
2006-ban állami címzett támogatásból meg-
kezdõdött a kiskunfélegyházi Petõfi Sándor
Városi Könyvtár új szárnyának építése, és a
Hattyúház rekonstrukciója. 2008. november
4-én adták át a teljes épületegyüttest. A beru-
házás összege 470 millió forint volt, amibõl
15% volt a város önereje. A korábbi hétszáz
négyzetméter helyett jelenleg kétezer négy-
zetméteren vehetõk igénybe a könyvtár szol-
gáltatásai. Büszkén mondhatjuk – most már
a TIOP-pályázat fejlesztéseinek köszönhetõ-
en is –, hogy könyvtárunk a XXI. századi
igényeket is kielégíti, de sajnos bababarát te-
rületet már nem tudtak kialakítani.

Emiatt pályázatot nyújtottunk be a Baba-
barát terület cím elnyerésére, amellyel 200
ezer forint támogatást kaptunk a Szoptatást
Támogató Nemzeti Bizottságtól, s részt ve-
hettünk az Egészségügyi Minisztérium cím-
átadó ünnepségén.

Az emeleti gyermekkönyvtári irodahelyi-
ségben rendeztük be a bababarát területet
2009. július 6-án. Ettõl kezdve egyre több
kismama járt hozzánk, így felmerült annak a
lehetõsége, hogy csoportosan is találkozhas-
sanak. 2009 õszétõl elindult a Betûbölcsi, a
városi könyvtár baba-mama klubja, havi két
foglalkozással.

A Betûbölcsi a 0–3 éves gyermekek és
szüleik számára létrehozott rendszeres fog-
lalkozássorozat. Távlati célunk: olvasóvá ne-
velés, új olvasók nyerése (szülõk, testvérek,
hozzátartozók), a látogatottság növelése. Kö-
zelebbi célunk: a legfiatalabb korban is lehet
ismerkedni mondókákkal, mesékkel, más,
hasonló korú kisbabákkal örömteli könyvtári
összejövetelek alkalmával.

Találkozásaink alkalmával észrevétlenül
kialakulnak közösségi szokások, érzések, ér-
tékek, barátságok, képességek. A beszéd
alapjait is könnyen sajátítják el a babák az
anyanyelv ritmusát hallva, akár mondóka,
ringató formájában, a könyvtári környezet-
ben.

Jó alap volt ehhez a programhoz a baba-
barát területen kívül a gyermekkönyvtár tá-
gas tere és kis kuckói. Közösen megbeszélve
a szülõkkel kiselõadásokat szerveztünk, az
ünnepre ajándékokat készítettünk a gyere-
keknek, ezt õk mindig érdeklõdéssel várták.
Barkácsolás közben tapasztalatokat lehetett
cserélni a gyermeknevelés problémáiról. 
A kicsik bármikor lepihenhettek, sokan jót
szunyókáltak a szabad programnak köszön-
hetõen. Pillanatok alatt felfedezték az apró-
ságok, hogy a könyveket nemcsak olvasásra
lehet használni, hanem várépítésre is kiváló-
ak. Észrevétlenül megszerették a könyveket,
nem is kellett tanítani nekik.

Ízelítõ a foglalkozások témáiból: Kórházi
dietetikust hívtunk segítségül, aki az ételal-
lergiákról is szólt. A mondókatanuláshoz 
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elõre elkészített gyûjteményünk volt, nagy
segítség ez a külföldön élõ, magyar szárma-
zású keresztanyának is. A közös mondóká-
zás, bábozás mindig nagy élmény, nálunk is
annak bizonyult. A bábkészítés fortélyaival
is megismerkedhettünk, elõtte a báb és gyer-
mek kapcsolatáról volt szó kiselõadás for-
májában. Alternatív gyógymódokkal és
módszerekkel ismerkedhettek meg a szülõk,
például beszélgethettek a Schüssler-te-
rapeutával, hallhattak több ízben babamasz-
százsról, mosható pelenkákról stb. Hasznos
tanácsokkal, konzultációs lehetõséggel szol-
gált a gyermekorvosnõ a téli betegségek ide-
jén. Meghívtuk a városunkban nemrég indult
Waldorf óvodát is!

A szülõknek szóló elõadások, beszélgeté-
sek, könyvajánlók segíthetnek az otthon töl-
tött mindennapokban. Az apukák, a rokonok
és a nagyszülõk is szívesen ellátogatnak hoz-
zánk.

A helyi televízió is többször vendégünk
volt a Betûbölcsiben, a szülõkkel együtt a
legjobb reklám egy igazi, családbarát könyv-
tár számára. Honlapunkra folyamatosan fel-
tesszük a foglalkozássorozat fotóit, elõzete-
sen pedig meghívóját. 

2010 novemberétõl a Kerekítõt is nálunk
tartja Horváth-Rekedt Gréta, így minden hó-
napra jut Betûbölcsi és Kerekítõ. Sokszor
volt olyan alkalmunk, amikor néhány hetes
kisbabák is jelen voltak. Örömmel tornáztak,
vagyis biciklizõ kisegerekké változtak egy-
egy kis idõre Gréta javaslatára.

A növekvõ babák – szüleikkel együtt – a
kéthavonta tartott családi szombat délelõttök
rendszeres látogatói.

Kiváló helyszín volt ezekhez a progra-
mokhoz a bababarát terület. Közösségben
mindent érdekesebb, élvezetesebb és köny-
nyebb csinálni. Megállapíthatjuk, hogy az
olvasóvá nevelés gyökerei a Betûbölcsiben
rejlenek! 

Ennek indulásához jó alapot nyújtott az a
pályázat, amellyel megteremtettük és azóta –
lehetõségeinktõl függõen – tovább bõvítjük 
a bababarát terület játékait. Kis olvasóink a
megyei könyvtár támogatásának köszönhe-
tõen babafüzetet és babaolvasójegyet kapnak
beiratkozáskor, ezzel az egyéni ajándékkal
várjuk az új betûbölcsis apróságainkat.

A Betûbölcsiben ritka szép pillanatokat
élhettünk át – sok boldog kisbabát látva a
könyveink között. Reméljük, hogy ez még
sokáig így marad! Mi, könyvtárosok erre tö-
rekszünk! ■

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2011. június 19




