
Egy paravánnal kezdõdött minden. Ponto-
sabban azzal a problémával, amivel egyre
több gyermekkönyvtár kénytelen szembe-
nézni: az olvasók, látogatók számának csök-
kenésével. Ahogy azt mondogatni szokták:
az internet, a tévé, a DVD elvonja a gyereke-
ket a könyvtõl, a könyvtártól. A szülõk már
nem érnek rá esténként meséket olvasni lá-
nyaiknak, fiaiknak, hiszen az egész napos
munka után otthon is helyt kell állniuk. Egy-
szerûbb, ha benyomják a televíziót, a számí-
tógépet. Mindezen persze lehet siránkozni és
ölbe tett kézzel ülni, várva az olvasót, a gye-
reket és a szülõt, hogy mégis benyit a könyv-
tárba. Vagy lehet tenni érte. De mit? Pótol-
hatja-e a könyvtár a mesélés örömét?

Mint számos gyermekkönyvtáros, mi is
próbálkoztunk sok mindennel. Játszóházzal,
mesemondó szõnyeggel, ahol könyvtárosok,
óvónõk, de akár szülõk is elmondhatták ked-
venc meséjüket. Mindez hol több, hol keve-
sebb sikerre vezetett. 

Aztán megtaláltuk a paravánt. Pontosab-
ban tudtuk, hogy árválkodik valahol a
könyvtárban, egy félreesõ helyiségben, ahol
nincs láb alatt. Ám el is felejtkeztünk róla.
El, hiszen nem is igen tudtuk, mit kezdjünk
vele. Egyszer azonban belebotlottunk. A pa-
ravánt nézve pedig eszünkbe jutott, gyerek-
ként mennyire szerettük a bábelõadást. Sõt,
az is hamar kiderült, nem csak nézni, de ját-
szani is bábszínházasdit! Egy darabig néze-
gettük, aztán arra gondoltunk, ha lennének
bábok, rendezhetnénk elõadást a gyerekek-
nek. Persze, mindjárt megfogalmazódtak az
ellenérvek is: nem tudjuk mi megcsinálni,
könyvtárosok vagyunk, nem színészek.

Néhányan mégis összeálltunk, és eldön-
töttük: a közelgõ Mikulásra egy bábelõadás-
sal lepjük meg a gyerekeket. Díszleteket ké-
szítettünk, próbáltunk, és néhány hét alatt
összeállt az elsõ elõadás. A bemutatóra né-
hány tucatnyi gyerek jött el. A paraván mö-
gül ugyan mi nem láttuk a csillogó gyer-
mekszemeket, de a nevetésbõl, a velünk
együtt énekelt dalokból sejtettük: megnyer-
tük a közönségünket. Ezt pedig csak erõsí-

tették a szülõk, akik az elõadás után kérdez-
gették, mikor lesz a következõ bemutató. Mi
pedig szinte rögtön döntöttünk: újabb elõ-
adást készítünk. Innen már nem volt megál-
lás. Egyre több család érkezett az elõadások-
ra. Óvodai csoportok jelentkeztek be. A gye-
rekek, a családok pedig az elõadás után ott
maradtak. A könyvek között válogattak és
kölcsönöztek.

Közben az is kiderült, a bábozás csapat-
építésnek sem rossz. Az elõadások ugyanis
igazi közös produktumok. Van, akiben egy
díszlettervezõ veszett el, más varrónõként
segít, de ha kell, tudunk verseket faragni,
dalszöveget írni is. Így lassanként kialakult
a „bábszínház” magja. S nem csak gyer-
mekkönyvtárosokból. Akad közöttünk fel-
nõtt olvasószolgálatban tevékenykedõ kollé-
ganõ, sõt ruhatáros is. Mindez pedig igazol-
ja, hogy egy nagyobb könyvtárban is tudnak
együtt, egy cél érdekében gondolkodni és
tenni a különbözõ részlegekben, emeleteken,
egymástól egyébként elkülönülten dolgozó
kollégák.

Talán ezt az összefogást érezték meg má-
sok is. Hiszen néha onnan jött a segítség,
ahonnan nem is vártuk. Így például a szol-
noki Szigligeti Színház egyik színészétõl.
Horváth Gábor mikor hallott a kezdemé-
nyezésünkrõl, azonnal jött és segített. Sok
„apró kis ötlettel” színesítette az elõadást,
rendezte és irányította a darabot, ha kellett
élõ gitárkísérettel kiváltva az addig számító-
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géprõl szóló muzsikát. De jött a színház
énektanára is, Simon Erika pedig nem csak
zongorázott, de tanított is énekelni.

Mára már szûk lett a gyermekkönyvtár ol-
vasóterme, mely helyet ad a bábelõadások-
nak. Így egy-egy szombaton már kétszer is a
paraván mögé kellett állnunk. A kezdemé-
nyezésre felfigyelt a városi tévé, a megyei
lap, melynek internetes portálján így fogal-
mazott Jenei Gyula költõ: „Tudták, hogy
Szolnokon van egy bábszínház!”

A legnagyobb dícséretet mégis a gyere-
kektõl kapjuk és kaptam. Az egyik kisfiú
ugyanis a minap a könyvtárba benyitva így
köszönt: szia, Sipka Manó!

Bábelõadásaink a könyvtárban, idõrend-
ben: 2008. december 6. – Két Mikulás nem
fér meg egy erdõben; 2009. január 31. – 
A bûvös kendõ; 2009. február 28. – Amikor
a Tél is fázott; 2009. március 21. – Az Arany-
város muzsikusa; 2009. április 25. – Cini Sa-
mu és Bálna Béla; 2009. május 23. – Tündér-
szép Ilona és Árgyélus; 2009. szeptember 26.
– Az égig érõ paszuly; 2009. október 31. –
Internetes szavazás alapján az olvasók vá-
laszthattak, hogy a már látott bábelõadások
közül, melyiket szeretnék újra megnézni. 
A legtöbb szavazatot Tündérszép Ilona és
Árgyélus kapta. ■
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Nem kis öröm volt a II. Rákóczi Ferenc Me-
gyei Könyvtár számára, amikor kiderült,
hogy a már hónapokkal, sõt évekkel koráb-
ban elkezdett munka meghozta gyümölcsét.
A könyvtár által vezetett konzorcium a TIOP
1.2.3/08/01 pályázat eredményeként közel
100 millió forintot fordíthat a kitûzött célok
megvalósítására. Nem véletlen, hogy éveket
említek, hiszen a pályázati célokban megfo-
galmazott fejlesztések nem hirtelen támadt
ötletek, hanem évekkel ezelõtt megfogalma-
zott, akkor még távolinak tûnõ elképzelések,
amelyek a megyei könyvtár munkájában fo-
lyamatosan tetten érhetõk voltak, és a pályá-
zati forrás segítségével teljesedhetnek ki.

Hogyan is kezdõdött? A II. Rákóczi Ferenc
Megyei Könyvtár életében a 2003-as igazga-
tóváltással nemcsak személycsere történt, ha-
nem új feladatok, új célok fogalmazódtak
meg – komoly kihívások elé állítva a könyv-
tárosokat –, melyek közül a legfontosabb az
volt, hogy a megyei könyvtár újra valóban
„megyeivé” váljon, a megye könyvtári ellátá-
sa pedig sokkal magasabb színvonalú legyen.
Elsõként a területi ellátás szervezeti háttere
került kialakításra, majd folyamatosan történt
a kapcsolatok kiépítése. 

Az eredményes munkához segítséget nyúj-
tottak: a jogszabályi háttér, a könyvtárügy
stratégiai céljai, az országos szakmai progra-
mok, kiemelten a KSZR-ben megfogalma-
zottak, valamint a megvalósítást segítõ forrá-
sok (pályázatok, mozgókönyvtári normatíva).
Az elsõ sikereket az jelentette, hogy az el-
nyerhetõ támogatásokból Borsod-Abaúj-
Zemplén megye kiemelkedõen magas száza-
lékban részesült. 

A 2005. évi NKA pályázaton úgy vett részt
az intézmény, hogy integrált rendszerének
cseréjével, korszerû szerverek üzembe állítá-
sával a megye könyvtárainak fejlesztése is el-
indulhasson. A távlati cél – a megye könyvtá-
rai katalógusának összekapcsolása és közös
felületen elérhetõvé válása – érdekében csat-
lakozhattak a rendszer használatához partne-
reink. Mára a könyvtár honlapjáról érhetõ el
az Abaújszántói Petõfi Sándor Mûvelõdési
Ház és Könyvtár, a mezõcsáti ÁMK Kiss Jó-
zsef Közösségi Ház és Könyvtár, az Ózdi
Mûvelõdési Intézmények Városi Könyvtár, a
pálházai Térségi Mûvelõdési Ház és Könyv-
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