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HÍRT ZENGÜNK!
Kedves Könyvtáros Kollégák!

A tavalyi év nyilván mindenkit érintő nehézségei után, idén 
új lendülettel, bizakodva kezdtük az évet. Februárban vég-
re megtarthattuk KSZR szakmai napunkat, ahol a játék és a 
könyvtár kapcsolódásait jártuk körül, illetve második alka-
lommal adtuk át az Év BKSZR könyvtárosa díjat, valamint az 
ellátási térségek egy-egy munkatársát is elismertük, ezzel 
megköszönve a munkájukat és kitartásukat. Elsőként erről 
olvashattok egy összefoglalót. A szakmai naphoz kapcso-
lódva Molnár Ferenc kollégánk cikkében a szabadulószoba 
rejtelmeit mutatja be, és két saját fejlesztésű példát is hoz, 
amelyeket könyvtári programként ti is kérhettek. Helyi érték 
rovatunkban megismerhetitek Baranyát a reformkor hajnalán. 
Bemutatkozik Geresdlak település könyvtári szolgáltatóhelye, 
mely egy sikeres NKA pályázatnak köszönhetően megújult és 
átadásra került február végén. ÖtletBörze rovatunkban egy 
virágos foglalkozást ismerhettek meg, amely a tavasz jeles 
napjaira is felfűzhető. A Hasznos tudnivalókban a BKSZR ren-
dezvénykérés változásait taglaljuk, illetve kollégáink program-
jait ajánljuk számotokra.  
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Játék és könyvtár – KSZR szakmai nap 
a Csorba Győző Könyvtárban

Játék és könyvtár címmel rendeztünk KSZR szakmai napot febru-
ár 23-án a megyei szolgáltatóhelyek könyvtárosainak. A szak-
mai nap programját minden évben úgy alakítjuk ki, hogy az 

elhangzó témák segítsék kollégáink munkáját, illetve az előadáso-
kon hallott ötletekkel lehetőségük legyen akár a helyi szolgáltatás 
bővítésére is. Az idei szakmai napunk a játék és a könyvtár kapcso-
lódásait, kettőségét járta körül, ezzel összefüggésben hallhattak 
előadásokat a résztvevők. Az előadások után az Év BKSZR munka-
társa díjak kerültek átadásra, illetve délután játékos workshopokon 
vehettek részt a jelenlévők. 

A szakmai napot intézményünk igazgatóhelyettese, Szöllősi 
Gréta nyitotta meg, és köszöntötte a résztvevőket. Ezt követően 
pedig összegezte a kistelepülési könyvtári ellátás elmúlt évét, 
és beszélt az aktualitásokról. A tavalyi év egyik nagy nehézsége 
volt, hogy a könyvtárak az év elején a pandémia miatt zárva tar-
tottak. Sajnos ez a statisztikai adatokon is meglátszott, jelenlegi 
munkánkra is hatással van. Elmondta, hogy 2021-ben az állo-
mánygondozási feladatokkal jól haladt az intézmény, 71 szol-
gáltatóhelyen volt állományellenőrzés, a munkatársak 117.637 
db dokumentumot ellenőriztek, valamint folytatódott az ön-
kormányzatok tulajdonában lévő dokumentumok feldolgozása, 
összesen 26 településen, 34.616 db dokumentumot rögzítettek 
a rendszerben az intézmény és a városi könyvtárak munkatársai. 
Az elmúlt év során fennakadást okozott az intézményben a for-
ráshiány is, emiatt a folyóiratok előfizetése a második félévben 
nem történt meg, és az új dokumentumok beszerzése is csú-
szott. A dokumentum-kiszállítások ennek ellenére folyamatosak 
voltak, összesen 25.935 db dokumentumot vittek ki a referensek 
a könyvtárakba. Az év végén szerencsére a forrás megérkezett, 
ezért az új könyveket beszereztük, a folyóiratokat 2022-re elő 
tudtuk fizetni. A kialakult helyzetre tekintettel (forráshiány, pan-
démia) online programokkal készültünk, ily módon igyekeztük 
megtartani az olvasóközönségünket. Két videosorozatot indí-
tottunk, Megyénk tájai és a Mesék tájai címmel. Ezek 10-10 rész-
ből álló sorozatok voltak, minden héten egy-egy videó került 
publikálásra a felnőtt, illetve gyermek olvasók számára. 2021 
nyarán harmadik alkalommal hirdettük meg a Legyél te is könyv-
faló elnevezésű olvasás-kihívás játékot, amelynek célja az volt, 
hogy a könyvtár látogatására és az olvasásra ösztönözze a játé-
kosokat. A Körbirodalom Gyermekkönyvtár versmondó versenyt 
hirdetett a magyar költészet napja alkalmából, amelyre a me-
gyéből 13 település nevezett. 2022-ben a könyvtári programok 
újra elindultak, az ehhez elkészült lista megtalálható a bkszr.
csgyk.hu/programok oldalon. A CSGYK ezekkel a változatos, ki-
fejezetten könyvtári térben megvalósítható programokkal járult 
hozzá a szolgáltatóhelyek kulturális életéhez.

A könyvtárbuszos szolgáltatások folyamatosan fejlődtek, hi-
szen decemberben Mikulásbusz, és több alkalommal szaba-
dulószoba várta az olvasókat. A fejlesztéshez tartozott az is, 
hogy elkészült egy menetrend-elégedettségi kérdőív, amely-
nek válaszait figyelembe véve, a települések igényeihez iga-
zodva változtattunk a szolgáltatási napokon és időpontokon. 

2021-ben sikeres NKA pályázataink is voltak, a Csorba Győző 
Könyvtár egy új arculati pályázatot nyert, amellyel meg tudtuk 
újítani a logónkat, a nyitvatartási táblákat kicseréltük és új pla-
kátmintákat készítettünk. Az NKA bútor- és eszközfejlesztési pá-
lyázatán három baranyai település nyert: Babarc, Geresdlak és 
Villány. Nyáron több településre sikerült új számítógépeket ki-
helyezni, illetve az elhasznált infrastruktúrát lecserélni. A tervek 
szerint 2022-ben folytatódik a kistelepülések könyvtárosainak 
számítógép-cseréje. Ennek érdekében az Informatikai Csoport 
munkatársai sorra felkeresik a települések könyvtárait, és fel-
mérik a számítógépek állapotát. A Csorba Győző Könyvtár már 
48 könyvtári szolgáltatóhelyen vezette be a Corvina Integrált 
Könyvtári Rendszer (Corvina IKR) kölcsönzési modulját, és idén 

Arany Nagy Zsuzsanna előadás közben
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további települések csatlakoznak. Ehhez minden hónapban 
Corvina oktatásokat szervezünk kezdő és haladó szinten. Az 
előadás végén intézményünk igazgatóhelyettese megköszönte 
mindenki munkáját és kitartását ebben a nehéz időszakban. 

Ezután Arany Nagy Zsuzsanna, a Budapest IX. Kerületi 
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium könyvtáro-
sa, a Könyvtárostanárok Egyesületének elnökségi tagja A játék és 
ami mögötte van: a motiváció rejtett arzenálja címmel tartotta 
meg előadását. Ismertette a játékosítás (gamifikáció) fogalmát, 
aminek lényege, hogy játékos elemeket ültetünk valós élethely-
zetekbe, hogy ezáltal könnyebben befogadható módon adjunk 
át információt és sajátíttassunk el ismereteket vagy fejlesszünk 
készségeket. A gamifikáció segítségével növelhető az olvasói ak-
tivitás, érdeklődés az adott téma vagy a könyvtár iránt. Elmondta, 
hogy a játékosításnak vannak alapvető pillérei, amelyek nélkül 
nem létezik a módszer, és ezek közül az egyik legfontosabb, 
hogy a motivációt megtaláljuk. A megfelelő motiváció megtalá-
lásához ismernünk kell a játékosok típusait (társasági, gyilkos, tel-
jesítő, felfedező), mert a különböző típusú játékosokat máshogy 
lehet motiválni. A motiválásban nagyon fontos, hogy milyen ju-
talmazást, visszajelzést adunk: beváltható pontok, „Easter egg” 
(rejtett utalások), zsákbamacska, jelvények, ranglisták, haladásjel-
ző vagy visszaszámláló („FOMO” – Fear of Missing Out). Ezeket 
a módszereket tudjuk használni a könyvtárakban is. Zsuzsanna 
elmondta, hogy fontos, hogy a cél világosan, érthetően legyen 
megfogalmazva, szükséges egy keretrendszer a játéknak, amit 
ismernek a használók, folyamatosan adjunk visszajelzéseket, 
próbáljuk megtalálni az optimális terhelést és az ideális jutalmat. 
Semmiképp sem érdemes a játékosítást nagy dolgokkal kezdeni. 
Elsőként elköteleződést növelő játékokat kell bevezetni, pl. fel-
adatok végrehajtásával pontok/matricák gyűjtése, játékos prog-
ramok szervezése. A programok/játékok szervezésénél figye-
lembe kell vennünk az olvasók és a célközönség sajátosságait.

Hogyan kapcsolódhatunk még be a könyvtárunkkal? A kö-
zösségi média igénybevételével, akár kalandjátékot is hirdethe-
tünk, vagy csoportos küldetésre invitálhatjuk az olvasóinkat, de 
több online eszköz is rendelkezésre áll, amik a könyvtárunkra 
szabhatók. Az előadás végén példákat is hozott ezekre: Ha-
bitica (https://habitica.com/static/home), Forest (https://www.
forestapp.cc/), Todoist (https://todoist.com/), Duolingo (https://
hu.duolingo.com/), Kahoot! (https://kahoot.it/), és egy saját fej-
lesztésű játékot is bemutatott. Ezt követően Győriné Kövesdi 
Zsuzsanna, a Körbirodalom Gyermekkönyvtár vezetője Tár-
sasjáték-kölcsönzés a könyvtárban – lehetőségek és buktatók 
címmel tartott előadást. Bemutatta a társasjáték-kölcsönzést, és 
beszélt azokról a lehetőségekről, amiket a szolgáltatás beveze-
tése nyújtott számukra, illetve azokról a nehezítő tényezőkről, 
amikkel szembe kellett nézni. Jelenleg a gyermekkönyvtárban 
62 kölcsönözhető és 8 helyben használható társasjáték közül 
választhatnak a beiratkozott olvasók. A társasjátékok kölcsön-
zési ideje egy hét, és kétszer lehet hosszabbítani. Egy olvasó-
jegyre egyszerre 1 db társasjáték kölcsönözhető. A társasjátékok 
kölcsönzése és visszavétele kizárólag a gyermekkönyvtárban és 
az ott dolgozók közreműködésével történik nyitvatartási idő-
ben. Kölcsönzéskor és visszavételkor a társasjáték darabjait, fi-
guráit közösen ellenőrizik. Molnár Ferenc kollégánk Szabadulás 

a könyvtárból – könyvtári szabadulószobák című előadásában 
beszélt a jelenlévőknek a szabadulószobák történetéről, elmé-
letéről. Kifejtette, hogy ezzel a játékkal hogyan lehet a könyv-
tárat népszerűsíteni és olvasókat bevonzani. Bemutatott két 
szabadulószobát, amelyet már kipróbálhattak a Csorba Győző 
Könyvtár olvasói: a Nagy Testvér figyel! – Merülj el a disztópiák 
világában és a Retró könnyűzenei szabadulószoba – Szállj fel 
a ’60-as, ’70-es, ’80-as évek zenevonatára! 

Végül Játékosítás a társadalmi ügyek szolgálatában címmel 
hallottunk előadást Arató Viljától, az Emberség Erejével Alapít-
vány programkoordinátorától, amely az előadások sorát zárta. 
Részletesen bemutatta az alapítvány által fejlesztett játékokat, 
amelyek az emberi jogok témáját közelebb viszik a fiatalok-
hoz, illetve a célcsoportokhoz. Ezek oktatási céllal készülnek, 
minden játék végéhez tartozik egy foglalkozás, mely az adott 
témát, pl. rasszizmus, diszkrimináció, szegénység dolgozza fel. 
Bemutatott pár játékot, melyek egy részét a workshopon ki is 
lehetett próbálni. Ilyen játék például a Demo közélet szimu-
látor, amely szórakoztató módon, mégis komolyan foglalkozik 
olyan témákkal, mint a demokrácia, az aktív állampolgárság, 
a társadalmi felelősségvállalás, és a szolidaritás. A játékosoknak 
közösségként kell működni, összedolgozni a társakkal és erő-
forrásokkal gazdálkodni. A játék során különféle problémák me-
rülnek fel, a megoldásukhoz az állampolgári aktivitás változatos 
eszközeit lehet használni. A játék fejleszti a fiatalok szociális és 
állampolgári kompetenciáit. A Napról napra című online játék 
a láthatatlan rasszizmusról szól, melyben két fiatal szerelmét, 
konfliktusokkal és kihívásokkal teli történetét lehet megismerni. 
A játék mellé intézmények számára olyan feldolgozó foglalko-
zást kínálnak, mely kiegészíti a sztereotípiák és a diszkriminatív 
viselkedés témájának tanórai feldolgozását. A Schlauch terv 
a pécsi Város Mindenkié csoport tagjaival közösen készült, 
a lakhatási szegénység témáját dolgozza fel. Egyetemista kor-
osztálytól ajánlják a játékot. A pécsi lakásszegénységgel kapcso-
latos ügyön és annak érdekérvényesítési lépésein vezet minket 
keresztül a játék. A végén pedig a hajléktalanság témáját fel-
dolgozó foglalkozás kapcsolódik hozzá. A Közwc közügy egy 
kisebb játék, ami szintén a Város Mindenkié csoporttal közösen 
készült el, mely a pécsi közvécék helyzetének problémáját dol-
gozza fel. A 2104 missionx című online játékot a 2022-es vá-
lasztással kapcsolatban kezdték el fejleszteni, mert a tapasztalat 
azt mutatta, hogy az első választó korosztály nehezen találja 
a fogást a politikán, inkább elzárkóznak tőle, hárítják a témát. 
Sokan el sem mennek szavazni, mivel nem kapnak megfelelő 
tájékoztatást a társadalmi ügyekkel kapcsolatban. Az online já-
ték célja, hogy közelebb hozza a társadalmi részvétel jelentősé-
gének témáját. A Tiszta szavazás egy kvízjáték, amely a válasz-
tási csalás témáját dolgozza fel és befejezésül a Résnyire című 
hibrid szabadulószobát mutatta be, mely az előbújásról (coming 
out) szól. A játék ezzel kapcsolatos dilemmák és félelmek körébe 
nyújt betekintést. Az előadások után Intézményünk második al-
kalommal adta át Az Év BKSZR munkatársa díjat, amelyet a Pécsi 
Ellátási Térséghez tartozó Bicsérd település könyvtárosa, Sziliné 
Kasza Zita kapott meg, valamint a referensek javaslatai alapján 
az ellátási térségek egy-egy munkatársát is elismertük kiemelke-
dő munkájuk alapján. 
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• A Könyvtárbusz 1. szolgáltatási helyei közül, 
Nyugotszenterzsébetről Katona Ágnes és Egerágról 
Homokszentgyörgyi Veronika

• A Könyvtárbusz 2. szolgáltatási helyei közül, Ellendről 
Boros Anikó, Kökényből Hegedűs Dóra

• A Mohácsi Ellátási Térségből, Bárból Balatoni Schmidt Renáta
• A Pécsváradi Ellátási Térségből, Kátolyból Kósa-Kis Andrea
• A Sellyei Ellátási Térségből, Magyarmecskéből Balogh 

Klára
• A Siklósi Ellátási Térségből, Nagytótfaluból Lakatos Tivadarné
• A Szentlőrinci Ellátási Térségből, Bánfáról Kutiné Weigert 

Bianka

• A Szigetvári Ellátási Térségből, Szentegátról Szabadi 
Istvánné

• A Villányi Ellátási Térségből, Hásságyból Szabó Krisztina
A szakmai nap workshopokkal zárult, az egyikben a szaba-

dulószobákat lehetett kipróbálni, a Nagy Testvér Figyel! címűt 
Molnár Ferenc, míg A Retró könnyűzenei szabadulószobát 
Papp Veronika vezetésével. A másik workshopban Társasjá-
ték-kavalkád címmel az Emberség Erejével Alapítvány társas-
játékait ismerkedhettek meg a jelenlévők. 

Mizerák Andrea
Csorba Győző Könyvtár

Könyvtárunk a szabadulószoba bűvöletében

Napjainkban nagyon jó szórakozási lehetőséget kínálnak az 
egyre népszerűbb szabadulós játékok. Egyre több közgyűj-
teményi intézmény készít ilyen (típusú) játékokat, amivel 

nem csak szórakozási lehetőséget nyújtanak a kikapcsolódni vá-
gyóknak, hanem egyben a gyűjteményüket is népszerűsítik. 

A könyvtárak funkciója az elmúlt években megváltozott. 
Egyre nagyobb hangsúlyt kapnak az író-olvasó találkozók, in-
teraktív játékok, hiszen ezekkel könnyebb az olvasókat meg-
szólítani. A könyvtárat a könyvtárosok teszik és tehetik hangu-
latossá, ahova szívesen tér be egy társaság beszélgetni, időt 
eltölteni. Az aktuális trendek figyelembevételével leszünk képe-
sek a potenciális olvasókat bevonzani a könyvtárba. A könyv-
tárhasználati szabadulószoba készítése több szempontból is 
kifizetődik. Egy szabadulószobás játék képes az érdeklődők 
számát növelni, hiszen olyan embereket is becsalogat a tér-
be, akik korábban nem voltak könyvtárhasználók. Ha ez sike-
rült, akkor a könyvtárról, könyvtárosról alkotott sztereotípiákat 
talán meg tudjuk változtatni. A könyvtárban nem csak a „jól 
ismert” kötelező olvasmányok találhatóak, hanem kortárs írók 
művei, magazinok, szaklapok, hangzó és képi-vetített doku-
mentumok, tele kulturális és tudományos értékekkel, a digitális 

archívumokról nem is beszélve. Egy szabadulószoba esetében 
csak rajtunk múlik, hogy milyen témát választunk, és mely do-
kumentumokra szeretnénk felhívni a figyelmet. Nagyban fej-
leszti a játékosok könyvtárhasználati tudását, hiszen egyedül 
kell boldogulniuk a könyvtárban, felfedezve azt a varázslatos 
rendszert, amiben a dokumentumok elhelyezkednek. 

Az információs írástudás korunk egyik legfontosabb művelt-
sége. A könyvtár, a könyvtárosok feladatainak fontos szelete, 
hogy ezt a műveltséget az olvasók minél szélesebb körben 
elsajátíthassák. Mi is az információs írástudás? – Az Amerikai 
Iskolai Könyvtárosok Egyesülete (AASL) szerint az információ 
megtalálásának és felhasználásának képessége. Az internet vi-
lágában rengeteg információ található, ezek közül sok olyan, 
ami számunkra nem releváns. Az információs műveltség ab-
ban nyújt segítséget, hogy képesek legyünk különbséget ten-
ni a számunkra releváns vagy irreleváns találat között. Azt is 
lehetne mondani, hogy egy olyan műveltség, ami az internet 
használatához nélkülözhetetlen. A szabadulószobával nemcsak 
az előbb említett készséget fejleszthetjük, hanem a digitális 
műveltséget is. Napjainkban az információs- és digitális mű-
veltség kéz a kézben jár, hiszen a megfelelő eszközhasználati 
tudás nélkül nem lehet az internet világában boldogulni. Bár 
azt hinnénk, hogy csak az idősebb generációkat kell oktatni 
a megfelelő számítástechnikai eszköz használatára, de ez nem 
igaz. A mai tizenévesek előszeretettel használják a különböző 
közösségi oldalakat, de nem minden esetben ismerik az esz-
közeik számos lehetséges felhasználási módját. A szabaduló-
szobának ún. gamifikációs, azaz játékosító hatása van, amivel 
könnyebben fejleszthetjük mind a könyvtárhasználatot, mind 
az információs írástudást és a digitális műveltségi szintet az 
egyéneknél. 

TUDÓSÍTÁS
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A Nagy Testvér figyel! Szabadulj ki 
a könyvtárból! 

2019-ben a Társadalmi Befogadás Szakkollégium1 és a Csor-
ba Győző Könyvtár közös projektjeként mutattuk be Kóczi-
án Zoltán Gergely hallgatótársammal az Országos Könyvtár 
Napok keretében az utópisztikus-disztópikus témakörre épü-
lő szabadulószobát. Elsősorban középiskolás korosztálynak 
szántuk a játékot, azzal a céllal, hogy játékos módon fejlesz-
szük a könyvtárhasználatot, az információs műveltséget. A já-
tékra családok, baráti társaságok is jelentkeztek, sőt előfor-
dult, hogy születésnapi meglepetésként szolgált a játék. Több 
irodalmi művet felhasználtunk, mint például George Orwell 
1984 és az Állatfarm, Ray Bradbury Fahrenheit 451, de kortárs 
írótól is választottunk műveket. Nem a művek tartalmi isme-
retére helyeztük a hangsúlyt, hanem az információkeresésre, 
így azok számára is izgalmas lett a játék, akik nem olvasták 
a játékban megjelenő műveket. A feladatokba igyekeztünk 
humort csempészni, hogy oldjuk a kissé nyomasztó irodalmi 
művek hangulatát. A játék a Tudásközpont teljes 1. emeletén 
játszódott, ahol a játékosok megismerkedhettek az épülettel 
és a sokszínű könyvtári állománnyal. 2019-ben 15 csapatot, 
összesen 75 főt vonzott be a könyvtárba a legkülönfélébb 
korcsoportokból.

 Retró könnyűzenei szabadulószoba
A 2021-es Országos Könyvtári Napok keretében mutattuk 

be Papp Veronika zenei könyvtárossal együtt készített RET-
RÓ KÖNNYŰZENEI SZABADULÓSZOBÁT. „Szállj fel a ‚60-as, 
‚70-es, ‚80-as évek zenevonatára!” elnevezésű játékunkat 
a Tudásközpont 4. emeletén, a Zeneműtárban próbálhatták 
ki az érdeklődők. A játék célja a Zeneműtár népszerűsítése, 
a zene iránt érdeklődő potenciális olvasók megszólítása volt. 
A játékosok megismerkedhettek a ’60-as, ’70-es, ’80-as évek 
hazai könnyűzenei életével. Előkerültek ismerős dallamok, ar-
cok. Ennél a játéknál az információs műveltség mellett a zenei 
tudást is igyekeztünk fejleszteni. A nagy érdeklődés számunk-
ra is meglepetés volt, hiszen a tizenéves korosztálytól egé-

1 Társadalmi Befogadás Szakkollégium: https://tbsz.pte.hu/hu/tartalom/elkepzelt_vilagok

szen az ötvenéves korosztályig jöttek érdeklődők. Igyekeztünk 
a rendelkezésünkre álló teret korhűen berendezni, ezért ösz-
szeállítottunk egy, a korszakot megidéző plakátkiállítást, me-
lyet a Helyismereti Gyűjtemény anyagából válogattunk össze.

TUDÓSÍTÁS
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Retró könnyűzenei szabadulószoba - Pogány
A nem várt sikeren felbuzdulva egy Pécs melletti kistele-

pülésen is szerettük volna bemutatni a könnyűzenei szaba-
dulószobát. A nehézséget az állományok közti eltérések je-
lentették, de némi változtatással sikerült a játékot helyszíntől 
függetlenné tenni. Az első vidéki program Pogányban került 
megrendezésre, Fejes Andrea helyi könyvtáros közreműködé-
sével. A játékra nagyobb érdeklődés volt, mint amire először 
számítottunk, ezért két alkalmat is meg kellett hirdetnünk. 
Családok, baráti társaságok próbálták ki a játékot, ahol a szó-
rakozás és születésnap megünneplése állt a középpontban. 
Az említett szabadulószobát bármelyik kistelepülési könyv-
tárra adaptálható, így az ott élőknek is tartalmas szórakozási 
lehetőséget tudunk biztosítani. 

Szabadulószoba a Könyvtárbuszon
A könyvtárbuszos kollégáknak köszönhetően már a könyv-

tárbuszainkban is szabadulhattak a szabadulni vágyók. A helyi 
iskolák igényeinek figyelembevételével állítottuk össze a fel-
adatokat. Így történt az, hogy a könyvtárhasználati tudás fej-
lesztése mellett egyéb tantárgyak tudásanyagai is előkerültek, 
mint az irodalom, a természetismeret és a matematika. A ber-
kesdi Fekete István Általános Iskola és a bogádi Dr. Berze Nagy 
János Általános Iskola tanulói tanórák keretében játszottak ve-
lünk. A buszban egyszerre 4-5 játékos tartózkodott, a felada-
tok megoldására 45 perc állt rendelkezésre. A könyvtárbusz 
ajtaja csak akkor nyílt ki, ha megoldották a feladatokat, így 
a játékosok maximálisan egymásra voltak utalva, de termé-
szetesen nekik is biztosítottunk segítségkérési lehetőséget. El-
mondásuk szerint nagyon jól szórakoztak, és szívesen fogad-
nának új szabadulószobás játékot is, ezért tervezzük, hogy 
a közeljövőben új témákat is feldolgozunk majd.

Egy könyvtári térben helye van a szabadulószobáknak, hi-
szen egyszerre képes meglévő és a potenciális olvasót is be-
csalogatni a könyvtárba, amire napjainkban nagy szükségünk 
lenne. A játék során pozitív kép alakul ki a könyvtárról, és ezzel 
a könyvtárosi szakma presztízsét is képesek vagyunk emelni. 
Egy könyvtári térben a szabadulószobát csak ingyenes és 
bárki számára elérhető programként érdemes meghirdetni. 
Egy könyvtári szabadulószoba témáját tekintve a lehetőségek 
száma végtelen, hiszen kreatív, pozitív hozzáállású könyvtá-
rosokra van szükség, illetve jó könyvtári állományra. A Csorba 
Győző Könyvtár szolgáltatóhelyein ezek a feltételek adottak. 

Molnár Ferenc – Csorba Győző Könyvtár

TUDÓSÍTÁS
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Baranya a reformkor hajnalán

Baranyáról a 16. század óta értesülhetünk humanisták, világ-
járók, a vidéket útba ejtő követek – így például Oláh Miklós, 
Verancsics Antal, az angol Edward Brown és a török Evlia Cse-

lebi – feljegyzéseiből. Szintén szórványos megfigyeléseket hagyott 
hátra az utókornak 18-19. század fordulójáról három éles szemű 
természettudós, Kitaibel Pál, a német Johann Centurius Hoffmann-
segg gróf és Richard Bright angol orvos.

Nagyobb lélegzetű és módszeres leírások először a 18. 
század elején készültek. Bél Mátyás (1687-1749) a német ál-
lamismereti iskola követőjeként szervezte a magyarországi 
megyék, köztük Baranya széleskörű adatgyűjtésen alapuló 
bemutatását. Széchényi Ferenc (1754-1820) pedig 1785 nyarán 
a pécsi kerület királyi biztosaként állította össze az igazgatása 
alatt álló öt vármegye leírását.

Az 1820-as években aztán szinte egyazon időben írt a vár-
megyéről három szerző: Bayer Márton (†1845 k.) pécsi városi 
tanácsos, Strázsay János (1784-1852), a Batthyány család bólyi 
jószágigazgatója, uradalmi ügyvédje, és végül Jeremiás Sámu-
el (†1851 k.) vajszlói, majd drávaszabolcsi református lelkész. 
A három szerző alapvetően más közegben élt és alkotott, írá-
saikat mégis összeköti, hogy a korszak egyik legjelentősebb 
folyóirata, a Tudományos Gyűjtemény számára készültek.

Bayer és Strázsay 1822-ben és 1823-ban megjelent írásai 
szorosan kapcsolódnak egymáshoz: bár más összefüggésben, 
de mindketten a megye természet-, gazdaság- és társada-
lomföldrajzi jellemzőit mutatták be, és ennek kapcsán tértek ki 
helyenként egy-egy momentum erejéig Baranya történetére.

Bayer gondolatmenetét szinte unalmasan sok statisztikai 
adattal támasztotta alá, viszont meglepően hosszan és lelkesen 
írt a baranyai borokról. Nem csak a pécsvidéki fehér- és Villány 
környéki vörösborok kiválóságát említette, hanem a borászat 
római korig visszanyúló hagyományairól is írt. A borászat jelen-
tőségét azáltal is kiemelte, hogy innen származtatta a megye 
nevét: több más vármegyétől eltérően nem a székhelyről ne-
vezték Pécs-megyének, „hanem inkább borának kitetsző soka-
ságára és jelességére nézve: Bor-annya Vármegyének el nevez-
ték.” A szőlő- és borkultúra tehát korántsem pusztán gazdasági, 
hanem ezen túl identitásformáló tényezőként jelent meg itt.

Az írás adatgazdagsága azt a benyomást kelti, hogy Bayer 
a jó gazdatiszt szenvtelenségével írta le Baranya természeti 
kincseit és gazdasági teljesítményét, mégis jócskán idealizált 
képet kapunk a vidékről. A gondolatmenetet nem kisebb hor-
derejű gondolattal zárta, mint hogy a sajátos természeti és 
társadalmi viszonyok kimagasló civilizációs szintre emelték Ba-
ranyát. „A’ hol egy Fő oskola, Püspökség, sok Papság, és azon-
kívül sok Szerzetesek voltak (…); a’ hol sok volt a’ Nemesség, és 
szerfölött számos a’ lakós; ott a’ népnek faragottabbnak, ido-
mosabbnak, a’ munkásságnak pedig szaporábbnak, egyszóval 
a’ Tartománynak jelesebbnek köllött lennie, mint egyébütt...”

Strázsay alig fél évvel később megjelent írásában több he-
lyen kiegészítette Bayer adatait: megemlítette többek között 
a történelmi és építészeti emlékeket, és nagy teret szentelt 
Baranya etnikai és vallási sokszínűségének. A korban közké-
zen forgó nemzetkarakterológiák alapján jellemezte az egyes 
nemzetiségeket, és tipikusnak tekintett vonásaik alapján ma-
gyarázta életmódjuk egy-egy jellegzetességét. A gondolat-
menetet mégsem a népcsoportok közötti különbségre, ha-
nem békés együttélésükre futtatta ki: „Noha ugyan a’ Baranyai 
nép öt különös Nemzethez és ugyan annyi különös Valláshoz 
tartozik, közötte mindazáltal semmi szembetűnő nemzeti 
a’vagy vallásbéli üldözés sem uralkodik…”

Strázsay sok esetben kimértebben fogalmazott, mint Bayer: 
kitért például azokra a területekre, ahol Baranya középszerűen 
teljesített, és – Zsigmond király siklósi fogsága kapcsán – fel-
vállalta a történelmi örökség ellentmondásosságát is. Ez azon-
ban mit sem csökkentette a lelkesültségét: „Baranya Vármegye 
édes Hazánknak nevezetesebb és legszebb Tartományai közé 
méltán számláltathatik…”

Másfajta érdeklődés vezette Jeremiás Sámuelt, aki vizsgálódá-
sait az Ormánság népi kultúrájára szűkítette. 1827-28 folyamán 
a köznép házasodási szokásairól írt nagy dolgozatot, amit a lap 
végül (nem tudni, miért) nem közölt. Sorain a hagyományaira 
büszke baranyai ember öntudatossága érződik. Néhány szokás 
– például a leánynézés és a jegyadás szokása – más tájak lakói 
számára furának, nevetségesnek tűnhetett, Jeremiás azonban 
védelmébe vette ezeket, régi költőket idézve vagy a józan ész-
re hivatkozva. 1828-ban megjelent dolgozatában az ormánsági 
nyelvi sajátosságok és tájszavak jegyzékét alkotta meg. Felvetet-
te, hogy a szomszédos vidékektől markánsan eltérő dialektust az 
itteni népesség származása magyarázhatja, ezt azonban törté-
neti források híján nem tudta kidolgozni és alátámasztani.

Bayer Márton, Strázsay János és Jeremiás Sámuel munkái-
nak egyedülálló értékét nem csak az adja, hogy megkerülhe-
tetlen forrásanyagot szolgáltattak a későbbi szerzők számára. 
Ennél is fontosabb, hogy sokban meghatározták a Baranyáról 
kialakuló képet és a baranyai emberek önképét, a baranyai 
identitás elemeit. A természeti gazdagság, a nagy múltú bo-
rászat, a nemzeti és felekezeti sokszínűség, a népi hagyomá-
nyok és a kiemelkedő kulturális teljesítmény az ő munkáikban 
bukkant fel először a baranyaiság alappilléreként.

Erdős Zoltán – Csorba Győző Könyvtár

HELYI ÉRTÉK
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A geresdlaki szolgáltatóhely

A község Baranya megye keleti részében helyezkedik el, része 
a Baranyai-dombságnak, ezen belül annak a területnek, amit 
összefoglaló néven Geresdi-tönknek nevezünk. Népesség 

szempontjából szervesen hozzátartozik azokhoz a települések-
hez, amelyek Mohács és Pécsvárad között fekszenek, amelyekbe 
a 18. században német nyelvű lakosság érkezett, akik nyelvüket, 
nemzetiségi hagyományaikat a mai napig megőrizték, és ápolják 
is azokat. Geresdlak három településből alakult ki, mégpedig Ge-
resdből, Püspöklakból és Kisgeresdből. 

A település oktatási, kulturális és egészségügyi szempont-
ból körzeti feladatokat lát el. A Német Klub őrzi a német népi 
hagyományok mellett a népcsoport régi tárgyait is. Geresdlak 
legnagyobb turisztikai vonzerejét mára már a minden évben 
megrendezésre kerülő geresdlaki Gőzgombóc Fesztivál jelenti, 
ahol rendszeresen több ezer látogató teszi tiszteletét. A tele-
pülés első könyvtárosa Wieder Mátyás volt, akitől Kett János 
1957-ben vette át a könyvtárat. A könyvtáros ekkor még Faze-
kasboda, Maráza, Geresd és Püspöklak könyvtárainak munkáját 
közösen látta el. Az új iskola átadásakor a régi épület új funkciót 
kapott, oda került a könyvtár, a konditerem és két tanteremből 

lett a tornaterem. Kett János pedagógusként fogadta az óvo-
dásokat és iskolásokat, és tartott számukra könyvtárismertető 
foglalkozásokat, de sokszor a tanóráknak is helyet adott, illetve 
a helyi kórusnak próbatermeként is funkcionált a könyvtár. Kett 
János szerette, ha élettel voltak megtöltve a könyvtár falai, mert 
vallotta, hogy könyvek között lenni igen hasznos, bármilyen fel-
merülő kérdésnél azonnal könyvhöz nyúlt. Mivel a könyvtárral 
szemközt lakott, csak be kellett csengetni hozzá, és máris nyi-
totta azt, nehogy valaki olvasnivaló nélkül maradjon. Jelenlegi 
könyvtárosa a településnek Barna-Mendly Erzsébet, aki iroda-
lomszerető, versmondó, fantasztikus szervezőképességével és 
könyvtáros hitvallással folytatja elődje munkáját.

2021-ben a könyvtár fejlesztése során a meglévő könyvtá-
rat összenyitották a régi konditeremmel, így a könyvtár alap-
területe a duplájára nőtt. Az elnyert energetikai pályázatnak 
köszönhetően az épület szigetelése, fűtése, világítása korsze-
rűvé vált. Kialakítottak mozgáskorlátozott, valamint női és férfi 
mosdót, ez ugyanis eddig nem volt az épületben. Megoldódott 
az akadálymentesség is. Gazdag könyvtári állománya a sike-
res NKA bútor- és eszközfejlesztési pályázatnak köszönhetően 
új, az ajánlásnak megfelelő polcokra került. Geresdlak kitartó 
olvasóközönsége a mai kor elvárásainak megfelelő kívül-belül 
megújult könyvtárban tanulhat, szórakozhat, kapcsolódhat ki. 
Tiszta, világos és kényelmes bútorzattal a helyben használat 
is biztosított. A megvásárolt asztaloknál a gyerekek olvashat-
nak, társasozhatnak, színezhetnek. Évszakokhoz, ünnepek-
hez kötötten családi napokat és kézműves foglalkozásokat 
terveznek. A gyereksarokkal szeretnék megalapozni a gyer-
mekek könyvtárba járásának szokását, mely a mai világban 
kiemelten fontos. A könyvtár a Csorba Győző Könyvtárral kö-
tött együttműködés alapján működik, így rendszeresen bővül 
az állomány, megvalósulnak könyvtárközi kérések, előfizetnek 
folyóiratra, rendeznek könyvtári programokat, fejlődik az inf-
rastruktúra. A szolgáltatóhely számítógépeket, nyomtatót és 
gyermekbútort kapott. A könyvtár minden korosztály számára 
elérhető. Az iskolásokat a kötelező irodalom biztosításán túl 
különböző versenyekre való felkészülésben is támogatja. 

Az óvodások szívesen látogatnak el a könyvtárba, és válo-
gatnak a mesekönyvekben, a Dörmögő Dömötört rendsze-

BEMUTATKOZNAK KÖNYVTÁRAINK
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Az olvasás mindenkié!

A  fiatalok körében való olvasásnépszerűsítésért és a támoga-
tásra szoruló gyermekek segítéséért lépett együttműködés-
re a Csorba Győző Könyvtár és az Olvasás a Gyerekekért 
Alapítvány.

Könyvtárunk Baranya megye egyik fontos tudás- és kö-
zösségi központjaként mindig is feladatának tekintette, hogy 
olvasókat neveljen a gyermekekből, valamint, hogy növelje 
a hátrányos helyzetűek esélyeit a kulturális javakhoz való hoz-
záférésben. Célja és missziója, hogy egész Baranya megyé-
ben meghatározó szerepet töltsön be az olvasás népszerű-
sítésében, a megye kulturális örökségének megőrzésében, s 
ezt a célt folyamatos programszervezéssel, innovatív ötletek 
megvalósításával igyekszik elérni.

Tevékenysége ezen a ponton találkozik az Olvasás a Gyere-
kekért Alapítvány munkásságával. Az Alexandra Kiadócsoport 
vezetője, Matyi Alexandra és Szántó Dániel író 2021-ben hozták 
létre az alapítványt azzal a céllal, hogy az a gyermekek és a fel-
nőttek körében egyaránt felhívják a figyelmet az olvasás fontos-
ságára és jótékony hatásaira, valamint iskolákkal, könyvtárakkal 
és más intézményekkel együttműködve segítsék azokat a fiatalo-
kat, akiknek a könyvek közelsége, elérhetősége nem természetes. 

Mivel az alapítvány – akárcsak az Alexandra Kiadócsoport 
– baranyai (pécsi) székhelyű, nem is volt kérdés, melyik or-
szágrégióban kezdi meg olvasásnépszerűsítő tevékenységét. 

A közös programszervezésen és adománygyűjtésen túl 
a könyvtár jóvoltából az Olvasás a Gyerekekért Alapítvány 

összeköttetésbe került a Baranya megyei kistelepülési könyv-
tárakkal és közösségi terekkel is, így első kézből gyűjtheti be 
azokat a tárgyi és egyéb igényeket, amelyek szükségesek ah-
hoz, hogy ezek az intézmények hatékonyan tudjanak az olva-
sás népszerűsítésében közreműködni, valamint valódi segít-
séget nyújthassanak azon kistelepülési gyermekek és fiatalok 
számára, akik nehezebb körülmények között élnek.

A Baranya megyében található támogatható intézmények 
listája, valamint azok tárgyi igényei elérhetőek az Olvasás 
a Gyerekekért Alapítvány honlapján (https://olvasasagyereke-
kert.hu/), így akár magánszemélyekről, akár intézményekről, 
cégekről legyen szó, mindenkinek lehetősége lesz akár ön-
állóan gyűjtést szervezni a gyermekek számára. Az Olvasás 
a Gyerekekért Alapítvány és a Csorba Győző Könyvtár vállalja 
az adományok eljuttatását a támogatható intézményekbe.

2022. március 16. és április 16. között egy kiemelt gyűjtési 
programot is hirdetünk, lehetőség lesz a Tudásközpontban és 
a fiókkönyvtárakban leadni a jó állapotú tárgyi adományokat, pl. 
gyermekbútorokat (pl. kisasztal, kisszék, babzsákfotel), papír-író-
szereket, kézműves, kreatív eszközöket (pl. gyurma, gyöngyök, 
vízfesték), társasjátékokat, építőjátékokat illetve sportszereket.

Szöllősi Gréta – Csorba Győző Könyvtár

resen kölcsönzik. Az óvónők ilyenkor válogatnak 
a magyar és német nyelvű könyvekből, hiszen 
munkájuk szerves része, hogy a gyermekeket 
a könyvekkel megismertessék. Az időseknek ház-
hoz is szállítják a folyóiratokat, könyveket kíván-
ságuk szerint, és nemcsak a járvány időszakában. 
A könyvtárban kialakítottak egy egyedülálló finn 
könyvgyűjteményt, mivel több finn család költö-
zött a településre. Nagy gondot fordítanak a helyi 
értékek megőrzésére. Geresdlakon 2015 augusz-
tusa óta minden hónapban megjelenik a Geresd-
laki Hírmondó című újság, melyet minden háztar-
tásba ingyenesen eljuttatnak. Ennek 1-1 példányát 
a könyvtárban is meg lehet találni, azok mellett 
a kiadványok mellett, melyek Geresdlak Község 
Önkormányzata vagy a Német Önkormányzat 
gondozásában láttak napvilágot.

Schmidt-Kovács Diána
Mohácsi Jenő Városi Könyvtár, Mohács

KisSzínes
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CÍMKisSzínes

Új arculattal indult a 2022-es év

Több mint 10 év után megújította arculatát a Csorba Győző Könyvtár a Nemzeti Kul-
turális Alaphoz benyújtott nyertes pályázatának köszönhetően. Az intézmény új lo-
góját és arculati kézikönyvét Sándor Zsolt pécsi grafikus tervezte meg. Intézményünk 
Pécsett hat fiókkönyvtárral szolgáltat, az elmúlt években pedig három könyvtárponttal 
bővült. Könyvtárunk így a központi szerepet betöltő Tudásközponttal együtt már tíz 
helyen van jelen Pécsett. Az új logóval és a hozzá kapcsolódó elemekkel intézmé-
nyünk egységes arculattal tud megjelenni a megyeszékhely különböző pontjain.

Az új arculat nem csupán Pécsett mutatja a könyvtár intézményeinek egységét, 
hanem természetesen azokon a baranyai településeken is, amelyeken a Csorba 
Győző Könyvtár biztosítja a könyvtári ellátást. A 286 településen az arculat a kö-
vetkező időszakban fokozatosan kerül bevezetésre, a könyvtárakat és a könyvtár-
buszok megállóit jelző információs táblák cseréje folyamatosan zajlik. Az új logónk 
könnyen azonosítható, egyszerű, letisztult, ugyanakkor modern és jól értelmezhető. 
Kifejezi könyvtárunk szellemiségét és a megújulni képes könyvtár képét. Az arculat 
megújulásához kapcsolódóan fiókkönyvtáraink kültéri tábláinak fokozatos cseréje 
mellett olyan igényes, informatív szóróanyagokat is készítettünk, amelyek segítik az 
olvasók tájékozódását fiókkönyvtáraink és szolgáltatásaink között. 

Videósorozattal mutatjuk be települési könyvtárainkat
Az elmúlt év őszén a Pécsváradi Ellátási Térségben forgattuk 

le először azokat a rövid videókat, amelyek betekintést adnak 
a könyvtáraink életébe. Célunk, hogy ilyen formában is bemu-
tassuk a baranyai könyvtárellátásunkat, a településen műkö-
dő szolgáltatóhelyeket, könyvtáros kollégáinkat. Mindemellett 
igyekszünk hangsúlyt helyezni a könyvtárak környezetére, meg-
mutatva a falvak helyi értékeit, esetleg meglévő hagyományait. 

Az indulás óta jártunk a Pécsváradi ET-ben (Hidas, Feked, 
Nagypall), Mohács környékén (Bár, Sátorhely, Liptód), a Siklósi 
ET-ben (Vokány, Nagytótfalu [képünkön], Kisharsány), illetve 
Szigetvár mellett (Hobol, Szentegát, Magyarlukafa). A követ-
kező utunk majd Villány környékére vezet. A felvételek folya-
matosan jelennek meg a Csorba Győző Könyvtár Facebook 
oldalán és a YouTube (baralibmediatar) csatornánkon. 

Szeifer Csaba – Csorba Győző Könyvtár

Elindult a Baranya megyei 
hálózatépítő szakmai 
továbbképzés

A korábbi évekhez hasonlóan idén ismét me-
gyei hálózatépítő szakmai továbbképzést szer-
veztünk a települési könyvtárosaink számára, 
ez most már a harmadik hasonló eseményünk. 
A Nemzeti Kulturális Alap pályázatából meg-
valósuló eseménysorozat február 9-én indult. 
Kollégáink az öt modulos könyvtári képzés alatt 
közösségépítés, könyvtári partnerkapcsolatok, 
könyvtári alapismeretek, számítógépes alapis-
meretek, Corvina IKR kölcsönző modul hasz-
nálata, rendezvényszervezés, gyermekkönyvtári 
programok, könyvtári minőségbiztosítás és mar-
keting témakörökben fejleszthetik tudásukat.
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CÍM

Virág-világ 

A tavasz az újjászületés évszaka. A természet körülöttünk élet-
re kel, a kopár, szürke világot felváltja a színek és illatok ka-
valkádja. Egy virágos foglalkozás számos tavaszi jeles napra 

felfűzhető, de önálló könyvtári programként is megállja a helyét.

Csemeték a könyvtárban 

Ráhangolódásként beszélgessünk a gyerekekkel arról, hogy 
milyen változást tapasztalunk a környezetünkben tavasszal. 
Számba vehetjük a tavaszi ünnepeket, illetve a növényekkel 
kapcsolatos tavaszi népszokásokat (zöldághordás, villőzés, 
májusfaállítás). Gyűjtsünk érdekességeket a virágokról. (Pl. 
a gyermekláncfű a népi gyógyászatban elterjedt; a réti pipitér 
palindrom stb.) 

Bimbózó ismeretek
Mutassuk meg, hogy hol találhatók az ismeretterjesztő, nö-

vényekkel kapcsolatos könyvek a könyvtárban. A gyerekek vá-
laszthatnak az előkészített tavaszi témájú kötetek közül egyet. 
Hagyjunk időt arra, hogy megnézegessék őket. Ezután keres-
hetnek ezekben a könyvekben rózsát, hóvirágot. A nagyobbak 
információkat is gyűjthetnek a könyvtárban egy-egy virágról. 

Virágraszóló versek, dalok
A foglalkozást folytathatjuk ismert virágos népdalokkal: Ta-

vaszi szél vizet áraszt; Csipkefa bimbója; Két szál pünkösdró-
zsa; Bújj, bújj zöld ág. A közös éneklés csökkenti a szorongást, 
a zenehallgatás megnyugtat. A nagyobbakkal hallgassuk meg 
Vivaldi: A négy évszak című hegedűversenyéből a Tavaszt, 
amely az évszakot zeneileg gyönyörűen kifejezi. Mire emlé-
keztet ez a dallam? Mi történik most a természetben? A gyer-
mekek fantáziája nem ismer határokat. A verselés, ahogy az 
éneklés is, fejleszti a ritmusérzéket és javítja a kognitív funkci-
ókat. A magyar versvilág a virágos költemények hatalmas és 
csodálatos tárházát tartalmazza. Érdemes korosztályok szerint 
válogatni bennük.

Palántanevelés
A kicsiknek szóló növényes mondókákat kísérjük mozgásos 

játékkal! Eljátszhatjuk, hogy apró mozdulatlan magok vagyunk 
(guggoljunk le, csukjuk be a szemünket), majd esik az eső és 
mi „kikelünk”, egyre növekszünk (magasra nyújtózunk). Aztán 
jöhet a mondóka: Fújja a szél a fákat (két kezünkkel himbáló-
zunk), letöri az ágat, reccs (hirtelen leejtjük a kezünket). Muto-
gatós mondókák: Én kis kertet kerteltem, Hüvelykujjam almafa. 
A nagyobbakat invitáljuk játékra: találják ki a versszak utolsó 
szavát. Mi lehet a rímpár? A virágos versek sorait, szavait ösz-
szekeverhetjük és a gyerekeknek helyes sorrendbe kell állítani. 
Beszélgessünk a versekről. A költők gyakran átvitt értelemben 
használják a virágneveket. Ezt a „virágnyelvet” a nagyobbak 
már értik, lehet róla beszélgetni: a „rózsa”, vagy a „virágom” 
a költő szíve választottját jelentheti. 

Virágirodalom

Keressünk tavaszi meséket, amelyek a természetről szólnak, 
vagy amelyek központi eleme a virág. Olvassuk fel a mesét, 
majd beszélgessünk róla. Népmesekincstárunk igen gazdag 
szimbólumokban. A növények világa színesíti a gyerekek kép-
zeletét, fejleszti a kreativitást. A virágok varázslatos irodalma 
a nagyobb gyerekekkel való kapcsolatteremtéshez is jó terep. 

Tavaszi vers- és mesekoszorú
Versek: Fésűs Éva: Tulipán – Csukás István: Virágmondóka – 

Zelk Zoltán: Hóvirág – Szép Ernő: Virágok – Szabó Lőrinc: 
Tavasz – Kányádi Sándor: Március – Johann Wolfgang Goe-
the: Talált kincs

Mesék: A kóró és a kismadár – Molnár Andrea: Virágverseny 
– Hans Christian Andersen: A százszorszép – Hogyan 
házasodott össze Borsóvirág úrnő Kukorica urasággal 
(Bajzáth Mária) – Donászy Magda: Napraforgó – Benedek 
Elek: Aranytulipán – Mester Györgyi: A pipacsok hercegnője 
– Lázár Ervin: Virágszemű – Bartócz Ilona: A pitypang meséje 
– Berg Judit: Tavasz a Nádtengeren 

Játékszirmok
Játszani mindenki szeret. Ha színesíteni szeretnénk a foglal-

kozást, csempésszünk minél több kreativitást fejlesztő és fe-
szültségoldó játékot a könyvtári foglalkozásokba, hiszen a nyi-
tott elme több tudást fogad magába. 
- Memóriajáték: meg kell találni a virágok párját.
- Kirakó: egy virágot ábrázoló kártyát darabokra vágunk, 

a gyerekeknek össze kell illeszteni.
- Virágkeresés: virágot ábrázoló kártyákat rejtünk el a könyv-

tárban.
- Címkézős játék: egy virágnév szókártyát (pl. napraforgó, ró-

zsa) helyezünk az egyik gyermek homlokára. A többiek állí-
tásai alapján kell kitalálnia, hogy mi is ő. 

- Virágkosár: mindenki választ egy virágnevet. Körbe ülnek 
a gyerekek, egyikük középre áll: „Cseréljen helyet…!” – mond 
két virágnevet, akiknek helyet kell cserélni, miközben a kö-
zépső játékos is igyekszik helyet foglalni. Aki hoppon marad, 
az áll középre. Ha „Kiborult a virágkosár” hangzik el, min-
denkinek egy másik helyre kell ülnie. 

- Activity: lapokra írjunk fel tavaszhoz kapcsolódó szavakat, 
amelyeket a gyerekek elmutogatnak, körülírnak, lerajzolnak. 
A többieknek ki kell találni, hogy mi lehet a feladvány. 

- Kvíz: Összeállíthatunk kvízt a virágokról Nyomozójáték: 
a gyerekeknek meg kell találniuk egy virágot rejtő könyvet 
(pl. Sárga rózsa). Feladványokkal nehezíthetjük a keresést. 

ÖTLETBÖRZE
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ÖTLETBÖRZE

HASZNOS TUDNIVALÓK

Még izgalmasabbá tehetjük a játékot, ha egy képrejtvé-
nyekkel, anagrammákkal és egyéb fejtörőkkel gazdagított 
kalandtúrát szervezünk, ahol a feladatok végrehajtása után 
a gyermekek jutalomban részesülnek.

(R)ügyes kezek

Zárjuk a foglalkozást kreatív tevékenységgel! Virágokat ké-
szíthetünk bármiből, ami éppen kéznél van: papírból hajto-
gathatunk tulipánt, papírzsebkendőből készíthetünk szegfűt, 
szalvétából rózsát, krepp-papírból margarétát, fonalból pity-
pangot. Hasznosítsuk újra az anyagokat: a parafadugóból 
pipitért, filctollból százszorszépet, pezsgőtabletta-tartóból 
margarétát, sajttartó dobozból és kupakokból mezei virágo-
kat készíthetünk. A képen kreatív virág-ötletek láthatók eredeti 
párjukkal együtt.

Virágos jókedvet és sok türelmet kívánok a foglalkozások-
hoz, hiszen a türelem rózsát terem.

Kissné Heinrich Szilvia
Csorba Győző Könyvtár

Könyvtári programok 2022-ben

A Csorba Győző Könyvtáron keresztül a Könyvtárellátási Szolgáltató Rend-
szerhez tartozó települési könyvtáraknak lehetőségük van könyvtári 
program igénylésére. A járvány utáni újraindulás jegyében kifejezetten 

a könyvtári térben zajló, kisebb létszámú foglalkozásokat részesítjük előnyben, 
a kínálatban az elmúlt években is ismert témák mellett sok új, színes érdekes-
séggel is készülünk! 
Hogyan lehet programot kérni?

A Csorba Győző Könyvtár évi 2 programot támogat. 
A programlista az alábbi internetes oldalon érhető el: 
https://bkszr.csgyk.hu/programok
Az elmúlt évekhez képest eltérés, hogy Mohács, Siklós és Szi-

getvár a saját ellátási térségének önállóan szervez programo-
kat. A választott előadást, foglalkozást a tervezett időpont előtt 
legalább egy hónappal kell kérni az alábbi elérhetőségeken: 
• ha a kérést leadó település a Pécsi, Pécsváradi, Sásdi, Sely-

lyei, Szentlőrinci, Villányi ET-ben található, vagy könyvtár-
buszos: bkszr@csgyk.hu

• ha a település a Mohácsi ET-ben található: 
fiestadiana@gmail.com

• ha a település a Siklósi ET-ben található: 
levelek@konyvtar-siklos.hu

• ha a település a Szigetvári ET-ben található: 
szigetvarikonyvtar@gmail.com
Melyik ET-hez tartozik a településem? A teljes lista elérhető itt:
https://bkszr.csgyk.hu/szolgaltato-helyek

Határidők:
• szeptember 15-ig várjuk a programkéréseket egész évre, te-

hát a decemberi igényeket is eddig kell leadni;
• december 11-ig lehet megvalósítani a programokat.

A programlista folyamatosan frissül, egész évben kerülhet-
nek fel új programok a kínálatba. Egyes előadások, foglal-
kozások nem érhetők el a teljes megyében, mert az előadó 
csak bizonyos térségben vállalja az előadás megtartását. 
A honlapon narancssárga színnel jelölt programok (pl. Mo-
hácsi ET, Szigetvári ET, Siklósi ET) azt jelölik, hogy az előadó 
abban az Ellátási Térségben vállalkozik a program megtartá-
sára. Az a program, ahol nem található ilyen jelölés, bármely 
ET-ben választható. 

Saját kollégáink is ellátogatnak Hozzátok kérés esetén: 
Schmidt-Kovács Diána ünnepekhez kötődő előadásokkal, illet-
ve mesés foglalkozásokkal; a szigetvári könyvtár kollégái előa-
dásokkal, számítógépes foglalkozásokkal, kézműveskedéssel; 
Milánkovics-Steiner Kitti gyerekeknek szóló érzelmi intelligen-
cia-fejlesztő foglalkozásokkal; Csobán László és Nagy László 
informatika órával; Molnár Ferenc kétféle szabadulószobával, 
Bali Máté kvízjátékkal; Wéber Adrienn és Erdős Zoltán előa-
dásokkal.

Ezeken felül a települési szolgáltatóhely csatlakozhat 
a Csorba Győző Könyvtár által szervezett rendezvénysoroza-
tokhoz, országos könyvtár- és olvasásnépszerűsítő játékokhoz  
(Országos Könyvtári Napok, totó, kvíz, egyéb pályázati felhí-
vások stb.).
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FONTOS ELÉRHETŐSÉGEK

FILMPAKKOK GYEREKEKNEK

A fecske meg a szalmaszál
A hazudós egér

A hetvenkedő sün
A kevély kiskakas
A Pál utcai fiúk
A walesi bárdok

Boltosmesék
Magyar népmesék I.

Mesék Mátyás királyról

Mesél a kő
Mondák a magyar 

történelemből
Rege a csodaszarvasról
Szent Péter esernyője

Szörnyeteg Lajos 
jaj de álmos

Vacskamati virágja
Vízipók-csodapók

FILMPAKKOK FELNŐTTEKNEK

A Pendragon legenda
Állami Áruház

Az ötödik pecsét
Csinibaba

Hyppolit, a lakáj
Macskajáték
Megáll az idő

Mephisto

Moszkva tér
Régi idők focija

Rokonok
Szamárköhögés

Szegénylegények
Szerelem
Szindbád

Tízezer nap

Ellátási Térség Referens e-mail telefon

Mohácsi Ellátási Térség Schmidt-Kovács Diána fiestadiana@gmail.com +36 20/389-9323

Pécsi Ellátási Térség Mizerák Andrea mizerak.andrea@csgyk.hu +36 72/501-500 / 28014

Pécsváradi Ellátási Térség Gyurák Orsolya gyurak.orsolya@csgyk.hu +36 72/501-500 / 28015

Sásdi Ellátási Térség Meggyesi Mónika meggyesimoni@gmail.com +36 72/475-663

Sellyei Ellátási Térség Erdősi Alexandra erdosi.alexandra@csgyk.hu +36 72/501-500 / 28015

Siklósi Ellátási Térség Kiss Adrienn kiss.adrienn1985@googlemail.com +36 72/579 -125

Szentlőrinci Ellátási Térség Bali Máté bali.mate@csgyk.hu +36 72/501-500 / 28014

Szigetvári Ellátási Térség Vasvári Gergely vasvary@vipmail.hu +36 73/311-407

Villányi Ellátási Térség Tóth Balázs toth.balazs@csgyk.hu +36 72/501-500 / 28104

Könyvtárbusz 1.
Csobán László csoban.laszlo@csgyk.hu +36 72/501-500 / 28097

Somogyi Krisztina somogyi.krisztina@csgyk.hu +36 72/501-500 / 28097

Könyvtárbusz 2.
Nagy László nagy.laszlo@csgyk.hu +36 72/501-500 / 28097

Molnár Ferenc molnar.ferenc@csgyk.hu +36 72/501-500 / 28097

KönyvtárMozi; 
Nyilvános könyvtárak Márkus István markus.istvan@csgyk.hu +36 72/501-500 / 28035

Rendezvényszervezés
Németh Luca bkszr@csgyk.hu +36 72/501-500 / 28058

Szeifer Csaba bkszr@csgyk.hu +36 72/501-500 / 28058

Informatika
Szerecz Gábor csgyk.it@gmail.com +36 72/501-500 / 28065

Urvald Péter csgyk.it@gmail.com +36 72/501-500 / 28065

Folyóirat reklamáció Dériné Fődi Katalin fodi.katalin@csgyk.hu +36 72/501-500 / 28012

Beszerzés, feldolgozás Bali Judit bali.judit@csgyk.hu +36 72/501-500 / 28035

Feldolgozás Csuka Dalma csuka.dalma@csgyk.hu +36 72/501-500 / 28035

Igazgatóhelyettes Szöllősi Gréta szollosi.greta@csgyk.hu +36 72/501-500 / 28104


