerékpártúrát
szerveztünk Helyi értékek, értékes helyek
– látnivalók Battonyán megnevezéssel.

Körbe kerékpároztuk Battonyát, megte-
kintve a nevezetes helyeket, majd talál-
koztunk újra a könyvtárban, hogy egy kis
zsíros kenyérrel csillapítsuk éhünket.

Összegezve a hetet: jó volt megtapasz-
talni a közös munkálkodás örömét, hi-
szen szinte nulla forintból állítottuk ösz-
sze a heti programot (kivéve azt az egyet,
amely a Nemzeti Kulturális Alap támo-
gatásával jutott el hozzánk). Jó volt érez-
ni, hogy számíthatunk az olvasóinkra, az
intézményekre, civil szervezetekre. Hisz-
szük, hogy ez az egyik útja a közös-
ségformálásnak. Igyekeztünk minden
korosztályt megtalálni, és talán ki is tûnik
a beszámolómból, hogy az olvasóvá 
válásra és a helytörténetre fókuszál-
tunk. Ahogy telik az idõ, egyre jobban 
ráérzünk az összefogásban rejlõ sziner-
giákra. ■
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