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HÍRT ZENGÜNK!
Kedves Könyvtáros Kollégák!

A nyári számunkban összefoglaljuk az adatvé-
delemmel, adatbiztonsággal kapcsolatos tudni-
valókat, új cikksorozatunk első részében megis-
merkedhettek pár hasznos online adatbázissal 
(MEK, MATARKA, EPA), amely segítségetekre lehet 
a könyvtári tájékoztatásnál. Egy interjú keretében 
megismerkedhettek Villuth Andrással, aki évek óta 
szerepel a Csorba Győző Könyvtár programajánló-
jában. A Bemutatkoznak könyvtáraink rovatunkban 
Rózsafa megújult szolgáltatóhelyét mutatjuk be. 

Újraindul a „Legyél te is könyvfaló!” nyári olvasás-
kihívás játékunk a KSZR könyvtárak és olvasóik szá-
mára, melyen értékes nyereményeket lehet nyerni, 
a lebonyolításban számítunk közreműködésetekre! 
Már most készülve az Országos Könyvtári Napokra, 
a tematikájához kapcsolódóan segítségül nyújtunk 
pár programötletet ezen időszakra.

Ősszel az Országos Könyvtári Napok nagyon 
aktuális témája a fenntarthatóság és környezet-
védelem lesz. Ehhez kapcsolódóan kínálunk pár 
programötletet, könyvajánlót, illetve ÖtletBörze ro-
vatunkban is ilyen jellegű foglalkozásokat ajánlunk.

Mindenkinek kellemes nyarat és jó pihenést kívá-
nunk!
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Adatvédelem és adatbiztonság 
a könyvtárakban
GDPR

Bizonyára már sokan, sok helyütt találkoztunk a GDPR hi-
vatkozással, de ennek a négy betűnek a feloldása már nem 
annyira közismert. A GDPR, vagyis General Data Protection 
Regulation, az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete, 
egészen pontosan a természetes személyeknek a személyes 
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen 
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet ha-
tályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Ta-
nács (EU) 2016/679 rendelete.

Fontos megjegyezni, hogy az uniós jogalkotásban a ren-
delet olyan jogforrás, amely teljes egészében kötelező és 
közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban, hatályba 
lépése napjától. A GDPR esetében ez a nap 2018. május 25. 
napja volt, ettől a dátumtól kezdve tehát hazánkban is az ál-
talános adatvédelmi rendelet égisze alatt szükséges a szemé-
lyes adatok védelmét biztosítani.

Az adatvédelem gyökerei

Bár az adatkezelés – személyek számbavétele, születési 
adatok nyilvántartása révén – szinte egyidős az emberiség-
gel, maga az adatvédelem viszonylag fiatal jogterület, tör-
téneti csíráit az 1890-ben, a Harvard Law Review hasábjain 
megjelent, Samuel Warren és Louis Brandeis által jegyzett 
„The Right to Privacy” [A magánszférához való jog] című cikk 
megjelenéséhez szokás kötni, Európa első adatvédelmi kó-
dexének pedig a hesseni adatvédelmi törvény [1970] tekint-
hető.

A technológia robbanásszerű fejlődése, valamint az in-
formációs társadalom kialakulása újabb és újabb kihívások 
elé állította az adatvédelem eszközrendszerét, így az elmúlt 
majdnem ötven évben már több, a szabályozás súlypontjait 
is átrendező korszakváltásról beszélhetünk. Az adatvédelem 
fontosságának felértékelődése ugyan szükségszerű következ-
ménye az elmúlt időszak társadalmi, gazdasági és technoló-
giai változásainak, mégis a hétköznapokban hajlamosak va-
gyunk egy újabb felesleges bürokratikus tényezőként megélni 
a kapcsolódó szabályozást.

Miért fontos az adatvédelem?

Ennek megválaszolásához először is tisztáznunk kell, hogy 
mi is az az adatvédelem. A Nemzeti Adatvédelmi és Infor-
mációszabadság Hatóság (NAIH) honlapján közzétett adat-
védelmi szótár a következőképpen definiálja: „Az adatok ke-
zelésével kapcsolatos törvényi szintű jogi szabályozás formája, 
amely az adatok valamilyen szintű, előre meghatározott cso-
portjára vonatkozó adatkezelés során érintett személyek jogi 
védelmére és a kezelés során felmerülő eljárások jogszerűsé-

geire vonatkozik.” Az adatvédelem tehát egyes személyek 
(magánszemélyek, természetes személyek) személyes 
adatainak a jogi védelmét jelenti.

Szintén fontos kapcsolódó fogalom a „személyes adat”, 
amely a GDPR 4. cikk 1. pontja szerint az azonosított vagy 
azonosítható természetes személyre (akit szakkifejezéssel 
érintettnek hívunk) vonatkozó bármely információ. Ilyennek 
tekinthető tulajdonképpen minden, ránk vonatkozó informá-
ció (legyen az egy azonosító karaktersorozat, egy lakcím, de 
akár egy fénykép, hangfelvétel, vagy éppen minket jellemző 
tulajdonság, érdeklődési terület), amely egyértelműen kötődik 
(vagy fennáll a lehetősége, hogy köthető) hozzánk.

Napjainkban az interneten, elsősorban a közösségi média 
„unszolására”, vagy pontgyűjtő kártyák, hírlevél-feliratkozá-
sok és „ingyenes” telefonos alkalmazások kényelmi szolgál-
tatásainak igénybevétele érdekében nagy mennyiségű sze-
mélyes adatot szolgáltatunk ki magunkról nap mint nap. Az 
általános adatvédelmi rendelet többek között meghatározza 
a személyes adatok kezelésének alapelveit, jogalapjait, az 
érintettek (vagyis a személyek) jogait, az adatok kezelőinek 
a kötelezettségeit (akár az állami, akár az üzleti szférában), 
illetve a jogérvényesítés lehetséges módjait, és kellően sú-
lyos szankciókat helyez kilátásba a jogosulatlan adatkezelés 
eseteire.

Védendő adatok a könyvtárban

A fenti felvezetést követően már egyértelmű, hogy a 
könyvtári szolgáltatások igénybevétele során is számos sze-
mélyes adatot osztunk meg (mint könyvtárhasználók), illetve 
kezelünk (mint könyvtárosok). Ezek egy részének megadására 
különféle törvények köteleznek minket, jelentős részét ugyan-
akkor önként adjuk meg. Ez utóbbi esetben az adatkezelés 
jogalapja a személyes hozzájárulásunk lesz, amelyet meg-
adhatunk írásban, szóban vagy akár ráutaló magatartással is. 
A GDPR egyik újítása, hogy alapelvi szintre emelte az adatke-
zelők elszámoltathatóságát, amely arra ösztönzi az adatke-
zelőket, hogy a hozzájárulásokat dokumentálható formában 
kérjék be és őrizzék meg.

A klasszikus könyvtárhasználathoz kapcsolódó adatkeze-
lésen túl személyes adatok kezelése történik a rendezvények 
során készített kép- és hangfelvételek készítése, tárolása 
és közzététele során, a hírlevél-szolgáltatások, a versenyek, 
kvízjátékok vagy éppen tudományos kutatások lebonyolítá-
sa során is. Különösen védendő információ a kikölcsönzött 
könyvekre, vagy egyéb szolgáltatások igénybevételére vonat-
kozó adat, hiszen ezekből számos következtetés vonható le 
az érintettre, amely már átvezethet a profilozás kérdéskörére, 
amelyről jelen cikkben terjedelmi korlátok miatt nem esik rész-
letesebben szó.
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Adatvédelem és adatbiztonság

Az adatok jogi védelmétől fogalmilag eltérő kategória az 
adatbiztonság, amely az adatok jogosulatlan megszerzé-
se, módosítása és tönkretétele elleni műszaki és szervezési 
intézkedések és eljárások együttes rendszerét fedi. Ezek 
esetében az adatkezelő kötelessége, hogy megfelelő infor-
matikai biztonsági eszközökkel (pl. tűzfalakkal, kamerákkal), 
alkalmazásokkal (pl. vírusirtó) és eljárásokkal (pl. belső sza-
bályzatokkal) védje az általa kezelt vagy feldolgozott adatokat. 
Egy esetlegesen bekövetkező adatvédelmi incidens esetén az 
adatkezelő kötelessége annak bizonyítása, hogy minden tőle 
telhetőt megtett az adatok védelme és biztonsága érdekében.

Adatvédelmi jótanácsok 
könyvtárosoknak

A Csorba Győző Könyvtár saját adatvédelmi szabályzatát 
úgy alkotta meg, hogy az a lehető legkönnyebben érthető 
és alkalmazható legyen mindazok számára, akik számára az 
intézmény szolgáltatást nyújt, figyelembe véve mind a jog-
szabályi előírásokat, mind pedig a könyvtárszakmai szempon-
tokat. Javasoljuk mindenkinek, hogy törekedjen a belső sza-
bályzatok, utasítások megismerésére, a változások nyomon 
követésére.

A mindennapi rutin során is igyekezzünk szem előtt tar-
tani a személyes adatok védelmével kapcsolatos titoktartási 
kötelezettséget, tájékoztatást mindig csak az arra jogosult-
nak adjunk, a jogosultság ellenőrzéséről se felejtkezzünk el. 
A kezelésünkben lévő személyes információkat mindig szi-
gorúan csak az adatkezelés céljára használjuk, az adatokat 
védjük a fizikai ártalmas behatásoktól is. Ha már kellő isme-
rettel rendelkezünk az érintettek jogait illetően, ne haboz-
zunk felvilágosítást adni erről a hozzánk fordulóknak, akár 
a könyvtár vonatkozó szabályzatainak, tájékoztató anyagai-
nak segítségével. Ne feledjük, hogy a gyermekeket (18 éven 
aluliakat) fokozott védelem illeti meg! Rendezvényszervezés 
során is törekedjünk a megfelelő tájékoztatásra (meghívón, 
plakáton adatvédelmi tájékoztatás, jelenléti ív készítése csak 
indokolt esetben szükséges), és ne feledjük, hogy a fényké-
pek készítése, közzététele szintén személyes adatok kezelé-
sét jelenti.

Számos esetben tapasztalhatjuk, hogy a szabályzatok sem 
adnak egzakt, könnyen alkalmazható megoldást a felmerülő 
életszituációra, ezért kétség, kérdés esetén a legbiztosabb, 
ha felvesszük a kapcsolatot az adatvédelmi tisztviselővel  
(adatvedelem@csgyk.hu), aki segítséget nyújt az adatvédelmi 
aspektusok tisztázásában.

Dr. Zámbó Alexandra Erzsébet, adatvédelmi tanácsadó
Dr. Kristóf Péter, adatvédelmi tisztviselő

Online könyvtári tájékoztatás I. 

A könyvtári tájékoztatás a 21. században már nem csak ha-
gyományos katalógusokból, kézikönyvekből történik, ezt 
felváltja az interneten történő keresés, az elektronikus kata-

lógusok és az online adatbázisok. Ezen eszközök használatában, 
megismerésében próbálunk segítséget nyújtani a cikksorozatunk-
kal. Az első részben bemutatjuk a Magyar Elektronikus Könyvtárat, 
amely az ország legrégebb óta működő internetes szolgáltatása, 
az Elektronikus Periodika Adatbázist és a MATARKA-t, amelyek a 
folyóiratok tájékoztatásában segítenek eligazodni.

Magyar Elektronikus Könyvtár   
http://mek.oszk.hu/

A Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) ötlete 1994-ben 
született meg, webes felülete 1996-ban készült el. Az ország 
legrégebb óta működő ingyenes internetes szolgáltatása, 
amelyet az Országos Széchényi Könyvtár üzemeltet. 2019-
re közel 19 ezer letölthető teljes szövegű e-dokumentumot 
tartalmaz. Gyűjtőkörében csak magyar nyelvű, vagy magyar 
ill. közép-európai vonatkozású, tudományos, oktatási vagy 
kulturális célokra használható dokumentumok kapnak helyet: 
elsősorban szöveges művek (beleértve a hangoskönyveket is). 
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Megtalálhatóak továbbá kisebb részben térképek és kották 
is. Gyűjtik még az elektronikus újságokat és folyóiratokat, 
valamint egyéb, könyvtári szempontból érdekes információ-
források, szolgáltatások és dokumentumok címeit is. A MEK 
folyamatosan gyarapodik, akár különböző forrásokból önként 
felajánlott művekkel: érkeznek könyvek szerzőktől, kiadók-
tól, valamint a digitálisan már megjelent dokumentumokat 
is közzéteszik a szerzői jogok sérelme nélkül. Sok cikk, kon-
ferenciaanyag, oktatási anyag és bibliográfia is megtalálható 
az oldalon. A dokumentumok különböző formátumokban is 
megtekinthetők vagy tölthetők le (HTML, DOC, RTF, PDF, PRC 
vagy ZIP-pel csomagolt változatok). A dokumentumok szin-
te minden tudományterületet lefednek: természettudomány, 
közgazdaságtan, műszaki tudományok (ágazatok szerint), a 
társadalomtudományok több ágazata, humán területek, kul-
túra, de egy virtuális kézikönyvtárat is kínál az adatbázis a fel-
használóknak. Az oldal kezdőlapján a keresőfunkcióval szerző, 
cím szerint kereshetünk, vagy tematikusan is böngészhetünk a 
gyűjteményben. Az egyszerű vagy összetett keresés mellett a 
teljes szövegű keresővel a gyűjteményben levő HTML és PDF 
formátumú dokumentumokban a szavak előfordulásaira is ke-
reshetünk.

Elektronikus Periodika Archívum 
és Adatbázis – EPA 
www.epa.oszk.hu

A Magyar Elektronikus Könyvtár kezdeményezésére az Or-
szágos Széchényi Könyvtár keretében jött létre 2004-ben az 
Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis (EPA). Az EPA az 
elektronikus kiadványok szervezett, több szempontból vissza-
kereshető katalógusa, amelyben ABC-rendben, tudományte-
rület, illetve a kiadvány jellege szerint kereshetünk. Az interne-
ten hozzáférhető, valamint offline módon megjelent magyar 
vagy magyar vonatkozású elektronikus időszaki kiadványokat 
is leírja. Az EPA nyitólapján elérhető a gyorskeresés funkció, 
mellyel a következő szempontok szerint kereshetünk: cím, 
évek, téma, típus, ezen felül szűkíthetjük a keresést hozzáférési 
szint szerint: minden, archivált, távoli és offline.

Az összetett keresésnél több paramétert állíthatunk be, ahol 
az index használata ajánlott, amely megjeleníti a mezőhöz 
tartozó listát. Ezenkívül szűkíthetjük a keresést például a pe-
riodicitásra vagy a hozzáférés lehetőségére. Ha megtaláltuk 
a keresett folyóiratot, akkor eljutunk annak EPA oldalára, ahol 
minden adatot elérhetünk, és láthatjuk az évfolyamok listáját, 
amelyek közül egyet kiválasztva listázhatjuk annak számait.

Magyar folyóiratok 
tartalomjegyzékeinek kereshető 
adatbázisa – MATARKA 
http://matarka.hu

A MATARKA 2002 óta működik, amely a Magyarországon 
megjelenő tudományos és szakmai folyóiratok tartalomjegy-
zékeit dolgozza fel, és ezek kereshetőségét, böngészését teszi 
lehetővé mindenki számára ingyenesen.  Az adatbázist a Mis-

kolci Egyetem Könyvtár, Levéltár, Múzeum működteti és több 
könyvtárral és folyóirat-szerkesztőséggel együttműködve dol-
gozzák fel a szakfolyóiratok tartalomjegyzékeit. A feldolgozott 
folyóiratok száma meghaladja az 1900-at. A MATARKA 2004 óta 
szorosan együttműködik az EPA-val. A keresési funkción túl el-
vezet a feldolgozott folyóiratok honlapjára, hozzáférést ad lin-
kek segítségével a cikkek teljes szövegéhez, ha azok szabadon 
elérhetők az interneten. Az adatbázisban több szempont sze-
rint lehet keresni cím, kulcsszó, címrészlet és szerző szerint. A 
keresést le lehet szűkíteni egy folyóiratcikkre, egy szakterület fo-
lyóiratainak a cikkeire, kizárólag az EPA-ban archivált teljes szö-
vegű cikkekre, illetve a csak teljes szöveggel elérhető cikkekre.

Források: 
Kővalfi Tamás, Mészáros Márta, Ónodi Márta: Közgyűjteményi alapismere-

tek. - Budapest: Nemzeti Tankvk., 2007 – p. 96-97.
Síró Béla: Könyvtári ismeretek, könyvtárhasználat, információtechnika. - 

Debrecen: Pedellus, 2007. – p. 96-101.
Mizerák Andrea

Csorba Győző Könyvtár
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„A zene meghatározza az életemet” – interjú 
Villuth Andrással

Villuth András számos zenei formáció tagja, zenész, zeneta-
nár. A zene kitölti a mindennapjait. A Csorba Győző Könyvtár 
programajánlójában évek óta szerepelnek az általa vezetett 

Röppentő együttes zenés-verses programjai. A zenekar vezetőjé-
vel természetesen leginkább a zenéről beszélgettünk.

Hogy jött a zene az életedbe? Van esetleg valamilyen 
családi indíttatás?

Az általános iskolai ballagásra kaptam az első gitárom. Soká-
ig azt gondoltam, hogy itt kezdődött, de ha mélyebbre ásunk, 
akkor kiderül, hogy édesapám és nagyapám is muzsikáltak. 
A zene meghatározza az életemet, már a munkámmá vált. 
Zenélek, tanítok, zenélek, e ritmus szerint élem a napjaimat. 

Önállóan és zenekari formációban is játszol. Bemu-
tatnád ezeket?

Az első zenekar, amelynek tagja lettem 1985-ben, a Fa-
gyöngy együttes. Versek megzenésítésén dolgoztunk és dol-
gozunk időnként még ma is. Az elmúlt évtizedekben számos 
zenekar tagjaként dolgoztam, volt szerencsém népzenei for-
mációhoz, jazz trióhoz, fuvola-gitár duóhoz. Fontos meg-
említenem a sorban a Carnavalito együttest, amelynek alapí-
tó tagja vagyok, a csapattal dél-amerikai zenéket dolgoztunk 
fel 2008 és 2016 között. Az elmúlt években egy akusztikus 
duó tagjaként főként latin és flamenco elemekkel díszített gi-
tárzenét játszunk, illetve egy trió tagjaként Cseh Tamás-da-
lokat is feldolgoztunk már. Ha felkérnek rá és időm is engedi, 
önállóan is vállalok fellépést. Az utóbbi időszakban a Lite-
ra-Túra Művészeti Kiadó által rendezett könyvbemutatókon 
veszek részt rendszeresen, hol klasszikus szólódarabbal, hol 
megzenésített verssel.

A zene tényleg teljesen lefedi az életed. Mesélnél erről 
kicsit?

1997-től 2011-ig a Kolinda Zeneiskolában tanítottam, 2011-
től pedig az Agócsy László Zeneiskolában dolgozom, mint 
gitártanár. 2007–2010 között végeztem a PTE-ÁOK-MK poszt-
graduális képzésén, mint zeneterapeuta. Ebben az időszak-
ban ismertem meg a Down-szindrómás Orbán Balázst, akit 
gitározni tanítottam. Vele is létrehoztunk egy formációt, a Ka-
lamajkó duót. Több mint tíz éve rendszeresen vezetek fog-
lalkozásokat bölcsődékben, óvodákban, családi napközikben, 
gyermekkönyvtárakban. Ezekre a foglalkozásokra mindig új és 
új mondókákkal, dalocskákkal kellett készülnöm. Ezért rend-
szeresen keresek új verseket is, amelyek időnként megihlet-
nek. Ez indított el bennem egy késztetést arra, hogy magam 
is komponáljak zenét. 2013-ban felkértek, hogy játsszunk egy 
gyermekműsort a Zsolnay Negyedben. Ekkor alapítottuk a 
„Lilla és a cimborák” nevű zenekart. 

Együtteseddel, a Röppentővel a Csorba Győző Könyv-
tár szervezésében szinte már egész Baranyát bejártad. 
Miként jött a Röppentő, hogy állt össze a zenekar? 

2014-ben Radnai Ágnes csatlakozott a formációhoz, s a fu-
volát felváltotta a hegedű. Ekkor kapta a Röppentő nevet a 
zenekar, amellyel főként gyermekversek megzenésítését tűz-
tük ki célul. Még ugyanezen év tavaszán beneveztünk a Ka-
nizsai Kulturális Központ által szervezett XI. Kárpát-medencei 
„Csengey Dénes” vers-, prózamondó és énekelt vers verseny-
re, amelyet meg is nyertünk. A 2014 karácsonyán megjelent 
Ajándékok című albumot, amelynek hegedűszólamait Bogárdi 
Aliz játszotta, 2015-ben a Röppentő, majd 2016-ban az Európai 
gyermekdalok című CD-albumok követték. 

A sok zenei munka mellett miként jut idő magadra?
A tanévben a kikapcsolódást az olvasáson kívül időnként 

egy-egy koncert- vagy színházlátogatás jelenti, vagy ha az idő 
engedi, akkor egy kirándulás, vagy túrázás a természetben. 
Nyáron pedig lakóautóval Olaszország, Horvátország, he-
gyek, tenger.

A következő időszak kapcsán milyen terveid vannak 
neked és a zenekarnak? 

Szeretnénk az új lemezünket idén karácsonyra elkészíteni. 
Úgyhogy irány a stúdió!

Szeifer Csaba
Csorba Győző Könyvtár
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Fotó: Mihály László
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Legyél te is könyvfaló! – nyári olvasáskihívás

A játék célja a közös olvasmányélmény: beszélgessetek a könyvről, és ha 
nagyon tetszett, írj róla rövid könyvajánlót, ami alapján másoknak is meg-
jöhet a kedve ahhoz, hogy elolvassa a kedvencedet! A könyvtáros segít 

abban, hogy megtaláld a neked tetsző könyveket, fordulj hozzá bizalommal!

A játék 2019. június 14-től szeptember 2-ig tart.
Ki vehet részt a kihívásban?
A játékot két korcsoportban hirdetjük meg: 6-10 és 11-16 

éveseknek. A könyvtárosok családtagjai az egyéni versenyben 
nem vehetnek részt, viszont az olvasásaik beleszámítanak a 
települések versenyébe! 

A települések versenyében csak a BKSZR szolgáltatóhelyei 
vesznek részt!

Az egyéni versenyben Pécs lakosai nem vesznek részt, vi-
szont a teljes megye lakossága számára nyitott a felhívás (a 
városoknak is)!

Pecsétgyűjtési lehetőség:
•	 Beiratkozás – 1 pecsét
•	 Könyvtári rendezvény látogatása – 1 pecsét
•	 Könyvkölcsönzés – 1 pecsét
•	 Elolvasott könyv – 1 pecsét
•	 Könyvajánló írása SMS terjedelemben [160 (+/-10) ka-

rakter] – 2 pecsét
•	 a kategóriában 5 olvasás után jár pecsét a gyűjtőfüzet 

hátulján. 

További szabályok:
•	 Ha egy könyvet besoroltál egy kategóriába, akkor az 

más kategóriába már nem számít bele.
•	 Egy vagy több kategóriában egy szerzőtől több mű-

vet is lehet olvasni.
•	 A honlapon ajánlott könyvek helyett a kategóriába illő 

más könyvet is olvashat a játékos.
•	 Nem lehet egy kategóriát többször teljesíteni (azaz a 

kategória teljesítéséért csak egyszer jár pecsét, utána 
érdemes további kategóriákból olvasni)

 A könyvtáros feladatai:
•	 Regisztrálja a könyvfalókat a versenyre
•	 Segítséget ad a kategóriákba sorolásnál
•	 Egyszerű kérdésekkel ellenőrzi, hogy megtörtént az ol-

vasás
•	 Vezeti a pecséteket és az olvasmánylistát a pecsét-

gyűjtő füzetben
•	 A játék végén az olvasmánylistákat, ajánlókat és pe-

csétgyűjtő füzeteket továbbítja a referensnek

A további részleteket, a kategóriákat és a nyereményeket lásd a www.csgyk.hu/konyvfalo2019 oldalon!

2019 Országos Könyvtári Napok tematika:
„Könyvtárak az emberért – felelősség a Földért”

Ajánlónkban kiemelünk párat azon előadások közül, amelyek 
a BKSZR programajánló-listáján az Országos Könyvtári Napok 
tematikájához kapcsolódnak. Az egész évben választható prog-
ramok ezen a héten különös aktualitást nyernek. Segítségkép-
pen a napi tematikák alapján ezeket az előadásokat javasoljuk:
Szeptember 30. hétfő (1. nap): A mese hatalma: könyvekkel 

a természetért
Vadadi Adrienn: Interaktív mese (ajánló 7. oldala)
Császár Levente: Baranyai míves mesék (ajánló 17. oldala)
Dékány Ágnes bábelőadásai (ajánló 19-21. oldala)
Nyulász Péter: Helka-trilógia (ajánló 35. oldala)

Október 1. kedd (2. nap): Négy elem: a lét meghatározói
DDNP: Vizek világa (ajánló 23. oldala)
Simon Szilvia: Víz, tiszta víz (ajánló 41. oldala)
Varázsóra: Barátunk a nyomás – levegő (ajánló 47. oldala)
Oberon: A tűz csiholója (ajánló 60. oldala)
Mezei Attiláné: Gombák országa (ajánló 10. oldala)

Október 2. szerda (3. nap): Klímaváltozás: mindannyiunk fe-
lelőssége
Simon Szilvia – Lekapcsoljunk? Föld órája, klímaváltozás 

(ajánló 41. oldala)
Zöld-híd: autómentes nap (ajánló 49. oldala)

Október 3. csütörtök (4. nap): Fenntartható fejlődés? A gaz-
dasági növekedés mítosza
Zöld-híd: kézműves foglalkozás (ajánló 49. oldala)
EccPecc: Környezettudatos műsor (ajánló 51. oldala)
DDNP: Csillagoségbolt-parkok (ajánló 22. oldala)

Október 4. péntek (5. nap): Velünk élő természet: Az állatok 
világnapja
Szabó Zsuzsa: Turka, a táncoló kecske (ajánló 43. oldala)
DDNP: Madarak vándorúton (ajánló 23. oldala)
Játszó-Tér Egyesület: lepkekészítés (ajánló 27. oldala)
Néprajzi Múzeum: Márton-napi szokások (ajánló 34. oldala)

Október 5. szombat (6. nap): Ökonap
DDNP: Mindennapi természetvédelem (ajánló 23. oldala)
Neubauer Szilvia: kézműves foglalkozás újrahasznosított 

anyagok használatával (ajánló 30. oldala)
ÜnnepKörSzín: maszkkészítés (ajánló 67. oldala)
Zöld-híd: Öko-játszóház (ajánló 49. oldala)

Október 6. vasárnap (7. nap): Családi nap: az összefogás 
napja.
Incze Zsuzsa: Csellengők (ajánló 26. oldala)
Hanga banda: népzenei koncert (ajánló 53. oldala)
Mizereg: A gyermekjáték misztériuma (ajánló 58. oldala)
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A rózsafai szolgáltatóhely 

Nem sok olyan kistelepülés található Baranya megyében, amely híres szü-
löttel és kastéllyal büszkélkedhet – a 6-os főúttól nem messze található 
Rózsafa azonban ilyen. Bár pontos születési helye a mai napig vitatott, a 

hagyományok szerint Tinódi Lantos Sebestyén 1510-ben Tinódfalván, az akkor 
még Rózsafához tartozó településen látta meg a napvilágot, szülőhelyét ma 
is Tinódi dűlőnek nevezik. 1981-ben emléktáblát avattak a tiszteletére, azóta 
mellszobor és dombormű is őrzi az énekmondó emlékét a településen.

1986-ban megalakult a Tinódi Lantos Sebestyén Közművelő-
dési Egyesület, amely a mai napig aktívan részt vesz az önkor-
mányzati ügyek segítésében és a közösségi élet fellendítésében. 
Rózsafa külterületén, Bodorfapusztán található a Perczel-kastély, 
amely 1913-ban Pilch Andor pécsi építész tervei alapján készült 
el, tulajdonosa a nemesi származású Dr. Perczel Tibor volt. A kas-
tély azóta magántulajdonba került és műemlékvédelem alatt áll. 

A 345 fő lakost számláló Rózsafán az önkormányzat nagy 
hangsúlyt fektet a település fejlesztésére, amelynek arculata a 
faluszépítési akcióknak köszönhetően egyre szebb képet mutat. 
Aktív közösségi média-oldalt vezetnek, amelyre folyamatosan 
töltenek fel tartalmat: elsősorban eseményeket, felhívásokat 
tesznek közzé a lakosság számára. 2019 februárjában megala-
kult a Rózsa Klub, amely a Tinódi Lantos Sebestyén Közműve-
lődési Egyesület keretein belül kezdte meg működését. Szintén 
az idei évben, színes, színvonalas lapot indítottak Rózsafalulap 
címmel, amelyben többek között a községet érintő terveket, 
híreket, eseményeket, közérdekű információkat osztják meg. 

A könyvtári szolgáltatóhely fejlesztését is a tavalyi évben 
kezdték el. Az önkormányzat megnyerte a Digitális Jólét Prog-

ram eszközbeszerzési pályáza-
tát, amelynek során laptopokkal, 
tabletekkel, okostelefonokkal, 
projektorral és nyomtatóval bő-
vült a könyvtár. Ezek segítségé-
vel amellett, hogy folyamato-
san biztosítják az internetet az 
olvasók számára, Digitális Jólét 
Program Pontként a számító-
gépes ismeretekkel kapcsolatos 
programok szervezése is elkez-
dődhet. 

A könyvtár helyisége teljes át-
alakításon esett át: kicserélték a 
padlót, kijavították és kifestették 
a falakat. Lecserélték a mennye-
zeti lámpákat, és dekoratív füg-
gönyöket helyeztek az ablakok 
elé. 

2018-ban Rózsafa önkor-
mányzata sikeres pályázatot 
nyújtott be a Nemzeti Kulturális 
Alaphoz is, így a könyvtári szol-
gáltatóhely teljesen új bútorza-

tot, valamint szőnyegeket, fotelt, olvasólámpát, és a könyvtá-
ros pedig egy számítógépet kapott. A helyiség felmérésében 
közreműködtek a Csorba Győző Könyvtár munkatársai. A szol-
gáltató intézmény a könyvtár állománya mellett gyerekbútorok-
kal is hozzájárult a fejlesztéshez, az új dokumentumokat pedig 
az önkormányzattal kötött szerződés alapján a jövőben is ne-
gyedévente szállítja. A könyvtárátadót ünnepélyes keretek kö-
zött 2019. május 14-én tartották. Németh Norbert polgármester 
mellett Nagy Csaba országgyűlési képviselő, és Miszler Tamás, a 
Csorba Győző Könyvtár igazgatója köszöntötte az egybegyűl-
teket. A helyi fiatalok műsora után átvágták a nemzeti színű sza-
lagot, majd egy, az alkalomra berendezett helyiségben kötetlen 
beszélgetés kezdődött. A megújult rózsafai könyvtárba bárki 
ingyenesen beiratkozhat, olvashat, kölcsönözhet, internetezhet 
és részt vehet a könyvtár által szervezett programokon.

 A könyvtáros, Szomor Nikolett hétfőn és szerdán 14:00-18:00-
ig, pénteken és szombaton 13:00-19:00-ig várja az olvasókat. 

Benked Anett
Csorba Győző Könyvtár
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Könyvtári mintaprogramok – Minta könyvtári programok

Országszerte kilencven szabadon letölthető könyvtári min-
taprogram vált elérhetővé 2019-től az EFOP-3.3.3-VE-
KOP/16-2016-00001 Az én könyvtáram projekt keretében.  

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár együttműködő partnereivel – köz-
tük a Csorba Győző Könyvtárral – 2017 februárjában indította Az én 
könyvtáram projektet. A program fejlesztési irányai között megje-
lenik az olvasásfejlesztés támogatása, a digitális írástudás közvetí-
tése, a könyvtárhasználat és információkeresés fejlesztése, valamint 
a szövegértés támogatása, fejlesztése, különös tekintettel a digitális 
szövegértésre és az egyéni és közösségi tanulásra. 

A projekt keretében a legjobb gyakorlatok felkutatásával és integrálásával a 
könyvtárak, illetve a felkért szervezetek munkatársai 90, a köznevelés igényeihez 
igazodó képesség- és készségfejlesztő program kidolgozását 
végezték el. Ezek rendkívül izgalmas területekhez kapcsolód-
nak, mint például a világhálón elérhető digitalizált közgyűjte-
ményi tartalmak, a robotika, a programozás, az internet biz-
tonságos használata. Ugyanakkor az olvasás megszerettetése, 
népszerűsítése sem szorul háttérbe. A programok előtérbe 
helyezik az interaktív feladatmegoldásokat, az élménypeda-
gógiát, a kooperáció örömét.

A mintaprogramok ingyenesen és szabadon elérhetőek (PDF 
formátumban) a projekt honlapján; a http://www.azenkonyv-
taram.hu/fejlesztes oldalon, így a könyvtárak egyes részletek 
(pl. 1-1 modul felhasználása) vagy a teljes leírás adaptációjával 
is színesíthetik szolgáltatásaikat. A programok hatására egyre 
több óvodás és iskolás gyermek válhat aktív könyvtár-felhasz-
nálóvá, másrészt tovább erősödhet az iskolák, az iskolai és 
közkönyvtárak közti szakmai kapcsolat is.1 

1 Forrás: Részletek Az én könyvtáram projekt – EFOP Projektiroda által 2019. 02.27-én közreadott sajtóhírből.
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1. ábra - forrása: https://www.facebook.
com/azenkonyvtaram/?epa=SEARCH_BOX 
(A letöltés ideje: 2019.05.08.)

2. ábra - forrása: http://www.azenkonyvtaram.hu/fejlesztes 
(A letöltés ideje: 2019.05.08.)

„Szoltantó Szisília” – Könyvbemutató a pogányi könyvtárban

Az öt éve alakult Női Lapozó – a pogányi könyvtár olvasóklubja – a szo-
kásos klubfoglalkozáson túl számos, sikeres programot szervezett már 
a Faluházban. Rendezvényeik nagy érdeklődésre tettek szert: Ridikül és 

Foglaljon helyet című kiállításaik mellett már a második író-olvasó találkozót 
szervezték meg az érdeklődők, az irodalmat szeretők részére. 

Szakács Zsuzsanna hősnője Nógrádi Szofi, aki belefárad a 
mindennapok taposómalmába, a munkahelyén felmond és 
elutazik világgá. Pontosabban Európában marad, de annak 
távolabbi végében, Szicíliában talál saját magára. Donatella, 
a szállásadója pátyolgatja a lelkét, s nem engedi, hogy rossz 
kedve felülkerekedjen az idegen országban. 

– Tanulhatnánk az olaszok életkedvéből, életszeretetéből, a 
család összekovácsolásából – meséli élményeit személyesen 
Zsuzsa, aki a Női Lapozók meghívására érkezett Pogányba 

március 29-én. Az esten második könyvét mutatta be az ol-
vasóknak. 

– Nem mondanám magam írónak, ez inkább levélkönyv. 
Szoltantó Szisília címmel az olaszországi utazásom élményeit 
viccesen próbáltam a nagyközönség elé tárni. Ízelítőül: „… 
Rémült döbbenettel néztünk össze mindhárman az alsó te-
raszon. Most már pontosan emlékeztünk, hogy reggel hár-
man indultak el. Donatella, Francseszka és Nonno, akit min-
denhová tolnak, ahová csak lehet. Szegény szélütött öregnek 
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egy perc magánya sincs, mert a családja azt hiszi, bárme-
lyik pillanatban visszatérhet a réveteg alfa állapotból. Nnna, 
Nonno most a cataniai halpiacon maradt… Amikor megér-
keztünk a piac bejáratához, az első, amit láttunk egy falra-
gasz a szökőkút medencéjének falán. Rajta Nonno fotója (va-
lami kendővel a fején-nyilván a nagy melegtől óvják), alatta 
felirat: Találtuk. Átvehető, és a vendéglő neve, címe, ami a 
piac zárása után is nyitva van. Huuuu!!!” Ajánlom a könyvet 
minden nőnek, aki értékeli az öniróniát, szereti a humorral 
és receptekkel fűszerezett olvasmányokat! Aki kedvet kap a 
könyv olvasásához, a helyi könyvtárban kikölcsönözheti, vagy 
megvásárolhatja.

Fejes Andrea
Pogány Könyvtári, Információs és Közösségi Hely

Ötletek könyvtári foglalkozásokhoz 
a fenntarthatóság témakörében

Ez a téma ma sokunkat foglalkoztat. A kiszámíthatatlan időjárás 
mindenkit megvisel, megdöbbenve nézzük az úszó szemét-
szigetekről és a csontsoványra fogyott jegesmedvékről készült 

felvételeket, de mit tudunk mi tenni ellene? Fontos, hogy a gyere-
kekkel kiemelten foglalkozzunk ezzel a témával, ehhez ad néhány 
ötletet, segítséget ez a kis összeállítás.

Beszélgessünk a gyerekekkel arról, hogy mit jelent a környe-
zettudatosság, és miért fontos ez nekünk!

Magyarázzuk meg a fogalmakat, mit jelent: globális felmelege-
dés, elsivatagosodás, fenntarthatóság, ózonréteg, ökoszisztéma, 
környezetszennyezés, erdőirtás, környezetbarát, újrahasznosí-
tás stb. Egy nagy papírra írják fel a gyerekek azokat a dolgokat, 
gondolatokat, amelyek eszükbe jutnak e fogalmakról! Keressünk 

olyan könyveket, amelyek a témához kapcsolódnak, legjobb, ha 
már a foglalkozás előtt összegyűjtjük őket.

Mit értünk azon, hogy meg kell mentenünk a Földet?  Azt, 
hogy a bolygónk erőforrásai nem végtelenek és nekünk kell 
vigyáznunk arra, hogy még sokáig használhassuk őket. Vagyis 
ne pazaroljunk, mindenből csak annyit használjunk, amennyire 
szükségünk van; a tárgyakat sokoldalúan használjuk fel, ne dob-
junk ki mindent; illetve a szelektív szemétgyűjtés révén bizonyos 
hulladékokat újra tudnak hasznosítani. 

Hulladék vagy szemét? Beszéljünk az újrahasznosításról, a 
hulladékfajtákról és szelektálásukról! Gyűjtsünk ötleteket: mi min-
dent készíthetünk egy műanyag palackból, újságpapírból vagy 
konzervdobozból? Lehetőség szerint valósítsuk is meg őket! 
Gondoljuk végig és említsük meg a lakóhelyünkkel kapcsolatos 
problémákat! Mit tehetünk mi? (külön gyűjtjük a szemetet, össze-
nyomjuk a műanyag palackot, olyan terméket vásárolunk, amin 
kevesebb a csomagolóanyag stb.)

Játék: kék, zöld, sárga és szürke lapokat tegyünk az asztalra, s 
helyezzük rájuk vagy rajzoljuk le a beleillő hulladékot. (Ehhez a 
feladathoz érdemes előre összeszedni a szelektálható tárgyakat.)

A víz fontosságáról: nézzük meg a gyerekekkel egy 
földgömbön vagy atlaszban, hogy mekkora része kék a Földnek! 
Hallották-e már, hogy Kék bolygónak is szoktuk nevezni? Miért? 
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Mondjuk el, hogy a bolygónk 71%-a víz, amelynek nagy része 
tenger, óceán, a többi édesvíz, de annak is csak egy része al-
kalmas emberi fogyasztásra. Próbáljuk meg modellezni, külön-
böző méretű edényekkel érzékeltetni ezeket az arányokat. Be-
szélgessünk a víztakarékosságról, mi lenne, ha elfogyna a víz a 
Földön? Készítsünk plakátot, amely a vízkincs megóvására hívja 
fel a figyelmet! Tegyünk javaslatokat a helyes vízfelhasz-
nálásra, mutassuk be a pazarlást, szennyezést! Mit 
tudunk mi tenni ezek elkerülésére? Soroljunk fel 
érveket-ellen érveket a csapvíz- és az ásvány-
vízfogyasztással kapcsolatosan! (egészsé-
ges, drága, szállítani kell, hulladékot termel 
stb.) Készíthetünk földgolyót is: kék és zöld 
színes papírt tépkedjünk apró darabok-
ra és borítsunk be velük egy papírtányért 
úgy, hogy a kék a tengereket, a zöld pe-
dig a földrészeket rajzolja ki. Készíthetjük 
krepp-papírral is, amiből pici galacsinokat 
gyúrnak a gyerekek és azokat ragasztják fel.

Neked mekkora az ökológiai lábnyomod? 
Mindannyian nyomot hagyunk a világban, de nem 
mindegy, hogy mekkorát – minél kisebb, annál jobb. Ki 
tudjuk számolni egy személy, egy család vagy akár egy ország 
ökológiai lábnyomát a fogyasztási szokások alapján: az általunk 
termelt hulladék mennyisége, az elfogyasztott élelmiszer (főleg 
hús) mennyisége, a vízfogyasztás mennyisége, a lakásunk mére-
te és annak energiafelhasználása, illetve a közlekedésünk során 
termelődött káros anyagok mennyisége alapján. (Számítás: www.
kothalo.hu/labnyom/)

Zöld élet: nem mindegy, hogy mi milyen hatással vagyunk 
a környezetünkre mindennapi életünk során. Vajon unalma-
sabb lenne-e az életünk, ha zöld életet élnénk? Sok ember már 
fenntartható életmódot folytat, ami olykor lemondásokkal is jár, 
de javít az életminőségen. Pl. speciális házakban laknak, ame-
lyeket természetes vagy újrahasznosított anyagokból építenek, 
megújuló energiákat használnak, maguk termelik a zöldsége-
ket, autóval csak szükség esetén járnak, inkább bicikliznek vagy 
gyalogolnak, bevásárláshoz vászonszatyrot használnak, nem 
fogadják el a műanyagzacskókat. A gyerekek megtervezhetik 
saját ökoházukat, melynek során elmesélik, mit tudnak mindeb-
ből megvalósítani mindennapjaik során, és miken kellene még 
változtatniuk. 

Mozgásos játék a különböző energiák felsorolásával: a gye-
rekek körbejárnak és vezényszavakra bizonyos mozdulatokat 
végeznek, amelyeket előre megbeszélünk; szél – malomkörzés, 
víz – ugrálnak, fa – nyújtózkodnak, Föld – megérintik a talajt, 
Nap – felfelé néznek. 

Gyakran találkozhatunk már az öko szócskával, amely arra utal, 
hogy egy adott tevékenységet olyan módon végez-

nek, amellyel igyekeznek a legnagyobb mértékben 
tiszteletben tartani az élővilágot, minél kisebb 
kárt okozva benne. Így van már ökopiac, 

ökogazdálkodás, ökoturizmus, ökoiskola, 
ökováros is. Nézzük meg, mit jelentenek a 
különböző öko logók/szimbólumok, ame-
lyekkel különböző termékeken találkozunk!

Gyűjtsünk össze különböző csomago-
lásokat és termékeket, és beszéljük meg, 

hogy melyik környezetbarát és melyik nem. 
A gyerekek pakolják be egy kosárba a kör-

nyezetbarát termékeket. 
Említsük meg a természetvédelemmel kapcso-

latos jeles napokat, beszélgessünk ezek jelentőségé-
ről! (a víz világnapja: március 22., a Föld napja: április 22., 

madarak és fák napja: május 10.)
Miért lett olyan fontos témánk a méhek pusztulása vagy a fecs-

kék fogyatkozása? 
A foglalkozáshoz szükséges eszközök: olyan tárgyak, termé-

kek, amelyekkel szemléltetni tudjuk az újrahasznosítást, szelektá-
lást (PET palack, újságpapír, tojástartó, konzervdoboz, műanyag 
szatyor, mosószeres flakonok stb.), színes papírok, nagyméretű 
papír (csomagoló vagy A3-as), színes ceruzák, festék, ragasztó, 
papírtányér, kosár vagy vászonszatyor. Egy-egy témát hasznos 
részletesen körbejárni és több alkalomra tervezni: amikor csak 
a vízzel, csak a hulladékkal, csak a közlekedéssel vagy éppen az 
állatokkal foglalkozunk. Ezzel is hangsúlyozni tudjuk, hogy egyik 
a másikkal összefügg és mind egyaránt fontos.

A felkészüléshez segítséget nyújt könyvajánlónk is, valamint a 
bkszr.csgyk.hu oldalon található további ötletek.

Források: Susan Meredith: Miért és hogyan óvjuk Földünket?. – 
Kisújszállás: Pannon-Literatúra, cop. 2008; 

Núria Rocca: Környezetünk 3 őre. – Budapest: Scolar, cop. 
2007; zoldito.blog.hu
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