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A BATYKI MOZGÓKÖNYVTÁR A KÖNYVTÁROS 
SZEMÉVEL1 

 
 

Batyk 438 fős település, ahol az utóbbi 20 évben nem működött könyvtár. Itt 
valóban a semmiből kellett könyvtárat létesíteni. Mondhatni a 0-ról kezdtük. Kezdetben 
nem volt se könyvtárhelyiségünk, se polcok, se számítógép. Csak pár darab folyóirat és 
egy doboznyi könyv. 

Sok segítséget kaptam a megyei könyvtár munkatársától, Sebestyénné Horváth 
Margittól és kollégáitól. Javaslatukra elkezdtem felmérni, hogy milyen jellegű 
könyvekre lenne szüksége a lakosságnak, amiből lassan körvonalazódni kezdett a 
majdani könyvtár arculata.  

Mivel Batykon szerencsére még működik óvoda és iskola, innen indultam. 
Annál is inkább, mivel magam is ovis anyuka voltam akkor és rendszeresen tartottam a 
kapcsolatot a szülőkkel és az intézmény dolgozóival. Az első könyvtártagok is közülük 
kerültek ki. Keresettek lettek a mesekönyvek, ismeretterjesztő kiadványok, a romantikus 
irodalom, a történelem, a természetgyógyászat, és a szakácskönyvek. 
 Ezen kívül bárkivel találkoztam a faluban mindenkitől érdeklődtem az olvasási 
szokásairól, téma javaslatot kértem, hogy milyen könyveket látna szívesen a 
könyvtárban. 

Lassan, de biztosan haladtak a dolgok az önkormányzat részéről is. Hamarosan 
megkaptuk a könyvtárhelyiséget az önkormányzat mögötti épületben és megjöttek az 
első polcok is.  
 2007 decemberének elején hivatalosan megnyitott a batyki mozgókönyvtár. A 
könyvállomány is kezdett gyarapodni a megyei könyvtár jóvoltából. Kezdetben 5, majd 
11 órás nyitva tartással működtünk. 

Eleinte, ha új dokumentum érkezett a könyvtárba, a nagy hírt kiplakátoztam 
ahová csak lehetett –bolt, buszmegálló, iskola, óvoda- és szóban is tájékoztattam az 
embereket. 2008 tavaszán új berendezéssel bővült a könyvtár. Végre kaptunk egy 
számítógépet, internet hozzáféréssel és egy nyomtatót is. 
 Fellendült az élet! A gyerekek megrohanták a gépet színezők és játékok után 
kutatva, és idő közben megtanulták önállóan kezelni is a számítógépet. Amióta internet 
hozzáférés is van a könyvtárban, az új dokumentumok érkezéséről, esetleges 
késedelemről már elektronikusan is tudom tájékoztatni az olvasókat.  

Nagyon hasznosak ilyen szempontból a különböző közösségteremtő portálok, 
ahol akár az üzenő falra írva, akár e-mail formájában lehet értesíteni az érintetteket az 
újdonságokról. 2008 nyarára jelentősen nőtt a könyvtárba járók száma. Egyre többen 
iratkoztak be és kölcsönöztek. 
 Igaz, ami igaz, néha azért videotékásnak éreztem magam, mert a DVD 
kölcsönzése igen népszerű nálunk. Azért vannak „pozitív ellenpéldák” is. Van olyan 
roma származású olvasó, aki 5-6 könyvet is kivisz egyszerre és 1 hét alatt ki is olvassa. 
Egy értelmiségi hölgy a természetgyógyászat könyveket keresi és kéri ki akár 
könyvtárközivel is a megyei könyvtárból. Több történelemfüggő olvasóm is van, akik 
csak 20. századi eseményekről olvasnak. A lányok, asszonyok a szakácskönyveket, 
romantikus irodalmat viszik szép számmal. 

                                                           
1 A Deák Ferenc Megyei Könyvtárban 2009. október 25-én rendezett mozgókönyvtári szakmai napon 
tartott előadás írásos változata (a szerk). 

 20



MMŰŰHHEELLYY  

 21

Az abszolút favorit a folyóirat, amit 2-4 napra lehet kikölcsönözni, így több 
emberhez eljut (ez egyébként érvényes a DVD-kre is). 
 Már a kezdetek kezdetén feltűnt, hogy több idős ember azért nem jár 
könyvtárba, mert nehezen mozdul ki otthonról. Pedig nagyon szeretnek olvasni. Ezért 
házhoz viszem nekik a folyóiratokat vagy könyveket. Így tényleg mozgókönyvtárrá 
alakult a batyki könyvtár. 

Különböző rendezvényekkel is igyekszem megmozgatni az embereket. 
Tartottam már húsvéti, karácsonyi kézműves foglalkozásokat, amiben a megyei 
könyvtártól is kaptam segítséget. 
 2008. május végén került megrendezésre először a faluban a gyermeknap. Nem 
kell semmi extra dologra gondolni. Nem volt ugráló vár, sem kirakodó vásár. Csak a 
gyerekek és a szüleik – köztük sok apuka, ami azért nagy szó! Voltak egyéni 
sportversenyek a nagyobbaknak, kézműves foglalkozás a kisebbeknek az óvó nénivel, 
baba- mama találkozó apróságoknak, palacsinta evő verseny, dia film vetítés, rajz 
verseny. Kb. 80 ember jött el és még a felnőtt, nagy gyerekek is kaptak pár db cukrot. 

A batyki könyvtár sokat köszönhet az olvasóinak. Mondhatom, hogy rengeteg 
könyvet, folyóiratot és DVD-t adományoztak már. A mai napig 846 bejegyzett 
dokumentumot kapott a könyvtár. Az előfizetett újságokon kívül még 5 folyóirat 
érkezik rendszeresen az olvasók által. Minden adományozott dokumentumról 
ajándékozási szerződést is kötünk, így az eredet is visszakövethető. 
 Jelenleg a könyvtár berendezése a következő: 4 db könyvespolc, külön gyermek 
és felnőtt részleg, egy játszósarok, mely a szakfelügyelő tetszését is elnyerte, egy 
számítógép 2 nyomtató. 
 

 
 

 A fejlődés jegyében a nyár végén elkészült Batyk nem hivatalos honlapja is. 
www.batyk.eoldal.hu oldalon a faluról, a könyvtárról található mindenféle érdekesség. 
Itt tartunk most, de sok még a tennivaló. Az olvasók érdeklődését folyamatosan fenn 
kell tartani! 
 
 
 Takácsné Giczi Hajnalka 

http://www.batyk.eoldal.hu/

