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PAPÍRSZÍNHÁZ – MARATON 

 
Az Apáczai Csere János Tagkönyvtár munkatársaitól indult útjára a Papírszínház - maraton 

című programsorozat, amelyet a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár dolgozói 

készítettek az online térben való jelenlét erősítésére. A programsorozat négy ütemből áll, és 

mindegyik ütemben más – más mese kerül felolvasásra a munkatársak által. A program célja, 

hogy felhívjuk a szülők – pedagógusok figyelmét az újfajta mesélési módszer használatára.  

 

Mi is ez a módszer? A papírszínház meséléssel könnyen varázsolhatunk magunk köré 

színházas előadást, csupán az alábbi eszközökre van szükségünk: fakeret, nagyméretű 

papírlapok és egy mesélő. Ilyen formában egy szórakoztató délutáni program valósítható meg 

családi körben is. A mesélő a lapok hátoldalán lévő mesét olvassa fel a közönséggel szemben. 

Folyamatosan mondja a történetet, kiszólhat belőle, látja a reakciókat, eltérhet a mesétől, a 

képek irányítják a mesélést. Minden korosztálynak megvan a maga mesetípusa, így hasznos 

lehet a pedagógusok munkájában, megkönnyíti a gyerekek szövegértelmezését is. 

A Papírszínház – maraton program első ütemének lebonyolítására 2021. január 22 – január 

29-e között került sor a Magyar Kultúra napja alkalmából. Az első ütemben az intézmény 

vezetése – igazgató és igazgatóhelyettesek – valamint az Apáczai Csere János Tagkönyvtár 

munkatársai vettek részt. Hét napon keresztül egy – egy papírszínház mese került 

felolvasásra, melyet videó formában tettünk közzé a könyvtár közösségi oldalán és youtube 

csatornáján. A mesék témája sokszínű volt, szerepelt köztük az ismertebb Andersen, Grimm – 

mesék és a mai kor újdonságai is: A császár új ruhája, Egy bárány meg a találmány, Mire jó 

egy lyukas zacskó, A csodapalást, Wawel sárkánya, A soknevű macska, Holle anyó. 

A második ütemben a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár olvasószolgálati csoportjának 

munkatársai előadásában kerültek a mesék felolvasásra. A közzétételre a húsvéti ünnepek 

alkalmából került sor, melyet a könyvtárak közösségi oldalain, honlapjain illetve az Apáczai 

könyvtár youtube csatornáján lehetett megtekinteni. A mesék témája sokszínű volt: A tavaszi 

nyúl, A kék meg a sárga, Jao, a kaméleon, Szusi, Három toll, Jancsi és Juliska, Piroska és a 

nagy Mágus.  

A harmadik ütemben a József Attila Városi Tagkönyvtár olvasószolgálati csoportjának 

munkatársai olvasták fel a meséket. A közzététel tervezett időpontja 2021. június volt.  

A negyedik ütemben a Megyei Könyvtárellátási Csoport valamint a gyűjteményszervező 

csoport munkatársai olvasnak fel meséket. A közzététel tervezett időpontja 2021. október 

eleje. 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy az online felületeken közzétett mesék előadása elnyerte a 

használók tetszését. A pozitív visszajelzések folyamatosan érkeznek, a programokról a helyi 

televízió is készített felvételeket.  

Az alábbi linken tekinthető meg az eddig elkészült anyag: https://youtu.be/YsRuPsfPiNc 
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