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HÍRT ZENGÜNK!
Kedves Könyvtáros Kollégák!
 
Az év utolsó számának fő témája „Az én könyvtáram” 
című országos projekt és azon belül néhány jó gya-
korlat bemutatása, amely elhangzott októberben az 
Országos Könyvtári Napok keretében megrendezett 
szakmai napon Harkányban. Ezek a jó gyakorlatok 
évek óta sikeresen működnek különböző települések 
könyvtárában, érdemes őket figyelemmel kísérni! 
Ezen kívül megismerhetjük az Alsómocsoládon 2017-
ben elindított településtörténeti mintaprojektet, egy 
interjú keretében pedig bemutatkozik a Siklósi „Dolce” 
Hegedű Együttes, amely több mint húsz éve lép fel 
Baranya megyében és külföldön is. Megtudhatjuk, 
hogy milyen KSZR témákról egyeztetnek a régió me-
gyei könyvtárai valamint a „Bemutatkoznak könyvtá-
raink” rovatunkban Borjád település szolgáltatóhelyét 
ismerhetjük meg. Az év végéhez közeledve hasznos 
tudnivalókkal is szeretnénk segítségetekre lenni a 
szolgáltatóhelyek év végi feladatainak lezárásához.

Mindenkinek kellemes karácsonyi ünnepeket és sike-
rekben gazdag, boldog új évet kívánunk, találkozunk 
2018-ban!
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TUDÓSÍTÁS

Bemutatkozik „AZ ÉN KÖNYVTÁRAM” projekt 

Az Emberi Erőforrás Operatív Program „Mú-
zeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” 
című, EFOP-3.3.3-VEKOP/16-2016-00001 kód-

számú pályázata 2017. február 1-jén indult útjára, 
amelyet a Szabadtéri Néprajzi Múzeum és a Fővárosi 
Szabó Ervin Könyvtár közösen valósít meg. Könyvtá-
ri területen „Az én könyvtáram” projekt az országos 
könyvtári szolgáltatások továbbfejlesztését segíti a 
köznevelés hatékonyságát és eredményességét szol-
gáló új típusú kompetencia- és készségfejlesztő, ta-
nulást támogató szolgáltatások kidolgozásával, illetve 
országos szaktanácsadói hálózat kialakításával és mű-
ködtetésével.
A programhoz a Csorba Győző Könyvtár is csatlakozott; s Ba-
ranya megyében a két megyei szaktanácsadó dr. Szabolcsiné 
Orosz Hajnalka és Márkus István lett. Az idei Országos Könyvtári 
Napok keretében rendezett megyei szakmai napon – amelynek 
Harkány városa adott otthont – előadásban ismertették „Az én 
könyvtáram” projekt legfontosabb célját és feladatait.

A projektben meghatározott négy fejlesztési irány:
1. Olvasáskultúra-fejlesztés támogatása
2. Digitális írástudás
3. Könyvtárhasználat – információkeresés
4. Szövegértés–fejlesztés támogatása, kiemelten a digitális 

szövegértés, egyéni és közösségi tanulás támogatása
A projekt tevékenységei között szerepel a fenti területekhez 

illeszkedő, a 4-18 éves korosztályt érintő, már meglévő könyv-
tári gyakorlatok adaptálható, egységes módszertanná formálá-
sa. Ennek érdekében zajlott ez év júliusában a Baranya megyei 
könyvtárakban már működő jó gyakorlatok, módszertani anya-
gok és mintaprogramok összegyűjtése, nyilvántartásba vétele és 
egységes formában való elérhetővé tétele a könyvtári szakma 
számára. A megyében összesen 29 jó gyakorlat került rögzítésre. 
Ezek közül például:

• Lesenacht, könyvmolyok éjszakája – Nemes János Művelő-
dési Központ Könyvtára, Hosszúhetény

• Napközis kézműves- és hittantábor – Márfa Könyvtári 
Szolgáltató Hely

• Könyvtári vetélkedő – Városi Könyvtár, Pécsvárad
• „A törpe meg a körte” szavalóverseny – Szigetvár Város 

Önkormányzata Városi Könyvtár
• Könyvkereső játék – Vokány Könyvtári Szolgáltató Hely

• Nyári tábor – Siklós Térségi Könyvtár és Ismeret-központ
• FilmPakk – Csorba Győző Könyvtár
• Játssz és olvass! olvasásfejlesztő játék – Csorba Győző 

Könyvtár Apáczai Csere János Fiókkönyvtár
A beérkező jó gyakorlatokat a Mintaprojekt-fejlesztési Bizott-

ság és a fejlesztési iránynak megfelelő szakmai műhely értékeli, 
majd dönt arról, hogy melyek azok a programok, amik továbbfej-
lesztésre alkalmasak. A kiválasztott jó gyakorlatokból a pályázat 
keretében 90 db mintaprojekt jön létre, fejlesztési irányonként 
22-23 db. A megyékben (Baranya megyében 5 mintaprojekt 
valósul majd meg 2020-ig) és a fővárosban 4-6 mintaprogram 
kerül kipróbálásra. 10 mintaprojekt esetében (melyet a bizottság 
kijelöl), kiemelt monitoring tevékenységet végzünk, mely abszol-
válja a gyakorlat minősítését.

 A fejlesztés folyamatában a jó gyakorlat-gazda is részt vehet, 
mint mintaprojekt-fejlesztő, abban az esetben, ha ezt a feladatot 
vállalja. A korábbi Európai Uniós támogatásból megvalósult jó 
gyakorlatok fejlesztését a pályázat nem támogatja, így ezek csak 
az én könyvtáram portálra kerülhetnek fel.

Miért is jó mintaprojekt-fejlesztőnek lenni?
 Személyes részvétel a mintaprojektté válás folyamatában
 Új tudás elsajátítása
 Kihívás
 Erkölcsi és anyagi elismerés
Ha a jó gyakorlat-gazda nem vállalja a mintaprojekt-fejlesztési 

feladatot, akkor pályázat útján kiválasztott mintaprojekt-fejlesztő 
végzi el a tevékenységet.

dr. Szabolcsiné Orosz Hajnalka | Csorba Győző Könyvtár

Szerzői jogokkal kapcsolatos tudnivalók:

A Széchenyi 2020 pályázatok Általános szerződési feltételek című do-
kumentum előírása szerint: „A Projekt eredményei, így különösen (az 
akárcsak részben) a támogatásból létrehozott vagyon és az azzal kap-

csolatos jelentések és egyéb dokumentumok tulajdonjoga, valamint a 
Projekt során létrejött, vagy beszerzett vagyoni értéket képviselő szel-
lemi alkotások felhasználásának joga a Kedvezményezettet illeti.”

Fentiek alapján a projekt keretében kifejlesztett mintaprogramok 
szerzői joga „Az én könyvtáram” projektet illeti meg. 
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TUDÓSÍTÁS

Jó gyakorlatok Baranya megyében 

Az Országos Könyvtári Napok keretében intézményünk min-
den évben szakmai napot szervez Baranya megye egyik 
nyilvános könyvtárában. Ezen a napon a megye könyvtá-

rosai összegyűlnek, szakmai előadásokon elemzik az elmúlt év 
eseményeit, és a mindennapi munkájukhoz kapcsolódó hasznos 
előadásokat hallgatnak. 2017-ben a szakmai napot Harkány Váro-
si Könyvtár, Kulturális- és Sport Központ együttműködésével Har-
kányban rendeztük meg, melynek tematikája „Az én könyvtáram 
projekt” és ezen belül a jó gyakorlatok bemutatása volt. Ezeket 
ismertetjük az alábbiakban. 
Elsőként a Bölcs Bagoly játékot mutatta be Válé Judit gyer-
mekkönyvtáros, amely az Apáczai Csere János Fiókkönyvtár-
ban 2017-ben már a 35. évét ünnepelte. A játékot Molnár Csa-
báné indította hódító útjára, és azóta is nagy népszerűségnek 
örvend a könyvtárban. A játékosok alsó tagozatos diákok, akik 
szívesen töltenek el havonta egy könyvtári foglalkozást a Bölcs 
Bagoly feladatlapok megoldásával. Az évek során mindig fi-
gyeltek arra, hogy az épp akkor 2., 3. és 4. osztályos gyerekek 
figyelmét mi kelti fel leginkább. Így került a feladatok közé a 
számítógép-használatot igénylő elektronikus katalógushasz-
nálat is. Természetesen a feladatlapok nem titkolt célja a gye-
rekek visszahódítása a könyvek birodalmába. Szerencsére eb-
ben a harcban a könyvek győzedelmeskedtek. A feladatlapok 
megoldásához némi kreativitás is szükséges a gyerekek részé-
ről, hiszen találkozhattak már a szépirodalomhoz és a szak-
irodalomhoz szükséges osztólap-készítéssel, valamint minden 
játékos csapat elkészítette a saját csapatújságát is. A feladat-
lapok segítségével a játékosok elsajátíthatják a könyvtárhasz-
nálat fortélyait, az interneten magabiztosan tudnak böngész-
ni, és észrevétlenül olvasó gyermekké válnak. A következő 
előadásban Wágner Mónika, a hosszúhetényi Nemes János 
Művelődési Központ Könyvtár könyvtárosa ismertette a Lese-
nacht – Könyvmolyok éjszakája programot. Megismertük, 

hogyan veszik birtokba a gyerekek a könyvtárat és az iskolát 
egy „olvasós éjszakára”. Hosszúhetényben három éve minden 
áprilisban van egy varázslatos éjszaka, amikor a 4. osztályos 
német nyelvet tanuló gyerekek bent alhatnak az iskolában. Az 
ötletet egy szakmai konferenciáról az egyik német szakos kol-
léganő hozta magával, a könyvtár pedig ezt az izgalmas isko-
lai programot egy könyvtári foglalkozással egészítette ki. De 
hogyan is zajlanak le ezek a péntek délutánok? A gyerekeket 
délután egy könyvtári programmal várják, amit az egész isko-
lában meghirdetnek. 2015-ben Méhes Károly és kislánya, Kata 
volt a vendégük, 2016-ban Jakab Csilla tartott mesefoglalko-
zást a gyerekeknek, 2017-ben pedig Nyulász Péter járt náluk, 
és mesélt a könyveiről. A könyvtári programot követően a kö-
zeli vendéglőből rendelt pizza várja a gyerekeket, amit min-
dig vidám beszélgetés mellett fogyasztanak el. Vacsora után 
előkerülnek a magukkal hozott könyvek (ha lehet, német nyel-
vűek), ezeket mutatják be egymásnak. Tanáraik is ajánlanak a 
korosztályuknak való német nyelvű gyerekkönyveket. Ami a 
könyvbemutatók után következik, az az este legizgalmasabb 
része. A hálózsákokba bújva fejlámpával, vagy elemlámpával 
felszerelkezve olvashatnak, beszélgethetnek, amíg kedvük van 
hozzá, és ebben a tevékenységükben nagyon kitartóak tud-

Lesenacht vendége Méhes Károly

Barátunk a könyv vetélkedő Szigetváron
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nak lenni. Reggel fáradtan, de élményekkel telve búcsúztak el 
egymástól, tanáraiktól. Barátunk a könyv címmel Járnovics 
Dalma tartott előadást a szigetvári Városi Könyvtár 1986 óta 
minden évben megrendezett térségi irodalmi vetélkedőjéről. 
Céljuk, hogy játékos keretek között részt vegyenek a gyer-
mekek olvasóvá nevelésében, illetve fejlesszék a szövegér-
tési és szövegalkotási készségüket. A játékban 3–4., 5–6. és 
7–8. osztályos tanulók 4–5 fős csapatokban vehetnek részt. 
A vetélkedőt a pedagógusok közreműködésével az iskolákon 
keresztül szervezik. Összesen általában 150–200 fő vesz részt 
a versenyen. A játék menete a következőképpen alakul: kor-
csoportonként a gyerekeknek két-két könyvet kell elolvasni-
uk. Mindegyik könyvhöz készül egy-egy feladatlap, melyet a 
megoldás után a kijelölt határidőre vissza küldenek a Váro-
si Könyvtárba. A kitöltött feladatlapok alapján legmagasabb 
pontszámot elért csapatok végül záró vetélkedőn vesznek 
részt, amelyen megküzdhetnek az első három helyezésért. 
A nyertes csapatok könyvjutalomban részesülnek. A vetélke-
dőn részt vevő gyerekek általában később is visszajárnak a 
könyvtárba, és szívesebben vesznek kezükbe könyveket a kö-
telező olvasmányokon túl is. 

Az alábbiakban egy olyan jó gyakorlatról olvashattok, amely 
a szakmai napon nem hangzott el. Megkértük Turcsinné Or-
bán Erika kolléganőnket, hogy mutassa be a nagypeterdi 
könyvtárban megvalósult Varázsláda – Barangolás a me-
sék birodalmában című könyvtári programot. A programot 
a könyvtár nyári szünidőre hirdeti meg általános iskolai tanu-
lók (3–4. osztály) számára. A program célja az olvasóvá ne-
velés, a kommunikációs-metakommunikációs képességek fej-
lesztése, a tanulási munkaformák (kooperatív páros) erősítése, 
a magyar nyelv és irodalom, drámapedagógia, ének-zene, 
rajz tantárgyak tantervi követelményeinek elmélyítése, a sza-
badidő tartalmas eltöltésének biztosítása, a könyvtárhasznála-
ti ismeretek megismerése, valamint a szövegértés fejlesztése. 
A célok megvalósításához az életkori sajátosságokat is figye-
lembe véve a „mesék birodalma” igen jó lehetőséget biztosít. 
A program tíz foglakozáson valósult meg (heti 1 alkalommal 

4 órás foglalkozások voltak). A foglalkozások tematikája úgy 
lett összeállítva, hogy egy témát sokoldalúan körbe lehessen 
járni oly módon, hogy a gyerekek „megízleljék” az alkotás örö-
mét, különböző szerepekben mutathassák meg képességeiket 
(egyszer mesemondókká válhattak, majd forgatókönyvíróvá, 
díszlet- és jelmeztervezővé, „színésszé”, „kis könyvtárossá”, 
vagy a könyvtár használójává).

A könyvtári foglalkozások rövid tematikája a következőkép-
pen alakult:
1. foglalkozás: „A Mesebirodalom kapujában” – önismereti és 

csoportépítő játékokkal ráhangolódás a programra (cím-
meditáció), a gyerekek megismerkedtek a könyvtár me-
seállományával, mesét kölcsönöztek és kiválasztottak egy 
mesét, melyet elolvasnak a következő hétre.

2. foglalkozás: „Mit rejt a varázsláda?” – a kiválasztott mesé-
ket a gyerekek bemutatták egymásnak, a varázsládából 
kihúzott meséket egyénileg elolvasták, párokban megbe-
szélték, megoldották a mesékhez tartozó szövegértési fel-
adatlapokat, melyeket utána megbeszéltek.

3. foglalkozás: „Légy ma kreatív és ügyes kezű!” – a varázslá-
da meséihez a gyerekek illusztrációt készítettek kooperatív 
csoportmunkában, szabadon választott technikával, az al-
kotások bemutatásra kerültek, és értékelték őket.

4. foglalkozás: „A mese jó dolog” – közös döntés alapján a 
varázsláda meséi közül egy mesét kiválasztottunk, melyet 
színre viszünk (legutóbb Benedek Elek A vasorrú bába 
című népmeséjét választottuk ki). Ezen a foglalkozáson 
elolvasták a mesét, és ki–ki a legérdekesebb részt dramati-
zálta egyénileg vagy csoportban.

5–6. foglalkozás: „Ma forgatókönyvírók leszünk!” – A kiválasz-
tott mesét színekre, szerepekre osztották, és csoportokban 
elkészítették a mese forgatókönyvét.

7. foglalkozás: „Ma díszlet- és jelmeztervezők leszünk! – a 
mese helyszíneihez díszletet és a szereplőinek öltözékét, 
jelmezt készítettek el csoportmunkában.

8. foglalkozás: „Színházi olvasópróba” – felkészültek a forgató-
könyv alapján a mese bemutatására.

9. foglalkozás: „Aki nem hiszi, járjon utána!” – mesevetélkedő 
(írásos és szóbeli feladatok, rejtvények, szólások és köz-
mondások, mesecímek és meseírók stb.)

10. foglalkozás: „Mit viszek magammal a varázsládából a me-
sebirodalomból?” – programzárásként a színre vitt nép-
mesét bemutattuk a magyar népmese napján, szeptember 
30-án a szülők, a nagyszülők, a pedagógusok és az iskola 
tanulói körében. A gyerekek jutalmat kaptak a megérde-
melt alkotó munkáért. Az egyik támogató szervezet által 
felajánlott ifjúsági- és ismeretterjesztő könyvek közül válo-
gathattak házi könyvtárukhoz. 

Elmondható, hogy egy jól sikerült program valósult meg. A ki-
tűzött célokat a program teljes egészében lefedte, és a jövő-
ben tovább szeretnénk folytatni könyvtárunkban.

szöveg: Járnovics Dalma, Turcsinné Orbán Erika, Válé Judit, 
Wágner Mónika l szerkesztette: Mizerák Andrea
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Varázsláda program Nagypeterden
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Regionális tanácskozás 
a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerről 

November 22-én munkatársaink a Könyvtárellátási Szolgáltató 
Rendszerrel (továbbiakban: KSZR) foglalkozó regionális talál-
kozón vettek részt Zalaegerszegen. A rendezvényre immár 

nyolcadik alkalommal került sor 2016 óta. Az első találkozón két me-
gyei könyvtár tanácskozott: az Illyés Gyula Megyei Könyvtár (Szek-
szárd) és a Csorba Győző Könyvtár (Pécs), majd fokozatosan bővült 
a kör, és csatlakozott a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár (Ka-
posvár), és a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár (Zalaegerszeg) 
is. A házigazda rotációban mindig valamelyik megyei könyvtár, így 
negyedévente más városban kerül megrendezésre. 

De miről is szólnak ezek az összejövetelek? 
Az első találkozó célja még csak a megyék közti rendezvé-

nyekkel kapcsolatos egyeztetés volt, majd a kezdeményezés 
szépen lassan kinőtte magát. Azóta már megismerkedtünk egy-
más rendszerének működésével, ahol az is kiderült, hogy hiába 
vagyunk szomszédos megyék, a gyakorlat mindenhol máshogy 
alakult ki. Így olyan kérdésköröket is érintettünk, mint az állo-
mánygyarapítás és a könyvtári állomány mozgatása a megyén 
belül, amire a könyvtárak eltérő módszert alkalmaznak: a somo-
gyiak és a zalaiak bevonják a városi könyvtárakat is a szerzemé-
nyezésbe, míg a tolnaiak és mi központilag szerzünk be, majd 
osztjuk szét a dokumentumokat. A kiszállítások gyakoriságában 
és a járművek logisztikájában is találhatók kisebb eltérések, de a 
települési könyvtárak adminisztrációja: a munkanapló és a sta-
tisztika hasonlóképpen alakul. 

A célunk az, hogy a települési ellátást végző könyvtárak minél 
több jó gyakorlatot ismerhessenek meg, illetve hogy helyszínt 
biztosítsunk a tapasztalatcserének, így a résztvevők között a me-
gyei könyvtárak munkatársain kívül meghívást kapnak az ellátás-
ban részt vevő városi könyvtárak is. A Dunántúl déli és nyugati 
részén jellemzően ugyanazokkal a problémákkal szembesülünk, 
hiszen a régióban sok az aprófalu, ezért is nagyon fontos, hogy 

megosszuk egymással a megoldási lehetőségeket, és inspiráljuk 
egymást.

A találkozók alkalmával szóba kerültek olyan témák is, amelyek 
még fejlesztendő területei a megyei könyvtárak KSZR feladatel-
látásának, de fontos, hogy történjen előrelépés ezek ügyében is: 
ilyen például a nemzetiségek könyvtári ellátása a településeken 
és a megyei könyvtárak szerepvállalásának további lehetőségei.

Megkezdődött a munka a szolgáltatóhelyek auditálási rend-
szerének kidolgozásával, és a panaszkezelés fejlesztésével kap-
csolatban, valamint a kis értékű tárgyi eszközök beszerzése és a 
KönyvtárMozi is hangsúlyos témák voltak. A számítógépes köl-
csönzés bevezetése a településeken több megyében már meg-
oldott, folyamatosan bővítik ezt a kört, Baranyában pedig idén 
indult el öt településen. Eszmecserét folytatott a négy könyvtár 
a települések bútorzatának megújításáról is, szinte mindenhol 
ebben az évben indult el egy olyan gyakorlat, amely során nem 
szétaprózva, hanem egy-egy településre fókuszálva történik a 
beszerzés.

Kiemelkedő továbbá az a közös projekt is, amelynek során 
létrehozunk egy segédletet a kistelepülési munkába való beta-
nuláshoz, Útmutató a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer kis-
települési könyvtárosai számára címmel. A munka már a vége 
felé közeledik, így hamarosan mindenki kézbe veheti ezt az is-
mertetőt. Reményeink szerint a szolgáltatóhelyeken segítsége-
tekre lesz a mindennapi munkában és abban, hogy képet kapja-
tok a könyvtári rendszer változatos egészéről. Ennek érdekében 
olyan témakörök jelennek meg benne, mint a könyvtári rendszer, 
a KSZR alapjai, a finanszírozás, az állomány, az olvasószolgálati 
munka, a könyvtári szolgáltatások szervezése a településeken, a 
statisztika és a marketing kérdésköre. 

A következő regionális találkozóra 2018 elején kerül sor Bara-
nya megyében, ahol folytatódik a megkezdett munka, valamint 
minden bizonnyal új témák is felmerülnek, hiszen folyamatos 
az igényünk a fejlődésre és arra, hogy minél jobb szolgáltatást 
nyújtsunk a településeken élőknek.

Szöllősi Gréta | Csorba Győző Könyvtár
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Több mint 20 éve húzzák: 
bemutatkozik a Siklósi „Dolce” Hegedű Együttes 

A Siklósi „Dolce” Hegedű Együttes több mint 20 éve járja Ba-
ranyát. A két évtized alatt számos helyen felléptek az or-
szágban és külföldön is. Az együttes indulásáról és jelenéről 

beszélgettünk Dolgos Éva zenekarvezetővel.

Miként alakult az együttes és mi az, ami 
Ön szerint különlegessé teszi a Dolcét?

1995-ben jött létre az akkor még zeneiskolá-
ban hegedülni tanuló növendékeimből. Elein-
te csak néhány tagot számláló kis csapat volt, 
majd bővültünk, de a létszámunk állandóan vál-
tozik. Az együttes tagjainak lelkessége és oda-
adása szinte páratlan, a zene iránti szeretetük, 
alázatuk, kitartásuk azóta is példamutató. Az 
együttes egyedi, csak hegedűkből álló összeál-
lításának köszönhetően egyedülálló hangzással 
tudjuk megörvendeztetni közönségünket. 

A helyi sikereket követték a külföldi 
meghívások is. Mesélne egy kicsit ezekről?

Már megalakulásunk után két évvel osztatlan 
sikert arattunk a „Zeneiskolai Zenekarok Orszá-
gos Fesztiválján”. Később a „Kultúrával a Nyu-
gat kapujában” elnevezésű országos versenyen 
bejutottunk a Szolnokon megrendezett döntő-
be, majd a Pécsi Nemzeti Színházban léptünk fel a versenyen 
kiemelkedő produkciókból összeállított Gála hangversenyen. 
2002-ben az aktív kulturális tevékenységünkért megkaptuk a 
Siklós város Díszpolgári cím utáni második legrangosabb ki-
tüntetést, a Batthyány Kázmér díjat. 

Szinte minden évben eljutnak külföldre, milyen or-
szágokba kaptak meghívást az utóbbi években?

Megalakulásunk óta több országban, többek között Auszt-
ria, Szlovákia, Horvátország, Olaszország, Szerbia, Erdély 
közönségei előtt játszott az együttes. Szoros baráti és mun-
kakapcsolatban álltunk a Novi Sad-i zenei konzervatórium-
mal, ennek köszönhetően több alkalommal vagy mi utaztunk 
Szerbiába, vagy ők jöttek hozzánk. Megyei meghívásoknak 
köszönhetően az együttes háromszor is képviselhette Bara-
nyát a Grazban megrendezett Európa Napokon, majd városi 
felkérésre jártunk Szlovákiában, Siklós testvérvárosában, Szep-
siben, és Kassán. Idén pedig szintén a város felkérésére Olasz-
országban tettünk emlékezetes utazást Fornovo di Taro-ban, 
Pármában és Bolognában.

Voltak olyan fellépések, amelyek különlegesek és 
emlékezetesek az együttesnek?

Városunk egyik jelentős eseménye a Siklós Szalon. Ide Nyír-
egyházától Győrig, az ország számtalan városaiból érkeznek 
kiállítók. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy ennek a ren-
dezvénynek is immár hagyományosan mi szolgáltatjuk a vár 

kápolnájában a megnyitó utáni hangversenyét. Ezen alkal-
makkor volt szerencsénk találkozni és játszani egykoron Zent-
he Ferencnek, Szabó Gyulának, Lukács Sándornak, gyakran 
kísérjük Inhoff Ede trombitaművészt, aki a Brüsszeli Európai 
Szimfonikus zenekar szólótrombitása volt.

Az együttes próbáit manapság miként sikerül össze-
hangolni?

Próbáink rendszeresen, minden hétvégén vannak, ami egyre 
komolyabb logisztikai feladat, hiszen mindenki számos egyéb 
teendőivel egyeztetnünk kell, alkalmazkodunk egymáshoz. 
Ennek ellenére meglehetősen sok koncertet adunk minden 
évben, ami nagyon örvendetes és inspiráló. 

Ezekkel a koncertekkel már Baranyában is sok helyre 
eljutottak, hiszen több éve együttműködnek a Csorba 
Győző Könyvtárral.

Igen, olyan kis településeket is meglátogatunk ezáltal, ahol 
eddig sosem jártunk. Mindenütt nagy szeretettel fogadnak, 
vannak már olyan települések, amelyektől a megyei könyvtá-
ron keresztül szinte minden évben meghívást kapunk. Főleg 
érvényes ez az adventi időszakra, de együttesünk igen színes 
repertoárral rendelkezik, így a különböző felkérésekhez, fel-
lépésekhez mindig össze tudunk állítani a hangulathoz, alka-
lomhoz, eseményhez megfelelő zenét.

Szeifer Csaba | Csorba Győző Könyvtár
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HELYI ÉRTÉK

„Mit rejthet a Mocsoládika?” 
 – Kistelepülési mintaprojekt 

Baranya megye és az itt élő emberek alapvető érdeke, hogy 
az egyes településeken található, helytörténeti értékkel bíró 
hagyományos és elektronikus dokumentumok minél tovább 

fennmaradjanak, és digitalizált formában minél szélesebb körhöz 
eljuthassanak a múltunkról szóló információk. Ennek érdekében a 
Csorba Győző Könyvtár Helyismereti Gyűjteménye elkezdi szer-
vezett formában begyűjteni és feltárni a baranyai kistelepüléseken 
található helyi vonatkozású dokumentumokat. 

2017 tavaszán, Alsómocsoládon indítottuk be a már régóta 
tervezett, teljes körű településtörténeti mintaprojektünket. 
A településen mindössze 300-an laknak, de az ország egyik 
leggazdagabb települése, ahol egy szervezetten, és tuda-
tosan élő közösség éli mindennapjait. Többek között emiatt 
választottuk ki a települést, hogy a mintaprogramunk színte-
re legyen. Az önkormányzattal kötött együttműködési szer-
ződésben lefektetett ütemterv szerint a következő kb. 1,5–2 
évben a hegyháti település létrejöttétől kezdve napjainkig 
bezáróan a községben fellelhető, helyismereti tárgyú doku-
mentumot elkérünk, bedigitalizálunk, visszaszolgáltatunk, és 
közzétesszük a partnerünk weboldalán, valamint a Csorba 
Győző Könyvtár elektronikus felületein. 

Minden olyan dokumentumot igyekszünk begyűjteni, ami 
Alsómocsoláddal kapcsolatos: önkormányzati iratokat, apró-
nyomtatványokat (szóróanyagok), fotókat, magán hang- és 
videofelvételeket. Az együttműködést hosszútávra tervezzük, 
mivel mind a begyűjtés, mind a feldolgozás idő- és humán-
erőforrás-igényes folyamatok. 

A közös munkaterv egyeztetése 
után az első lépés az volt, hogy az 
Önkormányzat felhívást tett közzé, 
amelyben kértek mindenkit (a te-
lepülés minden regisztrált és volt 
lakóját), hogy a tulajdonukban lévő 
és közéleti tartalommal is rendelke-
ző régi fotót, tablót, térképet, ké-
peslapot, plakátot, szórólapot vagy 
mozgóképet (majd több megha-
tározott időben és helyen) máso-
lás céljára bocsássa rendelkezésre. 
A második lépés a település volt 
és jelenlegi intézményeinek, civil 
szervezeteinek, egyházi okiratainak 
az összegyűjtése. Ezt a közgyűjte-
ményi intézményekre vonatkozó, 
szakmai szempontok szerinti kuta-
tás és összegzés követi.

A befejező lépés pedig, hogy 
a lakosságtól másolásra kölcsön kapott anyagokat és a fel-
tárt intézményi archívumokat immár digitalizált dokumen-
tumként tematikusan közzétesszük a település és a Csorba 
Győző Könyvtár (Pécs) honlapján. A programot az eredmé-
nyek bemutatása zárja, a tervek szerint Alsómocsoládon 
egy nyilvános konferencián, az audiovizuális tartalmak pe-
dig a könyvtár youtube-csatornáján lesznek elérhetők. 
(https://www.youtube.com/user/baralibmediatar)

Azt reméljük, hogy – az értékes helyismereti dokumentu-
mok mellett – hasznos gyakorlati tapasztalatokkal gyarapo-
dunk, és egyben mintát teremtünk a kistelepülési helyi érté-
kek megőrzésére, feltárására és közzétételére. A digitalizált 
dokumentumokat – a szerzői jogi törvény előírásait betartva 
– a könyvtár honlapján vagy belső terminálokon szolgáltatni 
kívánja a megye és a települések múltja iránt érdeklődőknek. 
Ezt a módszert a későbbiekben szándékunkban áll kiterjesz-
teni más településekre is.

Pap Dávid Zoltán | Csorba Győző Könyvtár
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BEMUTATKOZNAK KÖNYVTÁRAINK

A borjádi szolgáltatóhely

A település a megye déli részén található, Bóly és Villány kö-
zött. Közúti kapcsolatai jók, a nagyobb települések, mint 
Bóly, Mohács és Pécs is jól megközelíthetők. A falut érinti a 

Bóly – Villány közötti kerékpárút, mely a két borvidéket köti össze.

Borjád lakosainak száma 447 fő, a kör-
nyék településeihez viszonyítva stabil, 
jó adottságokkal rendelkező település-
nek számít. A faluban működik óvoda 
és alsó tagozatos általános iskola, aho-
vá a szomszédos településekről (Nagy-
budmér, Kisbudmér) is járnak gyerekek. 
A felső tagozatot jellemzően Bólyban 
folytatják a tanulók. A török hódoltság 
után görögkeleti szerbek települtek be 
a faluba, akik egyházközséget és iskolát 
is alapítottak. A 18. században katolikus 
németek, majd a 19. század első felében 
az elköltöző szerbek helyére protestáns 
német lakosok érkeztek. Így a falunak 
van egy katolikus és egy evangélikus 
temploma is. 

A borjádi könyvtár a régi községi és az 
iskolai könyvtár összevonásával jött lét-
re 1983-ban. Állománya több mint 3000 
dokumentumból áll, melynek nagyobb 
része – az igen gazdag – régi iskolai 
könyvtári állomány, kisebb része (1120 da-
rab dokumentum) pedig a Csorba Győző 
Könyvtár letéti állománya. Az iskolai állo-
mány részét képezi a német nemzetiségi 
irodalom is, melynek frissítése fontos fel-
adat lesz a jövőben. A beiratkozott olva-
sók száma jelenleg 71 fő, ebből 44 felnőtt 

és 27 gyerek olvasó. A helyi iskola tanu-
lói rendszeres látogatói a könyvtárnak, a 
pedagógusok a könyvtáros munkatárs 
segítségével, heti rendszerességgel tar-
tanak könyvtárhasználati, olvasásfejlesztő 
foglalkozást. Az ifjúsági- és gyermekiro-
dalom mellett társas- és fejlesztőjátékok 
is várják a gyerekeket. A könyvtári prog-
ramok is elsősorban ezt a korosztályt 
célozzák meg, jeles napokhoz és ünne-
pekhez kapcsolódó foglakozások, mese-

előadások és zenés programok valósul-
nak meg a könyvtárat vezető munkatárs 
és a pedagógusok közös szervezésében, 
a Csorba Győző Könyvtár támogatásával. 

A szolgáltatóhely bútorzata és felsze-
reltsége a legutóbbi évekig a ’80-as évek 
hangulatát idézte, ezért 2016-ban teljes 
újításon esett át. Ez magában foglalta a 
teljes bútorzat cseréjét, valamint a régi, 
elavult dokumentumok leselejtezését. Mi-
vel a könyvtár rendszeres látogatói a gye-
rekek, kialakításra került egy gyereksarok, 
mely komfortosabbá teszi számukra ezt a 
környezetet. A könyvtár technikai felsze-
reltsége is frissült, a helyiségben található 
tévé, CD-lejátszó, diafilmvetítő, valamint 
számítógép és egy multifunkcionális 
nyomtató. A mai kor igényeinek megfe-
lelően az internetet is bevezették az épü-
letbe. Az olvasóknak nemcsak az inter-
nethasználatra van lehetőségük, hanem 
friss folyóiratokat is olvashatnak, ötféle 
heti és havi lapból választhatnak. A szol-
gáltatóhelyet 2011 óta Millich Boglárka 
vezeti. A könyvtár hétfőn 16:30–19:30-ig, 
pénteken 13:00–19:00-ig és szombaton 
9:00–13:00-ig várja az olvasókat.

Kárpáti Szlávna |
Csorba Győző Könyvtár

Fotók: Földesi Mihály
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Corvina kölcsönzés
A Csorba Győző Könyvtár 2017 őszén négy könyvtári 

szolgáltatóhelyen (Helesfa, Martonfa, Nagykozár, Pellérd) 
vezette be a Corvina integrált könyvtári rendszer kölcsön-
zési modulját, amelyben lehetőség nyílik a dokumentumok 
elektronikus kölcsönzésére, visszavételére, hosszabbítására, 
valamint az olvasók regisztrálására is. További egy helyen 
pedig (Kétújfalu) folyamatban van a rendszer beüzemelé-
se. November elején a négy szolgáltatóhely könyvtárosa 
képzésen is részt vett, ahol elsajátították az adatbázis hasz-
nálatát. Terveink szerint 2018-ban további könyvtárakban is 
elindulhat a számítógépes kölcsönzés.

Mizerák Andrea | Csorba Győző Könyvtár

FilmPakk
Új szolgáltatást indított a Csorba Győző Könyvtár novem-

bertől. A Nemzeti Kulturális Alap támogatásából megvalósult 
FilmPakk projekt elsősorban a települések szolgáltató helye 
KönyvtárMozi programjait egészíti ki. A FilmPakk egy olyan 
dokumentum-csomag, amely a Nemzeti Audiovizuális Ar-
chívumából válogatott népszerű animációs és játékfilmekhez 
kínál tematikus segédletet KönyvtárMozi foglalkozások meg-
tartásához. A csomagban található dokumentumokkal a cél 
– a magyar filmkultúra kiemelkedő értékeinek megismertetése 
mellett – az olvasás népszerűsítése a nézőközönség életkorá-
nak megfelelő kínálattal. 

A FilmPakkok kialakításához a Csorba Győző Könyvtár mun-
katársai a NAVA több mint 500 filmet tartalmazó kínálatából 
válogattak ki összesen 32 alkotást az animációs filmek, a kö-
telező olvasmányok filmadaptációi, valamint a magyar klasz-
szikus játékfilmek közül. A KönyvtárMozi legnépszerűbb film-
jeihez kapcsolódva esetenként 5-20 dokumentumot, szakmai 
segédanyagot – új és antikvár könyveket, CD-ket, DVD-ket, 
diafilmeket, társasjátékokat emeltek a projekt munkatársai. 
A pakk fontos része a „mozigépésznek” szóló útmutató, amely 
a vetítések utáni foglalkozásokhoz, beszélgetésekhez nyújt-
hat segítséget. A KönyvtárMozi füzetekben filmismertetők, a 
rendező, az író és a főszereplők életrajzi adatai, érdekessé-
gek és kvízjátékok, a mellékletben filmkritikák vannak, ame-

lyek segítségével könnyebben fel lehet készülni a foglalko-
zásokra. A novembertől induló szolgáltatásban a kiválasztott 
filmpakkot a KönyvtárMozi hálózathoz csatlakozott települési 
könyvtárak öthetes időtartamra igényelhetik a Csorba Győző 
Könyvtár hálózati referensein keresztül. A helyszíni vetítések és 
az azt követő beszélgetések után a csomagban megtalálható 
dokumentumokat az adott könyvtárba beiratkozott olvasók 
igény szerint ki is kölcsönözhetik.

Az új szolgáltatást mind a kilenc baranyai ellátási térség 
egy–egy könyvtárában (Bár, Bicsérd, Hegyszentmárton, Hosz-
szúhetény, Kétújfalu, Kisharsány, Mindszentgodisa, Nagy-
peterd, Villánykövesd) kipróbálták munkatársaink, és az első 
tapasztalatok kedvezőek voltak. Mindenütt jó hangulatú, 
tartalmas foglalkozások, beszélgetések zajlottak. November 
2-án Csongrád megyéből, a Somogyi Károly Városi és Megyei 
Könyvtár kollégáinak is bemutattuk a FilmPakk szolgáltatást a 
Csorba Győző Könyvtárban.

A jövőben a célcsoportokat és a pakkok tematikáját a be-
érkező igények mentén tervezzük bővíteni és a pakkokat 
mindenkor a legfrissebb kiadványokkal kiegészíteni. A projekt 
munkatársai: Pajor Zsófia (projektkoordinátor), Kárpáti Szlávna, 
Márkus István, Mizerák Andrea. A FilmPakkokról további infor-
máció olvasható a filmpakk.csgyk.hu oldalon. A szolgáltatással 
kapcsolatos kérdéseket, kéréseket kollégáink a filmpakk@
csgyk.hu címen várják.

 Pajor Zsófia | Csorba Győző Könyvtár
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kisSZÍNES

Boszi-buli a lánycsóki könyvtárban
A „napközis gyermekek” megálmodták, mi megtervez-

tük, együtt jól éreztük magunkat, és mindenki boldog volt… 
Boszi-bulit tartottunk a könyvtárban. Nyáron a „lányaink” 
kigondolták, hogy tarthatnánk egy jelmezes bulit, ahol bo-
sziknak öltözhetnénk. Megnéztük, mikor lesz legközelebb 
péntek 13., mert ugye az olyan varázslatos, babonás, iga-
zi bosziknak való nap. Így esett a választás október 13-ra. 
Gondolkodtunk, mi is legyen a program a jelmezes felvo-

nuláson kívül. Barkácsolás mindenképp, azt mindig várják, 
szeretik, és az elmaradhatatlan csapatverseny, ahol boszor-
kányos feladatokat – tesztet, rejtvényt – kellett megoldani-
uk a csapatoknak. 7 csoport állt össze versenyezni és volt, 
ahol a szülők jobban izgultak, mint a gyerekek. Gondoltuk, 
főzhetnénk is üstben varázsfőzetet, vettünk hát mindenféle 
belevalót: kígyót, békát, bogarakat. Ezeket az üstbe szór-
tuk, kibéleltük avarral és letakarva egy sötét szobába raktuk. 
A gyerekeknek tapogatással kellett kitalálni, hogy miből is 

készül a bájital, az ügyeseket cukorkával jutal-
maztuk. Egy másik elsötétített szobában pedig 
elhelyeztünk további bogarakat, pókhálókat, csú-
szó-mászókat, itt zseblámpával kellett megkeres-
ni az elrejtett cukorkás tányért. Mindkét feladatot 
nagyon élvezték a gyerekek és mindenki nagyon 
bátor volt. 28 kicsi bújt boszijelmezbe az alka-
lomra, és sokan kísérték őket. Nagyon boldogok 
voltunk, mikor összeszámolva a résztvevőket, 55 
gyerek és 42 felnőtt vett részt a programon. Szu-
per volt a hangulat, mi is jól éreztük magunkat. 
A legnagyobb dicséret pedig, amikor az utcán fü-
lig érő szájjal utánam kiabálnak a gyerekek: „Andi 
néni, nagyon tetszett a banya-buli!”.

Kissné Kern Andrea | 
ÁMK és Könyvtár Lánycsók

Könyvtárpont–átadó
Az Országos Könyvtári Napok 
keretében, Pécs-Vasason októ-
ber 5-én átadásra került a Csorba 
Győző Könyvtár harmadik könyv-
tárpontja, amely Kistamás Gyula 
nevét viseli. A könyvtárpontot dr. 
Őri László, Pécs alpolgármestere, 
valamint Miszler Tamás könyvtár-
igazgató adta át.
A látogatókat a Pécs-Vasasért 
Egyesület elnöke, Berényi Zoltán 
köszöntötte. Az egykori tanárról, 
lokálpatriótáról elnevezett Kista-
más Gyula KönyvtárPont épülete 
kívül-belül megújult, és közel 2000 
példányos, folyamatosan frissülő 
könyvállományával, DVD- és han-
goskönyv-dokumentumaival, több 
mint tíz féle folyóirattal, heti 20 
órában várja látogatóit.

 Mizerák Andrea | 
 Csorba Győző Könyvtár 



www.csgyk.hu

Könyvajánló

Wéber Anikó: Az osztály vesztese
„Az éjszaka leple alatt furcsa kép kerül az osztály facebook 

oldalára: esetlen alak minion jelmezben, felette a falra írt 
felirat: Az osztály vesztese! Az osztályfőnök tombol, a diá-
kok gyanakodva méregetik egymást. Tettesnek se jó lenni, 
de áldozatnak még rosszabb. Egy osztálynyi gyerek életét 
ismerjük meg mindenestül, miközben velük izguljuk és szo-
rongjuk végig ugyanazt a pár napot a felkeléstől a felelteté-
seken át a napköziig. Vajon ki tette és miért?”

A kiközösítés enyhébb vagy durvább formája minden gye-
rekközösségben jelen van, különösen a kamaszoknál. Leg-
gyakoribb bántás a csúfolás, szívatás, lelki terror, megszé-
gyenítés, beégetés a kortársak előtt. Akit bántanak, sokszor 
nem is érti, hogy miért pont őt. De miért bántja egyik gyerek 
a másikat, mi állhat a hátterében? A szélsőséges viselkedés-
nek mindig megvan a magyarázata, csak nem mindig derül 
ki. Lehet a családi háttér, szeretethiány, sikertelenség stb. 
Ezeknek a gyerekeknek megvannak a titkaik, problémáik, 
melyekkel sok esetben még nem tudnak megküzdeni. Ez 
feszültséget, szorongást kelt bennük, amit úgy tudnak leve-
zetni, ha egy társukat bántalmazzák. Gyakran azok válnak 
célponttá, akiknek nincs önbizalmuk, vagy semmiben sem 
tűnnek ki a többiek közül. De lehet áldozat éppen az is, aki-
nek az elismerésére, barátságára vágyik az elkövető. Mind-
ezt tetézi a különböző digitális eszközök használata, melyek 
még nagyobb teret adnak az ilyen jellegű bántalmazások-
nak. SMS-ben, közösségi oldalon, e-mailben arc nélkül, gát-
lástalanul „ki lehet csinálni” valakit. Ez a történet egy ötödi-
kes osztályban zajlik, ami több szempontból is vízválasztó 
az iskolások életében. Kikerülnek a tanító nénik biztonságot 

adó környezetéből, és 
egy új korszak kezdő-
dik: már nem kisgye-
rekként kezelik őket, a 
tanárok megsokasod-
nak, új szokásokkal és 
elvárásokkal bombáz-
zák a diákokat. Ráadá-
sul ekkorra érkeznek a 
kamaszkor küszöbéhez, 
ami számtalan új érzést, 
kérdést és nehézséget 
okoz bennük. Sok eset-
ben az addigi egyértel-
mű viszonyok, kapcso-
latok is megváltoznak, 
a szerepek újraosz-
tódnak a közösségen 
belül, melyekért meg 
is kell küzdeni. Folyamatos érzelmi csatározás ez a kamasz 
lét. A szerző napközis tanítói múlttal rendelkezik, ennek kö-
szönhetően nagyon hitelesen mutatja be a diákok közti és a 
tanár-diák kapcsolatokat. A könyvet elsősorban kamaszok-
nak ajánljuk, valamint szüleiknek és tanáraiknak. És még egy 
fontos üzenet a végére: mindig kérj segítséget, ha bántanak!

Kárpáti Szlávna
Csorba Győző Könyvtár
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Wéber Anikó: El fogsz tűnni
Zánka, Balatonfenyves, Óbánya. Mind feledhetetlen osz-
tálykirándulások helyszínei és egyben megannyi csínytevés 

emlékének gyűjtőhelyei. 
Wéber Anikó második 
könyvében a 6.b osztály 
egy egykori remeteség 
közepén találja magát. 
A vegyes csapatból 
(menők, átlagosak, lú-
zerek) néhányan már az 
első nap gondoskodnak 
arról, hogy ne teljen 
el unalmasan az a pár 
nap, amit kénytelenek 
eltölteni a remeteség-
ben. Előkerül egy levél, 
majd egy szökést köve-
tően rögtön a sötét er-
dei rengetegben találjuk 

magunkat. Az izgalmak fokozódnak, amikor feltűnik egy 
titokzatos kísértet, majd váratlanul eltűnik három gyerek. 
Az osztály nyomozni kezd, természetesen titokban, mo-
biltelefonok és tanárok segítsége nélkül. Szereplőről sze-
replőre jutunk el a végkifejletig, nézőpontonként mindig 
egy kicsit előrébb haladva a történetben. A könyv hát-
borzongatóan kalandos, néhol megidézi az online sze-
repjátékok bátorságpróbáit, és emellett még tanulságos 
is. Lehet, hogy a lúzernek hitt osztálytárs oldja majd meg 
végül a levélben feladott rejtvényt? Vagy a nagymenő 
árnyékában botladozó másodhegedűs? Esetleg a visz-
szahúzódó stréber vagy egy bátor, nagyszájú lány? Ha a 
regényt kezébe nyomod egy hatodikosnak, biztosan nem 
fogja azt mondani, hogy nincs kedve együtt nyomozni a 
könyv főhőseivel.

Csobán László
Csorba Győző Könyvtár
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Év végéhez közeledve fontos szót ejteni a szolgáltatóhelyek feladatai-
nak idei lezárásáról. A két legkiemelkedőbb aktualitás a munkanapló 
adatainak lezárása és a rendezvények beszámolóinak elkészítése. 

Munkanapló

1 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet (2) A kistelepülési önkormányzat – a kistelepülési megállapodás alapján – az (1) bekezdés g) pont ga)-
gc) alpontja szerinti személy foglalkoztatásával 

 g) statisztikai adatokat gyűjt és határidőre továbbítja a megyei könyvtárnak

2  39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet (2) A kistelepülési önkormányzat – a kistelepülési megállapodás alapján – az (1) bekezdés g) pont ga)-
gc) alpontja szerinti személy foglalkoztatásával 

 h) negyedévente legalább egy alkalommal részt vesz az alapszolgáltatásokon túli programok fogadásában, szervezésében, saját 
szervezésű közösségi program lebonyolításában

A települések könyvtárosainak legkésőbb negyedévente le kell 
jelenteniük a könyvtár forgalmi adatait a referensek számára1. 
Ehhez elsősorban a munkanapló pontos, folyamatos vezetése 
szükséges, azonban sokszor előfordulnak számolási, félreértel-
mezési vagy figyelmetlenségből adódó hibák, amelyek könnyen 
elkerülhetőek lennének. Leggyakrabban a pontatlan számolás 
okoz gondot, hiszen ilyenkor a referensnek újra egyeztetnie kell 
a munkatárssal a helyes adatokat. Szintén gyakori a félreértel-
mezés, erre a legjobb példa, hogy sok esetben nem egyezik a 
két „összesen” oszlop adata a kölcsönzéseknél. Míg a táblázat 
első felében az olvasók életkora szerint kell bontani az összes 
kölcsönzött dokumentumot, a második felében ugyanezeket 
kell típus szerint. Mindkét esetben egyazon könyvekről, DVD-
kről, folyóiratokról stb. van szó, tehát ennek a két „Kölcsönzött 
dokumentumok összesen” értéknek egyeznie kell. 

Ugyancsak gyakori, hogy hiányos a táblázat, azaz nincs min-
den adat kitöltve. Ha nincs adat, az is egy adat, ezért fontos, 
hogy a 0, mint érték szerepeljen ezek között, tehát üresen 
ne maradjon egy cella sem a táblázatban. Ezek a hibák több 
levélváltást, telefonálást igényelnek, mint amennyit a feladat 
megkövetelne, ami sok időt vesz el attól, hogy a referens pl. a 

beérkezett könyvkéréseket kezelje. A 2017-es munkanaplóban 
helyet kapott egy kitöltési útmutató is, mely alapján egyszerű-
en kitölthetők az adatok, és segítség lehet abban az esetben, 
ha mégis bizonytalan egy oszlop címének a jelentése. A napló 
utolsó oldalán egy év végi összesítő táblázat is található, mely 
havi bontásban foglalja össze az éves adatokat - kitöltése után 
könnyen átlátható a szolgáltatóhely éves forgalma. A munka-
napló hivatalos dokumentum, az ellátó könyvtár feladata en-
nek évenkénti begyűjtése. Kérjük a fokozott figyelmet a kitöltés 
során!

Rendezvénybeszámolók 
A szolgáltatóhelyeken minden évben négy könyvtári ren-

dezvényt kell szervezni2. Ezekről minden esetben beszámolót 
kell készíteni, melynek sablonját a referens küldi ki a település 
munkatársa részére. 

A rendezvénybeszámolók egyik fő eleme az adatok helyes 
kitöltése. Tartalmazza a rendezvény nevét (ahogy a progra-
mot meghirdették), helyszínét (pontos helyszín, nem elég a 
település neve), időpontját, a könyvtáros munkatárs nevét, el-
érhetőségét, valamint ha volt, az előadó/közreműködő nevét. 
Minden mezőt ki kell tölteni, az utolsót természetesen csak 
abban az esetben, ha volt közreműködője az eseménynek. 

A kategóriába sorolást követően a résztvevők számát kell 
megadni. Ahogy a munkanaplónál, itt is minden mezőt ki kell 
tölteni, akkor is, ha valamelyik 0 lesz. A rendezvény hirdetésének 
módjánál több opciót is alá lehet húzni. Nem kötelező elem a 
rendezvény összefoglalása pár mondatban, de hasznos, mivel 

közvetlen visszacsatolást jelent a rendezvényszervezők szá-
mára. A beszámoló másik fő eleme a jó minőségű fotó. Fon-
tos, hogy éles, jó felbontású fotó legyen, amin az előadó és a 
közönség is jól látható. A túl sötét/világos, életlen, homályos, 
ferdén fotózott, tartalom nélküli képek nem megfelelőek. Idén 
újításként bekerült a beszámoló végére egy kérdőív, melyet csak 
a Csorba Győző Könyvtár által biztosított programok esetében 
kell kitölteni. Köszönjük az eddigi visszajelzéseket! 

Benked Anett | Csorba Győző Könyvtár

HASZNOS TUDNIVALÓK

Kérünk titeket, hogy az éves statisztikai adatokat 
és a rendezvénybeszámolókat 2018. január 31-ig 
küldjétek el referenseteknek!
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december

2017. december 14. (csütörtök) 16.00 óra
Újdonság és banalitás a képzőművészet történetében – 
Dr. Aknai Tamás előadása
Helyszín: Szentlőrinc, Művelődési Központ és Könyvtár

2017. december 15. (péntek) 14 – 16.00-ig
Adventi játszóház
Helyszín: Szigetvár Város Önkormányzata Városi Könyvtár

2017. december 15. (péntek) 18 óra
Női lapozó - Nők könyvekről, olvasmányélményekről, 
újságokról.
Helyszín: Pogány Könyvtári Szolgáltató Hely

2017. december 16. (szombat) 9–13.00-ig
Retro könyvvásár
Helyszín: Pécs, Várkonyi Nándor Fiókkönyvtár és Pinokkió 
Gyermekkönyvtár

2017. december 20. (szerda) 17 óra 
Götz Attila előadása
Helyszín: Nagydobsza Könyvtári Szolgáltató Hely

2017. december 21. (csütörtök) 14 óra
Figura Ede előadása
Helyszín: Nagydobsza Könyvtári Szolgáltató Hely

2017. december 22. (péntek) 18 óra
Tormási Attila
Helyszín: Merenye Könyvtári Szolgáltató Hely

2017. december 22. (péntek) 16 óra
Csurgó zenekar
Helyszín: Gyöngyösmellék Könyvtári Szolgáltató Hely

2018. január
Számítógép- és internethasználati tanfolyam 
nyugdíjasoknak
Jelentkezési határidő: 2017. december 22. a 73/311-407-es 
telefonszámon, illetve a szigetvarikonyvtar@gmail.com-on.
Helyszín: Szigetvár Város Önkormányzata Városi Könyvtár

Pogány Szolgáltató Hely rajzpályázatot hirdet
„Kedvenc mesehősöm, Stilton” címmel. A pályamunkákat 
A3 és A4 méretben, tetszőleges technikával lehet 
elkészíteni, névvel, életkorral ellátva.
Leadási határidő: 2018. január 5. péntek
Helyszín: Pogány Könyvtári Szolgáltató Hely

2018. január 19. (péntek) 18 óra
Női lapozó - Nők könyvekről, olvasmányélményekről, 
újságokról.
Helyszín: Pogány Könyvtári Szolgáltató Hely

2018. február 3. (szombat)
Magyar rejtvényfejtők napja - rejtvények a könyvtárban 
9-99 éves korig.
Helyszín: Pogány Könyvtári Szolgáltató Hely

2018. február 16. (péntek) 18 óra
Női lapozó - Nők könyvekről, olvasmányélményekről, 
újságokról.
Helyszín: Pogány Könyvtári Szolgáltató Hely

2017-ben 469 könyvtári program valósult meg 
a Baranyai Könyvtárellátási Szolgáltató Rend-
szer keretében a Csorba Győző Könyvtár szer-
vezésében, 43 előadó bevonásával. Az ábra 
mutatja, hogy melyek voltak a legnépszerűbb 
időszakok az évben, amikor a legtöbb program 
valósult meg. Kérjük, hogy a fotódokumentáci-
ók és a rendezvénybeszámolók mellett a meg-
valósult programok értékelésével is segítsétek 
munkánkat!

VÁLOGATÁS BARANYA MEGYE KÖNYVTÁRI PROGRAMJAIBÓL
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A MŰSORVÁLTOZÁS JOGÁT FENNTARTJUK!
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FONTOS ELÉRHETŐSÉGEK
Ellátási Térség Referens e-mail telefon

Mohácsi Ellátási Térség Bencsik Edit bencsik.edit@gmail.com +36 20/2990-644

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 Józsa Melinda jozsa.melinda@csgyk.hu +36 72/501-500 / 28015

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

Szentlőrinci Ellátási Térség Benked Anett benked.anett@csgyk.hu +36 72/501-500 / 28014

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

Villányi Ellátási Térség Kárpáti Szlávna karpati.szlavna@csgyk.hu +36 72/501-500 / 28015

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

Könyvtárbusz 2. Decsi Dóra decsi.dora@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
Papp Márton papp.marton@csgyk.hu +36 72/501-500 / 28065

Szabó Péter szabo.peter@csgyk.hu +36 72/501-500 / 28065

Beszerzés, feldolgozás, folyóirat 
reklamáció Tóth Júlia toth.julia@csgyk.hu +36 72/501-500 / 28035

Beszerzés, feldolgozás Szakál Eszter szakal.eszter@csgyk.hu +36 72/501-500 / 28035

Osztályvezető Szöllősi Gréta szollosi.greta@csgyk.hu +36 72/501-500 / 28015

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


