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HÍRT ZENGÜNK!
Kedves Könyvtáros Kollégák!

A most megjelenő őszi számunkban beszámo-
lunk arról, hogy a FilmPakk szolgáltatás újabb 8 
füzettel gazdagodott, amelyek segítséget nyújta-
nak a filmek feldolgozásában, illetve a hamarosan 
elérhető Helytörténeti Gyűjtemény Baranyai Digi-
tár honlapja kerül bemutatásra. Szeptember 30-
án kezdődik az Országos Könyvtári Napok, a Fel-
hívások rovatban a programsorozat tematikáját 
olvashatjátok, ezen kívül a hagyományosan meg-
rendezésre kerülő megyei szakmai napra invitálunk 
Titeket, amely Beremenden kerül megrendezésre. 
Felhívjuk a figyelmeteket egy országos kezdemé-
nyezésre, az Ültess fát, olvass alatta könyvet! prog-
ramra, amelyet a Mezőkovácsházi Városi Könyvtár 
indított el. A Bemutatkoznak könyvtáraink rovatban 
Kisasszonyfa település szolgáltatóhelyét ismerhe-
titek meg. Egy interjú keretében Burján István fő-
muzeológus a Néprajzi Múzeum programjaiba en-
ged betekintést. Az ÖtletBörze rovatban segítséget 
nyújtunk egy könyvtárhasználati foglalkozás leve-
zetéséhez. A Hasznos tudnivalókban a gyermekiro-
dalmi adatbázis történetét és használatát mutatjuk 
be és végül a Könyvajánlónkban filmadaptációkból 
válogattunk.
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SZOLGÁLTATÁS

Újabb füzetekkel bővültek a FilmPakkok

A Nemzeti Kulturális Alap támogatásának köszönhetően könyv-
tárunk újabb KönyvtárMozi füzeteket készített el könyvtáro-
sok és pedagógusok számára. 

2017-ben kezdtük el a KönyvtárMozi foglalkozásokhoz 
ajánlott segédletek kidolgozását, amelyeket az alábbi nyolc 
animációs- és játékfilmre épülő témával szeretnénk tovább 
gazdagítani. A témaválasztásnál fontos szempont volt szá-
munkra, hogy minden korosztálynak kínáljunk foglalkoztató 
füzetet, illetve hogy az adott műhöz a megfelelő számú doku-
mentumot is biztosítani tudjuk, amelyet a foglalkozások alkal-
mával igénybe vehetnek a szolgáltatóhelyek. A foglalkoztató 
füzetek mellé társított dokumentumok segítséget nyújthatnak 
az egyes témákban való komolyabb elmélyülésre, adaptáció 
esetében az adott mű kikölcsönzéséhez, elolvasásához is ked-
vet adhatnak.

A füzeteket az alábbi témákra dolgoztuk ki: 
1. A walesi bárdok – célcsoport: felsősök, 6. osztályosok
2. Mesék Mátyás királyról – célcsoport: alsósok, 3-4. osztá-

lyosok, Szerkesztő: Pajor Zsófia

3. A hetvenkedő sün – célcsoport: óvodások
4. Szörnyeteg Lajos jaj de álmos – célcsoport: alsósok, 3-4. 

osztályosok, Szerkesztő: Kárpáti Szlávna
5. Szindbád – célcsoport: középiskolás korosztály és fel-

nőtt, nyugdíjas korosztály
6. Szegénylegények – célcsoport: felnőtt, nyugdíjas korosz-

tály, Szerkesztő: Mizerák Andrea 
7. Rokonok – célcsoport: felnőtt, nyugdíjas korosztály
8. Régi idők focija – célcsoport: felnőtt, nyugdíjas korosz-

tály, Szerkesztő: Márkus István

A foglalkoztató füzetekkel tartott programok célja 
túlmutatva a „mozi-élményen”, a mese és az olvasás meg-
szerettetése, élményszerű tapasztalatokon alapuló tanulá-
son keresztül. A foglalkozások során a gyerekek különböző 
készségei, képességei fejlődnek; kiemelten a kommunikáció, 
szövegértés, szövegalkotás, ritmusérzék, asszociációs kész-
ségek, érzelmi intelligencia. A füzetek a felnőttek számára 
is biztosíthatják a kötetlen, mégis vezetett beszélgetésekhez 
a szükséges tudást, új ismereteket nyújthatnak, s segíthetnek 
a film értelmezésében szórakoztató feladatok által.

Továbbra is jó szívvel ajánljuk a már meglévő és új füzete-
ket és pakkokat a szolgáltatóhelyek és a nyilvános könyvtárak 
számára. Az oktatási segédletként is használható pakkok ter-
veink szerint TémaTéka néven az ősztől Pécs nevelési-oktatási 
intézményei számára is elérhetővé válnak.

További információ: http://filmpakk.csgyk.hu/

Pajor Zsófia
Csorba Győző Könyvtár
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SZOLGÁLTATÁS

A virtuális Baranya felépítése: a Helyismereti 
Gyűjtemény mint digitális tartalomszolgáltató

A Csorba Győző Könyvtár Helyismereti Gyűjteményében majd 
két évtizedes hagyománya van a helytörténeti dokumentu-
mok digitalizálásának. A Baranya megyével kapcsolatos kul-

turális értékek gyűjtése és megőrzése azonban sokkal régebben, 
az 1960-as évek közepén indult a Könyvtárban. 

1 Példaként: https://corvina.tudaskozpont-pecs.hu/WebPac/CorvinaWeb?action=onelong&showtype=longlong&recnum=1088889&pos=2

A Gyűjtemény 1989 óta végzi önálló szervezeti egységként 
e nemes és korszakokon átívelő tevékenységét. Mára közel 
18.000 kötetnyi könyvvel, 10.000 kötetnyi folyóirattal, 25.000 
fotóval és képeslappal, valamint számtalan egyéb forrástípussal 
várjuk a megye története iránt érdeklődő olvasóinkat, Pécsett 
a Dél-Dunántúl Regionális Könyvtár és Tudásközpont első 
emeletén. 

A digitalizálás kezdetei igen szerényen indultak. 2000-ben 
vette az intézmény az első digitális mikrofilmszkennert, majd 
nem sokra rá egy A3-as méretű lapszkennert. Eleinte csupán 
a meglévő helyi folyóirat-állományunk mikrofilm tekercseit 
„digitalizálgattuk” – CD-kre – külső munkaerő segítségével. 
2007. július 13-a mérföldkő volt az életünkben, mert e naptól 
fogva a helyismereti munka egyik fő tartópillérét képező 
sajtófigyelésünk immár az interneten is bárki számára 
elérhetővé vált1. Ma már több, mint 16.000 országos sajtó-
termék helyi vonatkozású újságcikke között tallózhat az ol-
vasó. A következő lépcsőfokot a technikai fejlesztés jelentet-
te számunkra. 2010 őszén beköltöztünk új helyünkre, a már 
említett Tudásközpontba, s ezzel együtt a rendelkezésünkre 
álló eszközök mennyisége és minősége – új mikrofilmszken-

ner, A3-as síkágyas lapszkennerek, VHS/DVD combo felve-
vők, Zeutschel A2-es dokumentumszkenner – is megnöve-
kedett. 2013 januárjától a Gyűjtemény 3 db belső terminálon 
szolgáltatta az időközben igencsak felszaporodott digitális 
dokumentumait. Ehhez a hátteret ma egy 94 terabyte hasz-
nos tárhely-kapacitású NAS szolgáltatja, ami mára már több, 
mint 50 terabyte-nyi digitalizált dokumentumot tárol. A fo-
lyamatos digitalizálás és a közkinccsé tétel követelménye 
megkívánja, hogy a Csorba Győző Könyvtár a létrejött – és 
folyamatosan termelődő – digitális dokumentumvagyont 
modern, 21. századi formában közvetítse – a szerzői jog fi-
gyelembe vételével – a nyilvánosság felé. Ez az új platform 
a Baranyai DigiTár (www.baranyaidigitar.hu), amelynek 
lényege, hogy a Helyismereti Gyűjtemény minden digitalizált 
és digitális dokumentuma egy felületen lesz elérhető és ke-
reshető. Terveink szerint a Baranyai DigiTár egy külön felü-
leten – KépTárs – keresztül lehetőséget fog biztosítani bárki 
számára, hogy feltölthessen bármilyen a birtokában lévő he-
lyi tartalmú fényképet vagy videofelvételt. Az így beérkezett 
felajánlások előzetes szűrés és feltárás után helyet kaphatnak 
a DigiTárban. 

Pap Dávid
Csorba Győző Könyvtár
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FELHÍVÁS

„Könyvtárak az emberért – felelősség a Földért”

Az Országos Könyvtári Napok idei mottója: „Könyvtárak az emberért 
– felelősség a Földért” (2019. szeptember 30. – október 6.) 
Az országos lebonyolítású program szervezői az alábbi tematikát 

javasolják erre a hétre.

Szeptember 30. hétfő (1. nap): 
A mese hatalma: könyvekkel a természetért
Foglalkozások gyermekeknek (és gyermekes szülőknek) 
a természeti környezetünk Mesedélelőtt, mesedélután: 
a Földről, állatokról, növényekről (mesejáték, bábjáték, 
bábszínház, papírszínház)

Október 1. kedd (2. nap): 
Négy elem: a lét meghatározói
Föld – „Porból lettünk” - kapcsolat a csillagokkal. 
Régészet, fazekasság, csillagászat. (növények, természetes 
kertművelés, vegyszermentesség, változó tájaink)
Víz – az örök körforgás: (víztakarékosság, víz élettani 
hatása, vízfogyasztás előnyei a cukrozott és édesítőszeres 
italokkal szemben, vízi sportok, hajózás, búvárkodás)
Öntözés (pl. UNESCO-programok a sivatag 
visszahódítására), folyószabályozás a múltban és ma.
Levegő – Mit tegyünk az élhető városért? (atmoszféra, 
hogyan közlekedjünk, fenntartható egészséges levegő, 
Föld tüdeje az (eső)erdők, faültetési akció, légúti 
betegségek (asztma) és a szennyezett levegő kapcsolata, 
dohányzás, szmog)
Tűz – Az éltető Nap. Művészetek: tánc, tűzzománc, 
üvegfújás.

Október 2. szerda (3. nap): 
Klímaváltozás: mindannyiunk felelőssége
Tegyünk a globális felmelegedés ellen!
Hazai klímakutatás: előadások, vélemények pro és kontra.
Vegyetek kezetekbe könyvet! Technikamentes nap 
kihívás: kapcsoljátok ki a rádiót, a TV-t, a számítógépet és 
a mobiltelefont!
Csökkentsd a biológiai lábnyomod! Tudatos vásárlás, 
újrahasznosított termékek, szelektív gyűjtés, saját 
újrahasznosítás, pazarlás csökkentése, kölcsönzés.

Október 3. csütörtök (4. nap): 
Fenntartható fejlődés? A gazdasági növekedés 
mítosza
Előadások, prezentációk: új gazdaságkutatási eredmények.
Fenntartható Föld: túlnépesedés, élelmiszerválságok, 
vízhiány.
A témával kapcsolatos előadások, kiállítások, 
könyvbemutatók, filmvetítések, beszélgetések.
Alternatív energiahordozók, megújuló energiaforrások és 
felhasználásuk.

A távoli jövő lehetőségei (Elon Musk, Tesla, SpaceX, Mars)
Táplálkozás: helyi piac.
Környezetbarát kert, komposztálás.

Október 4. péntek (5. nap): 
Velünk élő természet: Az állatok világnapja
Vörös Könyv: Veszélyeztetett állatfajok
Jelentés az Antarktiszról.
Assisi Szent Ferenc nyomában.
Magyar természetfilmezés, magyar természetfotós 
sikerek. 
A felelősségteljes állattartás.
Házi kedvencek egykor és napjainkban.
Kabalaállatok a könyvtárban és a könyvtáron kívül
Állatos gyűjtemények (plüss, fotó, képeslap, bélyeg stb.)
Madárbarát kert.
Állatok az emberért (vakvezetők).

Október 5. szombat (6. nap): Ökonap
Családi vetélkedő, hogyan tud a család egészségesebben, 
takarékosabban, kevesebb szemetet termelve élni. 
Környezetvédő megoldások: szennyezéscsökkentés, 
tömegközlekedés, kerékpározás, energiatakarékos 
berendezések, tudatos vásárlás, újrahasznosítás, 
kölcsönzés, vegyél használtat, spórolás.

Október 6. vasárnap (7. nap): 
Családi nap: az összefogás napja
Kapcsolódás az egyházakhoz, felekezetekhez: Ferenc 
pápa enciklikája kapcsán.
Könyvajánlás közösségek számára, együttműködve 
a lelkészekkel, papokkal (templomi könyvajánló).
Légy a természet része: sport, túra, kerékpározás.
Családi túrák szervezése: fedezd fel az ősz csodáit: 
természeti érdekességek, termények, ősi fák, parkok.
Elődeink együttélése a természettel? Néprajzi kirándulás 
a múltban. Előadások, beszélgetések.
Családi játszóház.
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Felhívás

OKN szakmai nap plakát
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INTERJÚ 

Fotó: Mihály László
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FELHÍVÁS

Ültess fát, olvass alatta könyvet!

Az „Ültess fát, olvass alatta könyvet!” elnevezésű akciót a Me-
zőkovácsházi Városi Könyvtár hívta életre. A könyvtár e 
kezdeményezéssel hívja fel a figyelmet a klímaváltozásra és 

a környezettudatosság fontosságára. Az országos faültető akcióba 
minél több könyvtár csatlakozását várják.

A szervezők javasolják, hogy a faültetés köré programokat 
vagy előadásokat is szervezzenek a helyi könyvtárak. A Csor-
ba Győző Könyvtár is buzdítja a baranyai könyvtárellátás te-
lepüléseit, hogy aktívan vegyenek részt a kezdeményezés-
ben, akár helyi összefogással, támogatással, civil szervezetek 
bevonásával csatlakozzanak. Közös cél, hogy minél több 
„könyvtárfa” legyen az országban!

Időpontja: 2019. szeptember 30. – október 6. (kapcsolód-
va és egyetértve az Országos Könyvtári Napok témájával) 
Az akcióhoz egy űrlappal lehet csatlakozni, amely elérhető 
a Mezőkovácsházi Városi Könyvtár facebook oldalán, illetve 
a kovikonyvtar.hu oldalon.

A program e-mail címe: ultessfat.konyvtar@gmail.com
Az akció facebook-eseményében további információk is ta-

lálhatók. 

Az Országos Könyvtári Napok alkalmából játékra hívjuk a KSZR településeken dolgozó könyvtárosokat. A helyes megfejtők 
között Szentesi Éva Hamvaimból című dedikált könyvét sorsoljuk ki. A megfejtéseket a mizerak.andrea@csgyk.hu e-mail címre 
várjuk 2019. október 10-ig. Sorsolás 2019. október 12-én, a nyertest e-mailben értesítjük.
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Velünk élő néphagyományok - interjú Burján 
Istvánnal

Burján István, a Néprajzi Múzeum osztályvezető főmuzeo-
lógusa már harmadik éve járja a megyét interaktív, az ak-
tuális naptári ünnepekhez kapcsolódó foglalkozásaival.

Miből áll egy foglalkozás, milyen eszközökkel dolgo-
zol?

Rendszeresen a megyei programajánlathoz hasonló, interak-
tív foglalkozást tartunk Pécsett is a múzeumban, ilyenkor nem-
csak a múzeumi tárlat darabjait, hanem a raktáron lévő tárgya-
kat is a közönség, a gyerekek kezébe adjuk és megszólaltatjuk, 
nem zeneszerszámként, hanem erről a tárgyról mesélünk, és 
felidézzük, hogy mit tudnak róla akár az idősek, és mit mondhat 
a gyerekeknek, például mivel játszottak a nagyszüleik. Textilmű-
vesek is jönnek, akik ezzel szeretnének foglalkozni és tanulmá-
nyozzák az öltésmintákat. Olyan különleges baranyai tárgyakat 
nézünk meg, amiket kevésbé ismernek: csalikancsókat, vízhor-
dórudat, csörgőkorsót, főkötőket. Vidéken a jeles napokhoz 
kötődő hagyományokat és népszokásokat meséljük el játékos 
formában. A településeken még élik ezeket a hagyományokat, 
de más élmény, amikor egy foglalkozásvezető irányítva előadja 
nekik, és mindenki magára ismerhet. Különleges a Márton-nap 
például Palkonyán, ahol a borászok élesztették fel a hagyomá-
nyokat. A foglalkozásokon gyerekek és idősek egyaránt részt 
vesznek, be lehet őket vonni: a gyerekek eljátsszák Szent Már-
ton történetét, ahol a kellékek közé tartozik a lampion, palást, 
római páncélzat is. Volt, hogy egy egész színpadot kaptam, pél-
dául egy aratásról szóló előadás során. Mindig azt mutatom 
be, amit kevésbé ismernek, mert kaszálni valószínűleg jobban 
tudnak nálam, viszont lehet, hogy cséphadarót még nem lát-
tak. Próbálok az érdeklődésükhöz alkalmazkodni. Ehhez kell 
a muzeológus is, de kell az is, aki ezeknek 
az eszközöknek a használatát még meg-
élte, csinálta. Ha iskolán belül tartják az 
előadást, gyakran a gyerekek is készülnek 
bemutatóval. Ilyenkor megnézzük, hogy 
például egy betlehemes előadásnak me-
lyek a helyi elemei. Luca-nap környékén 
mindig viszek búzát, amit aztán elvethet-
nek. Később hallottam, hogy tényleg elül-
tették, a faluban mindenkinél Luca-búza 
volt. Adventkor almát viszek, amiből min-
denki kap egy szeletet, hogy következő 
karácsonykor is együtt legyünk.

Néprajzosként milyen érzés nem 
kutatási céllal járni a vidéket? Le lehet 
vetkőzni a szakember szemléletét?

Nem gyűjteni megyek ki valójában, de 
a munkához és a következő előadáshoz 
az ilyen adatokat én is megjegyzem. Egy 
dolog a hagyomány és amit már felje-

gyeztek, és megint 
más, ahogyan tényleg 
készülnek. Ezt szó sze-
rint minden falu más-
képp csinálja. Az Or-
mánságban volt olyan 
pici település, ahol 
a könyvtári előadások 
miatt jártam először. 
Ott az év végi ünnep-
körhöz, névnapokhoz 
kötődő előadást kér-
tek. Az egész falu, fiatalok és idősek összejöttek, együtt meg-
terítették a karácsonyi asztalt – itt a néprajzos szinte többet 
tanult tőlük, mint ők az előadásból, mert a nénik elmondták, 
hogy mit sütöttek, mit esznek, hogyan készült a kelt kalács. 
A pünkösdi őrség és körmenet első leírásai nálunk Nagyhar-
sányból származnak, Bálint Sándor ott gyűjtötte. Ők ezt még 
nem olvasták, de tudtam nekik adni egy példányt, cserébe tő-
lük is kaptam egy helyi kiadványt, ami aztán a múzeumi könyv-
tár állományát gyarapítja. Egy családjáráson is részt vehettem 
Bicsérden, meghívtak, hogy menjek velük, és ez nekem is plusz 
élmény. Gyerekkoromban voltam ilyesmin utoljára, pedig ez 
egy abszolút élő néphagyomány. Főleg a vallási néphagyomá-
nyokat élik, különösen akkor, ha van egy olyan személyiség, aki 
felkarolta ezeket a faluban.

Továbbélnek ezek a hagyomá-
nyok, átadják az idősek a fiatalok-
nak?

Általában inkább az idősek figyelnek 
oda a hagyományokra, és a gyerekeik, 
unokáik közül is megtanulják ezeket pá-
ran. De a könyvtári ismeretterjesztő előa-
dások során, mint amit mi is csinálunk, 
többen találkozhatnak ezekkel a szo-
kásokkal, megismerhetik őket, esetleg 
kedvet kaphatnak a néphagyományok 
felélesztéséhez is. Van olyan település, 
például Garé, ahol az ilyen jellegű progra-
mokkal tudják igazán összehívni a lakos-
ságot. A mi foglalkozásainknak nem része 
az evés-ivás, de ők külön készülnek, meg-
köszöntik egymást a saját süteményeikkel, 
és az eseményt ünneppé teszik.

Németh Luca
Csorba Győző Könyvtár

INTERJÚ
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BEMUTATKOZNAK KÖNYVTÁRAINK

Kisasszonyfa szolgáltatóhely 

A település Pécstől délnyugatra, Szentlőrinctől délre, Sellyétől 
északkeletre, az Ormánságban fekszik, Magyartelek és Téseny 
között. Közúton a 6-os főút felől két irányból közelíthető meg: 

vagy a Szentlőrinc és Sellye közti országútról Magyarmecskénél bal-
ra letérve, Magyarteleken át, de kényelmesen megközelíthető köz-
vetlenül Pécs felől, Pellérden, Görcsönyön és Baksán keresztül is. 

Kisasszonyfa és környéke ősidők óta lakott hely. Területén a római 
korból vagy a török hódoltság korából való cölöpvár maradvá-
nyaira, régi mészégető kemencére, avar sírok nyomaira bukkan-
tak. Nevét 1270-ben említette először egy oklevél Kisasszonyfalva 
néven, amelyet védőszentje után kapott, középkori templomá-
nak Boldogasszony védőszentje után. Itt van az Istvánffy család 
egykor vizesárokkal körülvett várkastélya is. Itt a várkastélyban 
született 1538-ban Istvánffy Miklós nádor, történetíró is. A kisasz-
szonyfai könyvtárban a könyvtárosi feladatokat Pozsár Istvánné 
és Palkó Alexandra látja el. A könyvtárban mindenki megtalálja 
a számára érdekes, az érdeklődési körébe tartozó dokumentu-
mot. A munkatársak törekednek a minél magasabb szintű kiszol-
gálásra, a gyerekek számára foglalkozásokat tartanak a szolgál-
tatóhelyen, ahol az egészen apró olvasóktól kezdve az ifjúsági 
korosztályig bezárólag kézműveskedhetnek és rajzórákon ve-
hetnek részt, továbbá társasjátékokkal is játszhatnak. A könyv-
tárba látogatók nyugalmat is találnak, így kiváló hely a kötelező 
olvasmányok feldolgozásához, vagy a napilap, illetve folyóiratok 

átolvasására is. A szolgáltatóhelynek lehetősége van két program 
igénylésére a megyei könyvtártól, így további színes programo-
kon vehetnek részt az érdeklődők. Ahhoz, hogy a könyvtár még 
szebb, kellemesebb, a szolgáltatásoknak és az igényeknek még 
inkább megfelelő környezettel várja az olvasóit, 2018-ban teljes 
körű felújításon esett át, kívül-belül megújult. Az eddig különál-
ló két épületrészt egybenyitották, így a könyvtárban helyet ka-
pott egymástól elkülönülve egy felnőtt-, és egy gyermekrészleg. 
Új mosdókat alakítottak ki, megtörtént a nyílászárók cseréje és 
egy teakonyha is helyet kapott az épületben. A kellemes külső 
megjelenés mellé egy hangulatos, szépen kialakított belső tér is 
kialakításra került. Az épület szerkezeti és esztétikai felújítása után 
a Csorba Győző Könyvtár munkatársai a kisasszonyfai könyvtár 
kollégái segítségével felmérték a helyiségeket, hogy egységes, 
színben is harmonizáló célbútorokat helyezzenek ki, így a könyv-
tárban a felnőttrészlegen helyet kaptak szépirodalmi- és szak-
irodalmi polcok, folyóirattartó, számítógépasztal, médiaszekrény, 
könyvtáros pult és szekrény, valamint puffok is színesítetik a helyi-
séget. A gyermekrészleg gyermekpolcokkal, ifjúsági résszel gaz-
dagodott, és a szabadidő még kellemesebb eltöltésére létrejött 
egy gyermek játszósarok, ahova gyermekasztal kisszékekkel és 
válogatóláda került. A még kellemesebb környezet kialakítása 
céljából az Önkormányzat függönyöket és szőnyegeket vásá-
rolt a könyvtárba. A könyvtár állománya folyamatosan bővül, 
negyedévente kerül sor könyv- és audiovizuális dokumentumok 
szállítására, emellett pedig az olvasók is élhetnek dokumentum-
kérésekkel, melyeket a szolgáltatóhely munkatársai közvetítenek 
a Csorba Győző Könyvtár kapcsolattartója felé. A könyvtár ked-
den 14:00-19:00, csütörtökön 13:00-18:00, vasárnap pedig 10:00-
12:00 óráig várja az érdeklődőket.

Józsa Melinda – Csorba Győző Könyvtár

Előtte

Utána
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Nagy Ferenc miniszterelnök
Bissén született kisparaszti családban 1903. október 8-án. 1931-

ig szülei földjén gazdálkodott. Ahogy életrajzában írták: „ifjúsá-
ga küzdelmes és nehéz volt, ugyanúgy munkával és verejtékkel 
tele, mint a többi dolgos parasztfiú élete”. Hat elemit végzett, de 
a kemény munka mellett saját erejéből művelte magát, rengeteget 
olvasott, és már kamaszkorában írni kezdett. Az 1920-as évektől 
jelentek meg cikkei a helyi, majd az országos lapokban. 1924-ben 
belépett a Nagyatádi-féle Kisgazdapártba, 1928-tól a párt Bara-
nya megyei alelnökévé választották, 1930-ban azonban kilépett 
belőle, mert úgy érezte, hogy nem képviseli kellőképpen a kis-
gazdákat, és részt vett a Független Kisgazdapárt (FKgP) meg-
alapításában, amelynek főtitkára (1930–1943), országos főtitkára 
(1943–1945), majd országos elnöke (1945–1947) lett. 1941-ben 
a Magyar Parasztszövetség társalapítója és elnöke, 1939–1944 
között Baranya vármegyei listáról országgyűlési képviselő volt. 
A képviselőházban bírálta az egyoldalú német orientációt. 
A német megszállás után illegalitásba kényszerült, de 1944-ben 
– családja védelmében – jelentkezett a Gestapónál, ahol letar-
tóztatták. A nyilaspuccs után Budapesten bujkált. 1945-ben több 
vezetőtestület tagja, meghatározó személyisége lett. 1945-től 
nemzetgyűlési képviselő, 1945. május 11-től 1945. november 15-

ig az Ideiglenes Nemzeti Kormány újjáépítési minisztere, 1945. 
november 29-től 1946. február 5-ig a nemzetgyűlés elnöke és 
a Nemzeti Főtanács tagja, 1946 augusztusában honvédelmi mi-
niszter volt. 1946. február 4-től miniszterelnök, 1947. június 1-jén 
Svájcban, ahol szabadságát töltötte, Rákosiék lemondásra kény-
szerítették. Kivándorolt az Amerikai Egyesült Államokba, és egy 
Washington mellett vásárolt farmon gazdálkodott. 1948-ban 
a Nemzetközi Parasztunió társalapítója, alelnöke volt. 1951-ben 
bekapcsolódott a magyar emigráció tevékenységébe, a Magyar 
Nemzeti Bizottmány alapítótagja, alelnöke. Az USA külügymi-
nisztériumának felkérésére háromszor tett távol-keleti körutat, és 
kb. 400 amerikai felsőoktatási intézményben tartott előadásokat. 
A kaliforniai Berkeley Egyetem díszdoktora lett. 1977-ben kiállt 
a magyar Szent Korona és a koronázási ékszerek visszaadása 
mellett. Hazalátogatását tervezte, de ebben megakadályozta 
hirtelen halála. Herndonban hunyt el 1979. június 12-én.

Dr. Zókáné Bozsik Anna –  Csorba Győző Könyvtár

Nagy Ferenc a Baranyai neves személyek adatbázisában:
https://www.csgyk.hu/baranyai-neves-szemelyek-bon-

geszo/?nevesszemely_azonosito=10604
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A 90 éve született id. Jandó Jenő karnagy, 
zeneszerző, ének-zene tanár emlékezete
(1928. nov. 3. Szentlőrinc – 2008. jan. 28. Pécs)

A világhírű pécsi zongoraművész, Jandó Jenő Szentlőrincen 
született. Édesapja a Mayer Ferenc által vezetett pécsi Székes-
egyházi Énekiskola fiúkórusának szép hangú, tehetséges tag-
jaként kapott életre szóló indíttatást a zene és a kórusmuzsika 
iránt. 1948–1951 között a Pécsi Pedagógiai Főiskolán végezte 
tanári tanulmányait, ahol az első év végén, négy másik tár-
sával – köztük Pécsi Gézával és későbbi feleségével, a kiváló 
zongoraművész Rubel Mártával – együtt mint vallásos beállí-
tottságút, „kibuktatással” el akarták távolítani, ám végül a pót-
vizsgán minisztériumi engedéllyel „átengedték”.

A következő tanévtől az Egyetemi Dolgozók Énekkarát ve-
zette, s ebből az időszakból egy legendássá vált vezénylését 
is megosztotta velem, aki a pécsi rádió számára interjúkat 
készíthettem vele. 1949. december 21-én, Sztálin 70. szüle-
tésnapján megígérte többségében vele egykorú egyetemista 
kórustagjainak, hogy az ünnepi műsorban a reneszánsz egy-
házzene legnagyobb mesterének, Palestrinának egyik művét is 
előadják. Kétkedő dalosainak legnagyobb meglepetésére a mű 
elhangzása előtt megfordult, s a következőképp konferált: 
„Most pedig következik, Palestrinov Cosi la fama.” A nem min-
dennapi bátorságú tett következményeivel maga is tisztában 
lévén, interjún kívül azt is elmondta, hogy „azért ez nem volt 
veszélytelen, könnyen juthattam volna olyan sorsra, hogy ma 
nem lenne a Jenci” – utalt világhírűvé lett zongoraművész fia 
három évvel későbbi születésére. Jandó Jenő először a pécs-

váradi, majd a pécsszabolcsi iskolánál kezdte tanári munkáját, 
majd 1953-ban az Ágoston téri iskolához helyezték. Itt szólalt 
meg diákjai ajkán 1957 tavaszán vesztett forradalmunk keser-
gője, a himnikus-allegorikus Kuruc dal. Jandó Jenő 1968-tól 
1981-ig volt a pécsi Leőwey Klára Gimnázium ének-zene tanára, 
aki a kétszeri helikoni aranyérem elnyerése után határozta el, 
hogy kapcsolatot teremt a sepsiszentgyörgyi és a kassai magyar 
iskolákkal. Jandó Jenő 1955-től két, korábban Till Ferenc által 
vezetett kórusnak is karnagya lett: a Pécsi Szénbányászati Tröszt 
Igazgatósága Kórusának és a Pécsi Építők Kórusának, akiket kü-
lönböző néven, utóbb, mint Pécsi Madrigál Kórus, haláláig ve-
zetett. Jandó Jenő a Pécsi Madrigálkórussal Csehszlovákiában, 
Lengyelországban, Jugoszláviában és Finnországban, valamint 
Pécs finn testvérvárosában, Lahtiban öregbítette a magyar és 
a pécsi kórusmuzsika jó hírnevét. A Pécsi Madrigálkórus mint 
zeneszerzőnek is népszerűsítette karnagya munkásságát, s 
a rendszerváltás után már eredeti címével „Porba hulltak mind 
a zászlók – 56-os szabadságharcunk dala” adták elő Jandó Jenő 
Galambosi László versére 1957-ben írt művét, s ők énekelték 6 
gregorián miséjét is, de hálaadó zenés áhítatokkal emlékeztek 
meg 1991 júniusától kezdve évente június 30-áról is, amikor az 
utolsó idegen megszálló csapatok is elhagyták hazánkat.

Kovács Attila
Amtmann Prosper és Bartók Béla Emlék-díjkas zenei szerkesztő

 Csorba Győző Könyvtár
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KISSZÍNES

Könyvtárbusz találkozó Rijekában

A Csorba Győző Könyvtár kettes számú könyvtárbusza 
2019. június 6. és 8. között a horvátországi Rijekába láto-
gatott a „14. kerekasztal-beszélgetés és 8. horvát könyvtár-
busz fesztivál”-ra. A program megnyitója, valamint egy ze-
nés műsor után a város egyik központi terén az érdeklődők, 
óvodás-, iskolás csoportok megtekinthették a részt vevő 
országok (Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Magyaror-
szág, Olaszország, Szerbia, Szlovénia) bibliobuszait. A fan-
tasztikus hangulatú bemutató egy rövid felvonulással ért 
véget. Ezt követően szakmai előadások során betekintést 
nyerhettünk a mozgókönyvtári szolgáltatások működésébe 
is. A Csorba Győző Könyvtár igazgatója, Miszler Tamás is 
előadást tartott „A társadalmi jólét könyvtárbuszokkal” cím-
mel, amelyben kifejtette, hogy könyvtárbuszaink nagyban 
hozzájárulnak az ellátott települések kulturális életéhez, 
hiszen a legfrissebb szak- és szépirodalom kölcsönzése 
mellett lehetőség van többek között internethasználatra, 
óvodai és iskolai csoportok könyvtárlátogatására, könyvtá-
ri programokon való részvételre is. Hasznos, ötletgazdag 
eszmecserének lehettünk részesei. 

Decsi Dóra – Csorba Győző Könyvtár

Új külsőt kapott a Csorba Győző Könyvtár könyvtárbusza
Új külsőt kapott a Csorba Győző Könyvtár 

egyes számú könyvtárbusza, amely Baranya 
aprófalvas térségeiben végez mozgókönyvtári 
szolgáltatást. A jármű egy európai uniós pá-
lyázatnak köszönhetően 2010 decemberében 
indult útjára, azóta több tízezer kilométert tett 
meg. A busz megújult, dominánsan kék-fehér 
színű arculatán megjelenik a pécsi Tv-torony is. 
Az új arculat tervezésekor a cél az volt, hogy le-
gyen jelen az a sokszínűség, amely a könyvtár-
buszos szolgáltatást jellemzi. Az intézmény 1-es 
számú könyvtárbusza jelenleg 33 települést lát 
el Baranya megyében. Intézményünk egyedüli 
módon az országban két könyvtárbusszal szol-
gáltat, összesen 67 településen.

II. Hálózatépítő továbbképzés 
2019. szeptember 17-én indul útjára immár második alka-
lommal az intézmény hálózatépítő továbbképzése KSZR 
könyvtárosok számára. A képzés szeptembertől decem-
berig tart, a munkatársak 5 modul során járják körbe az 
alábbi témaköröket: közösségépítés, könyvtári partner-
kapcsolatok, rendezvényszervezés, gyermekkönyvtári 
programok, könyvtármarketing és asszertív kommuniká-
ció, számítógépes alapismeretek, Corvina IKR kölcsönző 
modul használata, könyvtári alapismeretek. Baranya me-
gye aprófalvas településszerkezetű, bár a szolgáltatást 
kilenc referens koordinálja, sokszor nehéz feladat a fo-
lyamatos személyes kapcsolattartás. A most jelentkező 
22 kolléga reményeink szerint a mindennapi munkában 
is sikerrel tudja majd hasznosítani az itt megszerzett tu-
dást. Emellett alaposabban megismerhetik egymás mun-
káját, tapasztalatokat, jó gyakorlatokat oszthatnak meg 
egymással, együttműködéseket alakíthatnak ki. A képzés 
zárónapját december 11-én tartjuk, amikor könyvtáros 
karácsonnyal is készülünk, melynek keretében az okleve-
lek és „Az év KSZR könyvtárosa” díj átadására is sor kerül.
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Könyvtárhasználati foglalkozás gyerekeknek

A foglalkozás célja, hogy elsősorban az 
általános iskolás gyermekek (legin-
kább az alsó tagozatos diákok) be-

pillantást nyerjenek a könyvtár világába, 
megismerkedjenek a könyvtári szokásokkal, 
szabályokkal és kiismerjék magukat a könyv-
tári terekben, ahol később tanulásra és a sza-
badidejük eltöltésére is lehetőségük lesz.

Nem minden gyermeknek van lehetősége, hogy családi kör-
ben ismerkedjen meg a könyvekkel, könyvtárral. Ezért nagyon 
fontos, hogy osztályszinten évente legalább egyszer elláto-
gassanak az iskolájukhoz közeli könyvtárba (az iskolai könyv-
táron kívül). 

Bevezetésként gyűjtsük össze a gyerekekkel közösen, hogy 
kinek mi jut eszébe, amikor meghallja azt a szót, hogy könyv-
tár? Beszéljünk a mai és a régi idők könyvtárairól! Miben vál-
tozhattak meg a könyvek, a könyvtárak az idők során? Mi az, 
ami állandó maradt a könyvtárak feladataiban? Saját könyvtári 
élményeiket is megoszthatják egymással. 

Képek segítségével beszéljünk meg minden könyvtárral 
kapcsolatos fontos dolgot! Mit lehet csinálni a könyvtárban? 
Kik járhatnak könyvtárba? Hogyan kell viselkedni? Mit találunk 
a könyvtárban? A képek segíthetnek rögzíteni a gyerekeknek 
a hallottakat. A lehetőségekhez mérten memóriajátékot 
is lehet készíteni a képekből, hogy még izgalmasabb legyen 
a „tanulás”.

Fontos dolog, hogy a gyerekek megértsék, hogy mi a kü-
lönbség a saját megvásárolt könyv és a kölcsönzött könyvtári 
könyv között! A gyerekek szituációs játékkal mutassák be 
a könyvtári kölcsönzést és a könyvesboltban való vásárlást. 
Majd közösen megbeszélhetik, melyik – melyik volt, és mi 
a különbség. Beszélgessük a kölcsönzés szabályairól, milyen 
feltételekkel és hogyan tudnak beiratkozni a könyvtárba. Az 
általános könyvtári szabályok és a helyi szokások is fontosak.

Beszéljük meg, hogy a könyvtárban milyen rend szerint 
vannak a könyvek és hangsúlyozzuk ki ennek fontosságát. 
Apró papírokra írjunk fel szépirodalmi és ismeretterjesztő 
könyvek címeit és jelzeteit. Beszéljük meg, mi a különbség 
a két csoport között. Előre szét is válogathatjuk a kétféle jel-
zeteket. 

A megbeszéltek alapján tegyék sorrendbe a címeket. Ezt le-
het önálló feladatként és kiscsoportokban is játszani. 

Minden gyermek vegyen a kezébe egy könyvet, és beszél-
jük meg a könyv legfontosabb részeit. Hol található a könyv 
gerince, borítója, címoldala? Hol a cím és mit tudunk meg be-
lőle? Ki a szerzője és mit jelent ez egy könyvnél? A kiadó és 
évszám mit jelöl? Mire használjuk a tartalomjegyzéket?

Fontos, hogy a gyerekek megismerjék az adott könyvtárat 
és bátran mozogjanak benne. Közösen fedezzük fel, melyik 
könyvek hol találhatóak. Gyűjtsünk össze előre néhány könyv-
címet, amelyet meg kell keresni a polcokon. Mielőtt szétszé-
lednének a könyvtárban a gyerekek, ismertessük az őrjegy 
használatát. Ha mindenki megkapta az őrjegyét, egy kis ver-
senyt tarthatunk, hogy ki találja meg leghamarabb a kiosztott 
könyvcímek és jelzetek alapján a könyvét. Apró ajándékkal ju-
talmazhatjuk a megtalálókat. A keresést rejtvényekkel bonyo-
líthatjuk korosztálytól függően. Ha az idő engedi, egy mese 
zárhatja le a könyvtári órát. Például: Michelle Knudsen: Orosz-
lán a könyvtárban.

Farkas Fruzsina –  Csorba Győző Könyvtár
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Gyermekirodalmi adatbázis

A könyvtári tájékoztatás cikksorozatunkat folytatva a Gyermek-
irodalmi adatbázist mutatjuk be nektek, amely a magyar 
nyelven megjelent gyermekirodalom legjavát tartalmazza. 

Segítséget nyújt eligazodni szülőknek, pedagógusoknak és könyv-
tárosoknak, hogy milyen színvonalas olvasnivalót adjanak a gye-
rekeknek. Az adatbázist a Magyar Olvasástársaság és a Könyvtári 
Intézet munkatársai hozták létre.

Az adatbázis előzménye az 1995-ben kiadott Olvass nekem! 
című kiadvány. A könyv megjelenése után évekkel később, 
2000-re elkészült a kiegészítés, amely az addig megjelent 
gyermek- és ifjúsági könyveket vette számba, de anyagi okok 
miatt nem tudott megjelenni. A válogatómunkát 2005-ben 
folytatták egy pályázati lehetőségnek köszönhetően, és elké-
szült a 750 címet tartalmazó bibliográfia. A válogatást Péterfi 
Rita, Bartók Györgyi, Hölgyesi Györgyi és Kis Klára készítette, 
amelyet Boldizsár Ildikó mesekutató lektorált. A gyűjteményt 
végül nyomtatott formában nem adták ki, így a Magyar Olva-
sástársaság egy új platformon való megjelenés mellett dön-
tött. A munkájukat egy bárki számára ingyenesen hozzáfér-
hető adatbázis formájában adták közre. A könyvek válogatása 
részben szubjektív volt, de a fő szempont a minőségi gyer-
mekirodalom kiválogatása maradt. Az adatbázist 2007-ben, 
a Népmese napjához kapcsolódóan mutatták be az Országos 
Széchényi Könyvtárban. A honlap folyamatosan frissül, nem 
csak új megjelenésű, hanem régebbi kiadású könyveket is 
tartalmaz. A gyerekeknek szóló könyvekhez rövid annotáci-
ók kapcsolódnak. Az adatbázis a következő címen érhető el: 
http://ki2.oszk.hu/gyerekirodalom/.

Az adatbázis felépítése 

Újdonságok
Az újonnan feltöltött gyermekiro-

dalmi könyveket és a legutoljára mó-
dosított tételeket tartalmazza.

Keresés
Ha valaki a keresés menüben egy 

adott szerzőre vagy egy műre szeret-
ne keresni, akkor megteheti a szer-
ző, társszerző vagy a mű címének 
beírásával, ezen kívül lehet keres-
ni közreműködőkre és kiadókra is. 
A találatoknál a borítóképre kattintva 
több információ jelenik meg az adott 
műről, pl. a keresett könyvről olvas-
ható annotáció, melyik korosztálynak 
javasolják, milyen a mű tartalmi jel-
lemzője, hányan értékelték és milyen 
pontszámot kapott maga a mű.

Böngészés és további szűrési lehetőségek

Az adatbázisban szereplő művek között a következőképpen 
válogathatunk, szűrhetünk korcsoportokra és nemek szerint. 
A korcsoportokban az alábbiak szerint lehet böngészni: 2-4 
éves, 4-6 éves, 6-8 éves, 8-11 éves, 11-14 éves, 14 év felett. 
A másik lehetőség: fiúknak, lányoknak, valamint a mindkét 
nemnek egyaránt ajánlott olvasmányokban tallózhatunk. 
A két szempont kombinálható is, amely további szűrést tesz 
lehetővé. Lehetőség van még műfaj kategóriában is böngész-
ni az adatbázisban, amelyre 59 címszó áll rendelkezésre. A ta-
lálatokról a nyomtatási nézet segítségével lista is készíthető.

Kiemelt tételek
Itt a felhasználóknak lehetőségük van az elolvasott vagy az 

ajánlott könyveket 1-5-ig terjedő osztályzattal értékelni. Ezáltal 
felkelthetik mások érdeklődését, illetve képet adhat arról, hogy 
melyek a legkeresettebb művek. Amennyiben a műnek van 
ingyenesen elérhető teljes szövegű elektronikus változata is (a 
Magyar Elektronikus Könyvtár vagy a Digitális Irodalmi Akadé-
mia gyűjteményében), akkor a felületen az is jelezve van.

Forrás: Bartók Györgyi, Péterfi Rita: A Gyermekirodalmi Adatbázis be-
mutatása. In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2007. 16. évf. 11. sz. p. 27–30.
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