
...az Alföld szívében, Szolnokon volt
egyszer egy gyermekkönyvtár. Mindig a
gyermekek kedvére volt, mindig a gyer-
mekek olvasástudását szolgálta, nemze-
dékek szerették meg a betûk birodalmát
általa. Immár hatvan éve szolgálja olva-
sóit a legkisebbektõl a felnõttekig. Hat-
van év még egy intézmény esetében is
nagy idõ, fõleg, mert a gyermekkönyv-
tárnak mindig fiatalnak illik maradnia.
Most megálltunk egy pillanatra, hogy
visszatekintsünk fiatalságunk hatvan évé-
re. Történeti kiállítást rendeztünk be a
gyermekkönyvtárban a fotókból, doku-
mentumokból, amelyek híven mutatják
be múltunkat, jelenünket.

Hol is kezdõdött? 1955. március 1-jén
nyitotta meg kapuit az akkori Úttörõház-
ban a Verseghy Könyvtár önálló gyer-
mekrészlege. Vezetõje az országosan is
elismert Pápayné Kemenczey Judit volt,
akinek nevéhez kötõdik az állományunk
tematikus feltárása, korosztályoknak
megfelelõ elhelyezése. Ekkoriban is gaz-
dag olvasószolgálati tevékenység zajlott
a részlegben, ez a nyitottság, színes és
gazdag programkínálat napjainkig jel-
lemzõ. Az elsõ gyermekklubtól kezdve, a
Csemegék címmel kiadott gyermeklapon
át, amely olvasókból szervezõdött szer-
kesztõséggel mûködött, a huszonöt évig
rendszeresen meghirdetett Verseghy
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nyelvmûvelõ versenyig, hogy csak né-
hány kiragadott példát hozzak a múltból.
A könyvtári táborok hagyománya már
Horváth Attiláné vezetése idejébõl szár-
mazik, a zebegényi olvasótábor 1979-ben
emlékezetes eseménye volt a résztvevõk-
nek. Az elsõ otthonunkból több költözést
megérve – elõször a múzeumba, majd a
zenei részleggel közös épületbe – 1996
októberében foglaltuk el mai helyünket a
könyvtár Kossuth téri épületének föld-
szintjén. Ki hinné, hogy már ez is majd
húsz éve volt? Ez idõ alatt a gyermek-
könyvtár igazi családi találkozóhellyé
vált, Teleki Józsefné munkájának köszön-
hetõen, aki a legapróbbak felé nyitotta ki
a könyvtár kapuit: babafoglalkozások és
bábelõadások szervezésével a gyermekek
olvasóvá nevelését a legkisebbeken kezd-
ve. A tavalyi évben magam is csatlakoz-
tam a gyermekkönyvtáros csapathoz,
hogy a jó gyakorlatokat továbbéltetve
újabb tradíciókkal gazdagítsuk a könyv-
tár életét.

Ciróka Móka címmel felújítottuk a
legkisebbeknek szóló dalos, verses, mon-
dókás foglalkozást; újjáalakult a gyer-
mekkönyvtárosok Minerva bábcsoportja,
amely bábelõadásaival a hozzánk érkezõ
óvodás és kisiskolás csoportokat ugyan-
úgy várja, mint a havonta megrendezett
családi hétvégéken a könyvtárba betérõ
szolnokiakat. Az Ifi-Art kiállításokon
egy-egy iskola mutatkozhat be mûvésze-
ti tevékenységével a könyvtárba járó
nagyközönségnek, a kézmûves foglalko-
zások, a Fényvirág együttes gyermek-
koncertjei mind-mind színes program-
kínálatot jelentenek az aprónépnek és
szüleiknek. 

Az olyan hagyományos rendezvé-
nyek, mint a könyvtári órák, meseposztó
foglalkozások, az író-olvasó találkozók
és a könyvtári tábor mellett különbözõ
pályázatokkal, vetélkedõkkel a gyerme-
kek tudását is próbára tesszük az iroda-
lomtól a környezetvédelemig, érdeklõdé-
süknek megfelelõen. Együttmûködésünk
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a könyvtáron belüli más osztályoktól a
társintézményeken át a helyi médiáig sok
szálon bonyolódik. Ezen alkalmakkor
vagy helyszínt biztosítunk a rendezvény-
nek (Mese percek tévéfelvételkor), vagy
mi magunk telepítjük ki szolgáltatásain-
kat külsõ helyszínre: fesztiválokra, kiállí-
tásokra. A rendkívüli nyitva tartás rend-
hagyó programjai is hagyománnyá vál-
tak, mint a Könyves vasárnap, a Múzeu-
mok éjszakája stb.

Errõl is szól a kiállítás, hiszen a gyer-
mekkönyvtár falait borító tablók a
könyvtári életet mutatják be a rendelke-
zésre álló fotókból. A könyvtári dolgo-
zók és az olvasók több generációját 
fedezhetjük fel egymás mellett. És ez
nemcsak mese, mert volt olyan látoga-
tónk, aki saját gyermekkori önmagát is-
merte fel az archív fotón, s örömmel mu-
tatta unokájának, akivel mostanában jár a
gyermekkönyvtárba. A vitrinekben a Ver-
seghy nyelvmûvelõ verseny relikviái
mellett olvasóink által készített képek,

bábok, makettek láthatók, de nagy érdek-
lõdéssel hasonlítják össze olvasóink a
raktárunkból elõhozott régi gyermek-
könyveinket mai kiadásukkal.

A kiállítás megnyitó ünnepségét július
15-én, a vándorgyûlés nulladik napján
tartottuk. Erre az alkalomra igyekeztünk
meghívni minden kollégát, aki a hatvan
év során velünk dolgozott. A hosszú név-
sor összeállításban segítségünkre volt
Almási Gizella mellett Szûcs Gyuláné is.
Nagy örömünkre szolgált, hogy többen
eljöttek a régiek közül, hogy együtt ünne-
peljenek az intézmény mai dolgozóival.
Lászlóné Nagy Ilona igazgató köszöntõ
szavait Kocsis Andrea és Balázs Ildikó
duettje követte, majd az elmaradhatatlan
csoportkép készült el. Születésnap nem
múlhat el gyertyás torta nélkül, amelyet a
múltidézõ beszélgetés mellett fogyasz-
tottunk el. 

Aki nem hiszi, járjon utána a Verseghy
Ferenc Könyvtár internetes oldalain, sze-
retettel várunk minden érdeklõdõt! ■
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