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A Könyvtárlakók csoport 2009-ben ala-
kult meg a gyermekkönyvtárat rendsze-
resen látogató kamaszokból. Kik õk? Így
írnak magukról: „A könyvtárlakó az olva-
só ama alfaja, amely a gyermekkönyvtár-
ban tartózkodik 14 órától 18 óráig a hét
minden napján, kivéve szerdán. A hétvé-
géket gyakran gyaloglás vagy társastánc
kíséretében együtt töltik. Jelenleg veszé-
lyeztetett faj, egyedszáma alacsony, vé-
delmet élvez. Ismertetõjegyek, tevékeny-

ségek: könyv kézben vagy táskában, csa-
patos megjelenés, filozofikus megjegyzé-
sek, játék, táborozás, tánc, könyvfeszti-
vál-látogatás, könyvtár-megszállás...
Könyvtáron belül falkában vadásznak ol-
vasnivalóra.”

Az Egyedülálló pedagógiai és mûvé-
szeti komplex tanulási formák elterjeszté-
se az aszódi Városi Könyvtár és partnerei
szervezésében címû TÁMOP-pályázat
keretében, 2010-ben, lehetõségünk nyílt
arra, hogy szakköröket indítsunk a diá-
kok számára. Megkérdeztük a könyvtár-
lakó kamaszokat, mihez lenne kedvük. A
válasz a fiúktól egyértelmûen a társastánc
volt. Mivel akkor már összevont intéz-
ményként mûködtünk a mûvelõdési ház-
zal, beleillett az intézmény profiljába a
tánc is. Három éven át tanulta, gyakorol-
ta a csapat a társastáncot, rendszeres, kö-
zös hétvégi programot adva ezzel a fiata-
loknak.

K ö z h í r r é  t é t e t i k
Tánc, színház, könyvtár

✒✒    Odler Zsolt

„A tánc szeretete már kisgyermek-
ként – születésünk óta – bennünk él.
Táncolni mindenki tud és szeret!
Amikor kisgyermekbõl, ebbõl a tisz-
ta ösztönös kis lénybõl kinövünk, és
’komoly’ felnõttek leszünk, csak ak-
kor kezdünk el kételkedni a tánctu-
dásunkban.”

(Volf Katalin)



Az elsõ évben természetesen az alapo-
kat tanultuk, de már ekkor is volt több
felkérésünk fellépésekre. Hihetetlen, de a
probléma már az elsõ órán felmerült: mit
jelent a jobb, és merre van a bal? Az elsõ
lépéseket eléggé botladozva tette meg a
csapat. Minden kezdet nehéz. A tanév vé-
gére azonban már túl voltunk egy gye-
reknapi fellépésen Aszódon, Palotáson,
és lezajlott a vizsgabál is. Az anyukák
lelkesen varrták nekünk a ruhákat, jelme-
zeket, az apukák segítettek a technikai
részben. Jól sikerült az évzárás, sikeres
volt a csapat. Lezárult a pályázat. 
Egy hónap múlva kezdtek visszaszállin-
gózni a táncosok, hogy ugye szeptember-
ben folytatjuk, mert annyira jó, és úgy 
hiányzik.

És folytattuk. A következõ tanévben
haladóra vettük a figurát egy tánctanár
vezetésével, bár csatlakoztak újak is. Ki-

találtuk a Könyvtárlakó Tánccsoport ne-
vet (mi mást), és kõkemény munkát
kezdtünk. Egyre nehezebb figurákat ta-
nultunk, és voltak, akik már szólókkal
készültek a következõ fellépésekre. Gõz-
erõvel gyártottuk a jelmezeket, szereztük
a be a cipõket a széttáncolt cipellõk he-
lyett.

Hogyan kapcsolódik ez a könyvekhez,
az olvasáshoz? Új utakra léptünk, elka-
landoztunk táncainkkal más világokba.
Ha a könyvtárlakók táncolnak, megele-
venednek a történetek. Évente több ren-
dezvényre kértek már fel bennünket sze-
replésre. Ezekre az alkalmakra olyan ko-
reográfiákkal készülünk, amelyeknek
történetük van, amelyeket elõ kell adni,
eljátszani. Találkozhatott már a közönség
Harry Potterrel és társaival egy bécsi ke-
ringõ erejéig, koboldokkal és tündérek-
kel az ír táncunkban, Zorbával, ha szir-
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takit táncoltunk, a Rózsaszín Párduccal
slow fox közben, és az Operaház Fan-
tomjával, ahogyan tangózott.

Kis csapatunk lelkesedése ma is tart,
immár táncszínház formájában, igazi
táncmûvész-koreográfussal, akivel igazi
színházat csinálunk. Több nagy elõadá-
son vagyunk már túl, amelyekhez mindig
kapcsolódnak az olvasmányok. Beleás-
tuk magunkat a történelembe István és
Koppány kapcsán, az István, a király elõ-
adás elõtt, augusztusban. Olvastuk, meg-
néztük az Operaház fantomját december-
ben, az elsõ egész estés fellépésünkre va-
ló felkészülés alatt. Most pedig a vámpí-
rokról (Drakula és társai) szóló történe-
tek vannak soron, közeleg a vámpírok
bálja.

De nem csak csináljuk, látogatjuk is a
színházat. Az Opera Nagykövetei sorozat
keretében volt vendégünk Szebenyi Etel-
ka operai ügyelõ. Mesélt a munkájáról,
példákat hozott a Diótörõbõl, és persze
meglepetés vendéget is, mégpedig a da-
rab fõszereplõ diótörõ babáját. Ezzel

meg is volt a csapat következõ olvasmá-
nya.

Várkonyi Zoltán balettmûvész több-
ször is járt a könyvtárunkban. Elõkerült a
Hófehérke, az Anyegin, beszélgettünk a
Rómeó és Júliáról, a Karamazov testvé-
rekrõl. A táncos könyvtárlakók persze
rögtön ráharaptak, és gõzerõvel olvastak
a színházlátogatások elõtt, hiszen a
balettmûvész által példának hozott dara-
bokat élõben is látniuk kell. Így indult el
s tart ma is a színházlátogatások sora a
könyvtárlakókkal.

A városi könyvtár igyekszik lehetõsé-
geihez képest minden segítséget megad-
ni, hogy a csoportnak csak a könyvekre
és a táncra kelljen figyelnie. Ugyan a pá-
lyázat már évek óta véget ért, de az akkor
elvetett magok már életképes cserjévé
fejlõdtek.

A könyvtárlakók és a táncosok motor-
ja az intézmény gyermekkönyvtárosa,
Nagy Judit, aki azon túl, hogy koordinál-
ja a csapatot, aktív táncosként is tevéke-
nyen részt vállal a mûködésben. ■
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