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HÍRT ZENGÜNK!

TARTALOM

Kedves Könyvtáros Kollégák!
Mikor februárban a 2020-as első számunkat terveztük,
nem sejtettük, hogy a koronavírus miatt globális vészhelyzet alakul ki, és teljesen megváltozik az emberek élete.
Azonban bízva a legjobbakban, hogy minél hamarabb túl
leszünk a nehezén, továbbra is igyekszünk hasznos információkkal ellátni Titeket. Vigyázzunk egymásra és töltsük
hasznosan az előttünk álló időszakot, olvassunk sokat!
Tavaszi számunkban beszámolunk a februárban lezajlott
KSZR szakmai napról, melynek központi témája a helytörténet volt. Összefoglaljuk a baranyai könyvtárellátás 2019es évét, és beszámolunk a kistelepülési munkatársak karácsonyi találkozójáról, ahol megköszöntük az egész éves
munkátokat és első alkalommal adtuk át Az Év BKSZR
munkatársa díjat. Bemutatjuk az újonnan megjelent Már
én is olvasok! című olvasásnépszerűsítő, könyvajánló kiadványunkat. Egy összegzést olvashattok a lezárult „Az én
könyvtáram” projektről. A Helyi érték rovatunkban dr. Várnai Ferenc portréját ismerhetitek meg. A Bemutatkoznak
könyvtáraink rovatban Hosszúhetény település szolgáltatóhelyével ismerkedhettek meg közelebbről. Az Ötletbörzében segítséget nyújtunk abban, hogy felismerjük az
álhíreket (fake news); fontos hogy hiteles forrásból tudjunk
tájékozódni. A Hasznos tudnivalókban a BKSZR programkérés változásait taglaljuk, illetve programötleteket adunk
a gyermek és a felnőtt korosztály számára.
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TUDÓSÍTÁS
Helyismeret a települési könyvtárban KSZR szakmai nap a Csorba Győző Könyvtárban

A

február 11-én megrendezett, hagyományos KSZR (Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer) szakmai napunk középpontjában idén a helytörténeti kutatás szerepelt. Szó esett a
helyismereti dokumentumok megőrzésének fontosságáról, a gyűjtésükről, rendszerezésükről, és digitalizálásukról is.
Intézményünk igazgatója, Miszler Tamás nyitotta meg az
eseményt. Könyvtárunk vezetője elmondta, az értékmegőrzés
fontos feladata a települési könyvtáraknak, ebben a munkában
a Csorba Győző Könyvtár szakmai támogatást tud nyújtani.
Hozzátette, intézményünk nyitott a megkeresésekre, hiszen
fontos feladatunk Pécs és Baranya dokumentumainak feldolgozása, digitalizálása. Szöllősi Gréta, a Baranya megyei Hálózati
Osztály vezetője összegezte a tavalyi évet, beszélt a nemrégiben lezajlott szakfelügyeleti vizsgálatról, valamint az idei év
kapcsán elmondta: a szolgáltatások folyamatos fejlesztésének
célja, hogy szakmailag felkészülten várják kollégáink a települések olvasóit. A tervek szerint ebben az évben elégedettségmérést is végzünk majd a KSZR könyvtárosaink körében.
Elhangzott az is, hogy a tavalyi év hálózatépítő képzése sikeres
volt, így a tervek szerint a képzés idén is folytatódik, így immár
harmadik alkalommal fogunk könyvtárosainknak lehetőséget
biztosítani, hogy további könyvtárszakmai ismeretekkel gyarapodjanak. A megújult honlapunkra (bkszr.csgyk.hu) pedig minden fontos tudnivaló felkerül. Németh Luca kulturális szervező
munkatársunk a 2020-as év könyvtári rendezvényeiről beszélt
a jelenlévőknek, hangsúlyozva, hogy az idei évben módosulnak a programszervezés alapjai. A friss programajánló nagyon
gazdagnak ígérkezik. A kollégák több mint 200 programajánlat közül válogathattak, így kialakítva egy változatos rendezvénykiajánlót, amelyet hamarosan közzéteszünk weboldalunkon. A választott programokat idén egy űrlapon kell jelezni a
szervezők felé, amin belül lehetőség lesz a szolgáltatóhely éves
programjainak tervezésére. Pap Dávid Zoltán, a Csorba Győző Könyvtár Helyismereti Osztályának vezetője előadásában
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számos példát hozott a helyismereti anyagok feltárásáról. Bemutatta azt a helyismereti adatbázist (www.baranyaidigitar.hu),
amelyet intézményünk fejlesztett, és amely folyamatosan bővül
online tartalmakkal, digitalizált hagyományos és audiovizuális
helytörténeti dokumentumokkal. Intézményünk osztályvezetője továbbá praktikus módszertani tanácsokkal látta el a jelenlévőket, arról is kiemelten beszélt, hogy a Csorba Győző Könyvtár
miként tudja segíteni a kistelepülési önkormányzatokat, a helyi
könyvtárakat az értékek dokumentálásában. Vasvári Gergely,
a Szigetvári Ellátási Térség referense előadásában részletesen,
gyakorlati példákkal mutatta be, hogy saját munkája során
miként is végzi a helyismereti gyűjtést, dokumentálást, ennek
kapcsán több szigetvári vonatkozású dokumentumot is bemutatott. Az előadások sorát Bősz Attila, a Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltárának munkatársa zárta, aki bemutatta azokat a forrásokat (pl. települési testületi jegyzőkönyvek,
anyakönyvi kivonatok, földhivatali tulajdonlapok stb.), amelyek
alapján intézménye munkatársaival végzik a településkutatást.
Az említett dokumentumok rendkívül fontosak egy-egy település múltjának megismerésében, lényeges, hogy a könyvtárosok
is tudjanak ezekről, megismerjék ezeket. A szakmai nap work
shopokkal zárult, az egyik Pap Dávid Zoltán vezetésével zajlott.
Itt a helytörténeti dokumentumok rendszerezéséről, digitalizálásáról lehetett több információt, példákat hallani. A másik
workshopban pedig Németh Luca a Kahoot! elnevezésű online
kvízt mutatta be, amellyel egy baranyai vonatkozású helyismereti játékban vehettek részt a jelenlévők.
Szeifer Csaba
Csorba Győző Könyvtár

TUDÓSÍTÁS
A BKSZR - Baranyai Könyvtárellátási
Szolgáltató Rendszer 2019-ben

A

Csorba Győző Könyvtár 2019-ben Baranya megye 286 településén szolgáltatott: 219 településen működött könyvtári
szolgáltatóhely, míg 67 település ellátása az intézmény két
könyvtárbusza segítségével történt. A könyvtár a KSZR szervezését tavaly is négy városi könyvtár (Mohács, Sásd, Siklós és Szigetvár) közreműködésével koordinálta.

A 219 szolgáltatóhelyet 9 ellátási térségre osztva láttuk el
dokumentumokkal (Mohácsi, Pécsi, Pécsváradi, Sásdi, Selylyei, Siklósi, Szentlőrinci, Szigetvári és Villányi Ellátási Térség).
A referensek településenként évi négy alkalommal szállítottak
dokumentumokat a szolgáltatóhelyekre, összesen 28.349 darabot. Az intézmény már 2013 óta veszi igénybe a Magyar
Posta által nyújtott MPL szolgáltatást, annak érdekében, hogy
a sürgős dokumentumkérések gyorsabban eljussanak a szolgáltatóhelyekre. A 2019-es évben tovább nőtt az igény erre a
szolgáltatásra, összesen 1.752 db dokumentumot juttatunk el
így hozzátok. A 206 településre és a 67 településen szolgáltató két könyvtárbuszra összesen 187 féle folyóiratot fizetett elő
az intézmény, 1.358 példányban a 2019-es évre.
Az év során 78 szolgáltatóhelyen volt szükség állományellenőrzésre, a munkatársak összesen 102.000 db dokumentumot
ellenőriztek nálatok. Valamint megkezdődött az önkormányzatok tulajdonában lévő dokumentumok feldolgozása, öszszesen 10 településen, 14.500 db dokumentumot rögzítettek a
rendszerben az intézmény és a városi könyvtárak
munkatársai.
Az intézmény két könyvtárbusza 2019-ben 61
helyett 67 településen szolgáltatott. A csatlakozó települések bevonása és a költséghatékony
feladatellátás érdekében szükségessé vált a
könyvtárbuszok menetrendjének újragondolása,
a két busz településeinek újraosztása. 2019-ben
így már az új menetrend szerint szolgáltattak a
könyvtárbuszok, változatlanul havonta kétszer,
1,5 órában volt lehetősége a településen élőknek

igénybe venni a szolgáltatást.
Menetrend szerint naponta 4
településre jutottak el a könyvtárbuszok. A tervezett szolgáltatási napok száma 201 volt
mindkét jármű esetén, de az év
során külső tényezőkből (időjárási viszonyok, műszaki problémák) adódóan a Könyvtárbusz
1. 167 nappal, a Könyvtárbusz 2.
175 nappal zárta az évet, öszszesen 34.873 km-t megtéve.
2018-hoz képest, a KSH által
minden évben kiadott közigazgatási helynévkönyv alapján, ismét több mint 1000 fővel csökkent a szolgáltatóhelyeken élők
száma, ideértve a könyvtárbusszal ellátott településeket is. Az
összesített adatok alapján a 286 szolgáltatóhelyen a regisztrált könyvtárhasználók száma 2019-ben összesen 15.163 fő
volt, ez az ellátott lakosság 12,5 %-a. A kölcsönzött dokumentumok száma 146.451 db, míg helyben 189.449 db dokumentumot használtak. Személyes használatra 252.187 alkalommal
került sor, ebből internetet 101.030 esetben vettek igénybe. A
14 év alattiak 124.875 alkalommal látogatták a könyvtáraitokat,
és 52.753 db dokumentumot kölcsönöztek.
A CSGYK 2019-ben is változatos programok, rendezvények
szervezésével járult hozzá a szolgáltatóhelyetek kulturális
életéhez. A szerződött települések két könyvtári programot
választhattak a minden évben frissülő listáról. A programok
továbbra is 3 kategóriába kerültek besorolásra, annak érdekében, hogy minél változatosabb rendezvényeket tudjatok
nyújtani a helyi lakosság számára. A Csorba Győző Könyv-

www.csgyk.hu
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TUDÓSÍTÁS

tár szervezésében összesen 629 rendezvény zajlott le a településeken, amin 25.407 fő vett részt. A KSZR normatívából
finanszírozott programokon kívül további 1.006 rendezvényt
szerveztetek, 28.710 résztvevővel. Könyvtári programok a
könyvtárbuszokon is folyamatosan voltak, a két buszon munkatársaink szervezésében összesen 146 program zajlott le. Átlagosan tehát településenként 5-6 rendezvény valósult meg
az év során.
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2019-ben az évek óta aktív településeken továbbra is havi, kéthavi rendszerességgel rendeztek KönyvtárMozi vetítéseket és hozzá kapcsolódó foglalkozásokat. Baranya megyében 45
telepített szolgáltatóhelyen és a két könyvtárbuszon működik ez a szolgáltatás. Az aktív településeknek köszönhetően eddig a megyében 5.620
gyerek (14 év alatt), 3.995 aktív felnőtt (14-65 év),
643 idős (65 év felett) vett részt a filmvetítéseken.
Az előző évek fejlesztési irányát követve, tavaly
is bővült a szolgáltatóhelyek eszközparkja: TV készülékeket, fényképezőgépeket, DVD-lejátszókat,
diavetítőket stb. helyezett ki az intézmény a településekre. Az informatikai fejlesztés a 2020-as
évre tolódott át. Számos helyre kerültek új bútorok: könyvtári polcok, folyóiratpolcok, asztalok,
gyerekbútorok és székek jelzik a szolgáltatóhelyek fejlődését. Mindemellett több település teljes
könyvtári bútorzata is megújult. 2019-ben három
szolgáltatóhely (Bogdása, Magyarmecske, Tarrós)
nyert az NKA „Kistelepülési könyvtárak eszközfejlesztése” című pályázatán, így ezeken a településeken a bútorzat felújítására a 2020-as év során
kerül sor.
A Csorba Győző Könyvtár már hat könyvtári
szolgáltatóhelyen vezette be a Corvina Integrált Könyvtári Rendszer (Corvina IKR) kölcsönzési
modulját, amelyben lehetőség nyílik a dokumentumok elektronikus kölcsönzésére, visszavételére,
hosszabbítására, az olvasók regisztrálására is. Több
munkatárs is megtanulta a rendszer használatát,
azonban az informatikai eszközök beszerzésének
csúszása miatt sajnos nem tudott elindulni a kölcsönzés. Az intézmény 2020-ban még több településen tervezi bevezetni a Corvina IKR használatát.
2019-ben a Csorba Győző Könyvtár honlapjával együtt
megújult a Baranyai Könyvtárellátás weboldala is. Az új honlapon (bkszr.csgyk.hu) átláthatóbban szerepelnek a településekre vonatkozó legfontosabb információk. Érdemes böngészni
rajta!
Szöllősi Gréta
Csorba Győző Könyvtár

TUDÓSÍTÁS
Kistelepülési munkatársak karácsonyi találkozója

D

ecember 11-én Pécsett, a Tudásközpontban tartottuk a második hálózatépítő képzésünk záróeseményét, amelyet a kistelepülési könyvtárosaink és a könyvtárbuszos szolgáltatásunkat
segítő munkatársaink karácsonyi találkozója követett. Ezzel a rendhagyó programmal szerettük volna megköszönni a megye könyvtárosainak, kontaktszemélyeinek az egész éves munkájukat. Már elég
régóta működik a megyében a könyvtári ellátás ebben a formában,
és úgy éreztük, hogy ideje a munka mellett kicsit közösen ünnepelni
is. Nagy örömünkre ti is így gondoltátok, és sokan eljöttetek.

Az ünnepi eseményen velünk volt Standovár Ágnes klinikai
szakpszichológus, pszichoterapeuta, a Gombolyító Terápiás Műhely alapítója, aki a műhely munkájáról beszélt a résztvevőknek, illetve egy mesét is elmondott, majd őt követte a
BKSZR programlistán is szereplő Villuth András vezette Röppentő Együttes karácsonyi koncertje. A meglepetésprogram
után a Baranya megyei hálózatépítő szakmai továbbképzésen
résztvevők okleveleinek átadása következett. Még 2017 tavaszán született meg az ötlet, hogy indítsunk tanfolyamot a KSZR
ellátásban résztvevő szolgáltatóhelyeink számára. Majd 2018ban egy sikeres NKA pályázatnak köszönhetően meg is szervezhettük az első ilyen képzést, most pedig a második csapat
is sikeresen elvégezte a Baranya megyei hálózatépítő szakmai
továbbképzést. Nem titkolt célunk volt a hasznos ismeretek
átadásán túl, hogy erősítsük a megyei könyvtáros hálózatot,
valamint hogy közelebbről megismerhessük egymás munkáját.
A kollégák öt modul keretében találkozhattak olyan témákkal,
mint a közösségépítés, könyvtári partnerkapcsolatok, programszervezés, gyerekkönyvtári programok, marketing, asszertív
kommunikáció, kiskönyvtári ismeretek, számítógépes alapismeretek és a számítógépes kölcsönzés rejtelmei. A résztvevők
közül a képzés elvégzéséről 17 fő kapott oklevelet.
Intézményünk ebben az évben első alkalommal adta át
Az Év BKSZR munkatársa díjat, amelyet a Sásdi Ellátási Térséghez tartozó Bakóca könyvtárosa, Fehér Imréné kapott meg,

valamint a referenseink javaslatai alapján az ellátási térségek
egy-egy munkatársának is elismertük munkáját:
• A Könyvtárbusz 1. szolgáltatási helyei közül, Szemelyről
Török Zsigmond
• A Könyvtárbusz 2. szolgáltatási helyei közül, Ellendről Boros Anikó
• A Mohácsi Ellátási Térségből, Kölkedről Vincze Józsefné
• A Pécsi Ellátási Térségből, Pogányból Fejes Andrea
• A Pécsváradi Ellátási Térségből, Kárászról Mezei Attiláné
• A Sellyei Ellátási Térségből, Hegyszentmártonból Bacsáné
Rónaszéki Gyöngyi
• A Szentlőrinci Ellátási Térségből, Helesfáról Gáspár Diána
• A Szigetvári Ellátási Térségből, Hobolból Nyers Istvánné
• A Villányi Ellátási Térségből, Nagykozárból Borsodiné
Csuka Mária
Akik nem tudtak jelen lenni ezen a találkozón, azoknak is
szeretnénk megköszönni az egész éves munkájukat, hiszen
nélkületek ez az ellátás nem működhetne ilyen színvonalon. Ti
vagytok azok, akik fáradhatatlanul igyekeztek megszerettetni
az olvasást, a könyvek világát az emberekkel, akik karnyújtásnyira viszitek a tudást, a szórakozást. Tehát engedjétek meg
nekem, hogy egyrészt köszönetet mondjak ezért mindenkinek, és kívánjak a jövőre sok olvasót, izgalmas találkozásokat,
élménydús programokat és sok boldog pillanatot, örömöt!
Szöllősi Gréta
Csorba Győző Könyvtár
www.csgyk.hu
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TUDÓSÍTÁS
Már én is olvasok! – megjelent legújabb
olvasásnépszerűsítő, könyvajánló segédletünk

A

Csorba Győző Könyvtár kiemelt szerepet vállal a legkisebbektől az iskolás
kort betöltő gyermekek megszólításában. Látva az olvasáskutatások adatait, a
könyvtár fontos feladata, hogy minél korábban elkezdődjön az olvasásra nevelés.

Ezért indítottuk útjára azt a kiadványsorozatot, amely
az alapvető tudnivalók mellett szakértői szemmel készített
könyvajánlásokat nyújt a gyermekkönyvek hatalmas kínálatában olykor tanácstalanul bolyongó szülőknek, nagyszülőknek.
A sorozat első része 2012-ben pályázati forrásnak köszönhetően készült el Dr. Béres Judit, a PTE HFMI Könyvtár és Információtudományi Tanszék docense, a pécsi biblioterapeuta képzés
alapítója együttműködésében, aki a sorozat további részének
főszerkesztését is vállalta.
A füzetek nem titkoltan olyan nemzetközileg jól ismert, évek
óta sikerrel futó olvasásra nevelési programokhoz kívánnak csatlakozni, mint az angol „Bookstart” vagy az olasz „Nati per leggere”. Fontos hangsúlyozni, hogy a füzetek célja nem a korai,
túlzott fejlesztés, hanem annak az ösztönzése, „hogy a gyermek
az életkorának, mentális fejlettségi szintjének és egyéni fejlődési
ritmusának megfelelő módon és eszközökkel, a gyermek spontán
tudásvágyára és kapcsolati igényeire építve keltsük fel az érdeklődést az olvasás iránt, s fordítsuk a figyelmet az iskolai tanuláshoz
elengedhetetlen részkészségek játékos fejlesztésére.”
Az Olvasásra születtem! című első füzet már a gyermekek
születése előtt felhívja a szülők figyelmét a mesélés, az olvasás túlbecsülhetetlen jelentőségére. A kiadvány az óvodáskorig
bezárólag tárgyalja a könyv és az olvasás megszerettetésének első fontos lépéseit és műfajait, vagyis a babáknak készült
rágható, csörgő-zörgő, érdekes, színes-képes leporellóktól a
mondókákon, kiszámolókon át az állatmesékig. A füzetet 2015ben frissítettük, újranyomtattuk. A második, Olvass nekem!
című folytatás már a 3-6 éves korosztályba tartozó gyermekekre összpontosítva mutatja be, hogy mit és miért olvassunk
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a gyerekeknek. Az iskoláskort megelőző olvasásra nevelés két
alappillére a könyv megszerettetése és a mindennapos élet természetes részeként való használatának kialakítása, valamint a
különböző készségek, képességek megalapozása. A füzetben
ehhez találunk a meséktől a verseken, dalokon keresztül ismeretterjesztő és foglalkoztató anyagokat.
Az idei évben jelent meg a sorozat harmadik füzete Már én is
olvasok! címmel a 7-10 éves korosztály számára. A füzetben található kiadványok segíthetik az óvodából iskolába való átmenet
időszakát, bátorítást, lelki támogatást és segítséget nyújtanak az
új közegbe való beilleszkedésben. Nem szabad elfelejtenünk,
hogy az olvasás és írás tanulása nem verseny, hagyni kell, hogy
a friss tudás leülepedjen, acélosodjon, s fontos, hogy ehhez
könnyen érthető, élvezhető, a mai világhoz, élethelyzetekhez,
élményekhez közelibb, befogadhatóbb művekkel találkozzanak
a gyerekek. A füzet a szerethető gyermekirodalmi és ismeretterjesztő műveken túl olvasási, szövegértési készségek fejlesztésére is alkalmas játékokat és fejlesztő módszertani ismeretet,
feladatötleteket, foglalkozásterveket és szakirodalmat is javasol.
Ahogy a szerkesztő fogalmaz: „A kiadvány olyan művekre koncentrál, amelyek meg tudják mutatni a gyerekeknek az olvasás
örömét és a könyvek értékét, hasznát, mert például olyan kérdésekről, élethelyzetekről szólnak, amelyek lekötik és bevonódásra
késztetik, személyesen érintik és megragadják, szórakoztatják
a mai gyerekeket”. A kiadványt ezúttal Dr. Béres Judit könyvtár
szakos egyetemi hallgatóinak hathatós segítségével szerkesztette egy kurzus keretében. A füzetben található könyvajánlók a
szerzők saját olvasói véleményét tükrözik. A kiadvány illusztrációinak elkészítésében Rőmer Viola, könyvtár szakos egyetemi
hallgató működött közre. Dr. Béres Judit így zárja a kiadvány
szerkesztői előszavát: „Sokszínű, élettel teli, fiatalos, lendületes
könyvajánló jött létre, amely a szerkesztői és lektori munka után
is megőrizte frissességét, sokarcúságát, és talán kicsit meg is tudta újítani ezt a műfajt.” A kiadványsorozatot szeretettel ajánljuk
szülőknek, nagyszülőknek, pedagógusoknak és könyvtárosoknak egyaránt. Az Olvasásra születtem! (0-3 éves korosztály számára) és az Olvass nekem! (3-6 éves korosztály számára) füzetek továbbra is letölthetőek könyvtárunk honlapjáról, a https://
csgyk.hu/rolunk/kiadvanyaink menüpont alatt.
Pajor Zsófia – Csorba Győző Könyvtár

TUDÓSÍTÁS
Lezárult „Az én könyvtáram” projekt

A

z Emberi Erőforrások Minisztériuma kezdeményezésére, európai uniós forrásból 2017. február 1-én indult és 2020. január 31én zárult a „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek”
című EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 azonosítószámú projekt.
Múzeumi részét a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és
Módszertani Központ, míg a könyvtári részt a Fővárosi Szabó Ervin
Könyvtár, mint konzorciumi partner valósította meg.

A kiemelt Európai Uniós program 2 milliárd forint vissza nem
térítendő támogatásból a Széchenyi 2020 program keretében
jött létre. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár által koordinált „Az
én könyvtáram” projekt célja a kultúra és a könyvolvasás közelebb hozása a lakossághoz, az irodalom népszerűsítése a
fiatalok körében és a közoktatás támogatása volt.
A programban lehetőség nyílt a könyvtári területen hiánypótló alapkutatások és igényfelmérések lebonyolítására is.
Hat kutatást (pl.: 2005 óta ez volt az első olvasáskutatási, és
könyvtárhasználati felmérés) folytattak le és négy módszertani
fejlesztést dolgoztak ki, s húsz szakértő bevonásával a köznevelést támogató könyvtári szolgáltatások továbbfejlesztését
támogató új könyvtári módszertan is készült.
A felkért szakemberek 90 új könyvtári mintaprogramot
dolgoztak ki „Az én könyvtáram” projekt keretében (http://
www.azenkonyvtaram.hu/fejlesztes).
A mintaprogramok megfelelnek a köznevelés igényeinek is
és az ország bármely könyvtárában könnyen és eredményesen
adaptálhatók a helyi igényeknek megfelelően. Hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyerekek és fiatalok képesek legyenek a digitális eszközök optimális használatára; ugyanakkor felhívják a figyelmüket
az esetleges, interneten előforduló veszélyekre. Jelentős hangsúlyt kapott az olvasás megszerettetése, a klasszikus és kortárs
gyerekirodalom népszerűsítése és a szövegértés fejlesztése is.
A projekt keretében kilenc kötetes módszertani sorozat
jelent meg. A módszertani ajánlásokat és a kutatási ered-

ményeket foglalja össze az első négy kötet, mely 1500-1500
példányban jutott el a könyvtárakba. A pedagógusoknak
készült szakmai kötet Együtt az olvasóvá nevelésért címmel
pedig 10.000 példányban jelent meg. Az utolsó négy kötet
a gyakorlatban használható mintaprogramokat mutatja be –
szerkesztett formában – és ez is 1500-1500 példányban került
kiadásra. Az utóbbi különlegessége, hogy mind a négy kötet
végén egy-egy naptárban foglalták össze a tanév különböző
eseményeihez kapcsolható mintaprogramokat.
Az országos kiterjedésű 40 fős szaktanácsadói hálózat
tagjainak közreműködésével az ország legtöbb könyvtárába
sikerült eljuttatni a programot. Baranya megyében dr. Szabolcsiné Orosz Hajnalka és Márkus István dolgozott szaktanácsadóként a projekt megvalósítási időszakában. Országosan a
szaktanácsadók a pedagógusokkal való kapcsolatépítés és
információátadás segítésére több, mint 100 szakmai rendezvényt, konferenciát és workshopot szerveztek, melyeken ös�szesen mintegy 6.000 könyvtáros és pedagógus vett részt.
A szakma megszólítása mellett kiemelten fontos volt a társadalom egészének elérése. Az országos olvasásnépszerűsítő kampány segítségével online közel 12 millió megjelenést
generálva sikerült felhívni az emberek figyelmét a könyvtári
szolgáltatásokat érintő fejlesztésekre, és a megújult könyvtár
közösségépítő szerepére. A projekt példaértékűen hívta fel
a figyelmet arra is, hogy milyen jelentősége van a közoktatásban annak, hogy tanulótípusokra szabott egyéni tanulási
módszereket alkalmazzanak a fiatalokkal való közös munka
során. Bár a programok nem helyettesítik a formális tanórai
képzést, de - pl. gamifikációs eszközökkel - hozzájárulhatnak
ahhoz, hogy a tananyag befogadhatóbb legyen, így a tanulók
nagyobb sikereket érhetnek el az iskolai tanóra keretein belül.
Az országban 2020-tól 2023-ig összesen 117 könyvtár vállalta a program során kidolgozott módszertanok alkalmazását.
Megyénkből az alábbi könyvtárak és könyvtáros kollégák
vállalták a mintaprogramok megvalósítását az elkövetkező
három évben.
• Bóly, Erzsébet Vigadó, Városi Könyvtár és Közétkeztetési
Intézmény (Reitzné Mladonyiczki Anett).
• Lánycsóki Népház, Könyvtár és Közösségi Tér (Kissné Kern
Andrea).
• Mozsgó Könyvtári, Információs és Közösségi Hely (Puskásné Horváth Éva).
• Szigetvár Városi Könyvtár (Járnovics Dalma).
www.csgyk.hu
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• Csorba Győző Könyvtár: Körbirodalom
Gyermekkönyvtár (Győriné Kövesdi Zsuzsanna, Kárpáti Szlávna), Csipkefa Gyermekkönyvtár (Farkas Fruzsina), Apáczai Fiókkönyvtár (Hamburger Antalné, Válé Judit,
Gulyásné Rózsahegyi Gyöngyi), Minerva
Fiókkönyvtár (Papp Csilla).
• Kossuth KönyvtárPont (Hollósiné Riszt Lívia).
Forrás: www.azenkonyvtaram.hu; https://
www.facebook.com/azenkonyvtaram/
dr. Szabolcsiné Orosz Hajnalka,
Márkus István
Csorba Győző Könyvtár

BEMUTATKOZNAK KÖNYVTÁRAINK

A hosszúhetényi szolgáltatóhely

H

osszúhetény a Kelet-Mecsekben, a Zengő és a Hármas-hegy
tövében, festői környezetben fekvő, 3500-as lélekszámú
község. Településünk teljes infrastruktúrával és intézményhálózattal rendelkezik, hat csoportos óvodájába valamint általános
iskolájába összesen közel háromszáz gyermek jár.
Könyvtárunk – a kibővített Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola épületében –, 1997 óta kettős funkcióval, községi és
iskolai könyvtárként működik. Hét éve az üzemeltetés szempontjából ez a két szerepkör különvált: az iskolai könyvtárat a KLIK, a
községi könyvtárat az önkormányzat tartja fenn együttműködésben a Csorba Győző Könyvtárral. Wágner Mónika könyvtáros-tanár az iskolai és Müller Zsuzsanna a községi könyvtáros az ekkor
alakult Nemes János Művelődési Központ alkalmazásában látja
el feladatát. Mi nem csupán egy helyen, de össze is dolgozunk,
ennek is köszönhető, hogy a könyvtár idén januártól hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken 11–19 óráig, szerdán 11–17 óráig,
szombaton pedig 9–13-ig tart nyitva. Az iskolaépületben működő közös könyvtár – bár nem a falu központjában található –,
a fenntartási költségek, a felszereltség, és az akadálymentesség
szempontjából ideális. Előnye még, hogy a gyermekeiket iskolába kísérő szülők, nagyszülők könnyen megismerkedhetnek a
könyvtárral, ily módon gyakran válnak könyvtárlátogatóvá.
A rendezvényeket szintén könnyebb együtt lebonyolítani. Az
Olvasókör – melynek én vagyok a vezetője –, havonta tartja
összejöveteleit a könyvtárban, s évente két-három író-olvasó
találkozót, irodalmi kirándulást is szervez. A novemberi Hetényi
Hétfő Esték című előadássorozat keretében szintén több neves
író, költő, olvasásszociológus, gyermekkönyv- illusztrátor is volt
már a vendégünk. Mónika kolléganőm pedig minden évben
aktív résztvevője a húsvéti, illetve karácsonyi játszóházi progra10
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moknak, a Tájház nyári táborainak, rendszeresen tart az iskolai
osztályoknak könyvtárhasználati órákat, sőt az óvodai csoportok is el szoktak látogatni a könyvtárba. Időnként KönyvtárMozi
vetítéseket is szervezünk. Könyvtárunk gyakran ad helyet a civil
szervezetek összejöveteleinek, s más faluszintű fórumoknak is.
A Csorba Győző Könyvtár jóvoltából az elmúlt években új
polcokkal, társasjátékokkal és egy mini hifivel gyarapodtunk.
Tavaly ősszel pedig a teljes polcrendszerünk megújult. A régi,
rossz beosztású polcok helyett, szép új polcokat és ülőkéket
kaptunk. Különösen a világoszöld oldalú, a réginél jóval hos�szabb, gyerekkönyv-polcok tetszettek az olvasóknak. A gye-

BEMUTATKOZNAK KÖNYVTÁRAINK
rekek pedig élvezettel használják a színes műbőr puffokat és
párnákat is. Októberben – kihasználva, hogy ki kellett pakolni a
teljes állományt –, az önkormányzat elvégezte a könyvtár tisztasági festését is. A polcok elrendezése is megváltozott, több
lett a hely az asztalok, székek, s ezáltal a rendezvények, gyermekfoglalkozások számára.
A polcok cseréje az állományra is hatással volt. Sokkal nagyobb teret kapott a gyermek- és ifjúsági irodalom, viszont
jóval kevesebb hely maradt a felnőtt szak- és szépirodalom
számára. A szakkönyvek közül kiválogattuk a gyerekeknek
szólókat, s külön helyeztük el, továbbá komoly selejtezésbe
fogtunk. A rég elavult, illetve soha vagy nagyon ritkán használt
példányokat kiválogatva, a korábbi mintegy tizenháromezres
állományból kb. nyolcezer könyv maradt a polcokon. A KSZR
rendszerben könyvtárunk rendszeresen kap letétbe népszerű
könyveket, melyek egy teljes polcot megtöltenek. Mellettük
hétféle folyóiratból is válogathatnak az olvasóink. Ezzel könyvtárunknak sokkal frissebb, használhatóbb állománya lett. A leselejtezett könyvekből a tanév végén vásárt rendezünk majd.

Könyvtáravató

Megújult könyvtárunkat a Magyar Kultúra Napja alkalmából,
január 21-én Miszler Tamás igazgató úr avatta fel. A Csorba
Győző életét és munkásságát bemutató kiállítással egybekötött, bensőséges ünnepségen elhangzott a költő Ünnep előtt
című verse, majd a Röppentő zenekar adott koncertet. Végül a

fogadó intézmény, a hosszúhetényi Nemes János Művelődési
Központ vendégelte meg a résztvevőket.

Egy kis statisztika

2019-ben a regisztrált használók száma 394 fő volt, ebből
303 fő 14 éven aluli gyermek. Könyvtárunkat az elmúlt évben a
gyerekek 8902, a felnőttek 1004 alkalommal látogatták meg. A
kölcsönzött könyvek száma a gyerekeknél 1366 db, a 14 éven
felülieknél 538 db, a helyben használt dokumentumok száma
14 éven aluliak esetében 4026 db, 14 év felett pedig 85 db volt.
Müller Zsuzsanna
Hosszúhetény Könyvtári, Információs és Közösségi Hely

HELYI ÉRTÉK

Baranya népzenekutató zeneszerző-karnagya
és zeneíró zenepedagógusa, a KÓTAÉletműdíjas dr. Várnai Ferenc portréja

S

zerencsésnek mondhatom magamat, hogy a pécsi Nagy Lajos
Gimnáziumban töltött középiskolás éveim alatt két kiváló zenetanárom is volt. Az első két évben Ivasivka Mátyás, majd miután az 1973–74-es tanévben a 4. évfolyamon újból bevezették az
ének-zene oktatást, dr. Várnai Ferenc lett a tanárom, akiről mint zenepedagógusról, elődjéhez hasonlóan csak felsőfokban szólhatok.

Legyen elég talán arra utalni, hogy akkori kedvenceim, Szkr
jabin és Bernstein szimfonikus műveiről is máshol alig hozzáférhető információkat és zenei élményt kaptam.
Amit már akkor is tudni lehetett Várnai Ferencről, hogy 1960tól volt Baranyában ének-zenei szakfelügyelő – ezt 1997-ig folytatta – és hogy zeneszerzéssel és népzenekutatással is foglalkozott. Azt az elkövetkező évtizedekben tudtam meg, hogy több
baranyai kórusnak is karnagya és hogy a Magyar Rádiónak külső
munkatársa, amit a Pécsi Rádió zenei szerkesztőjeként különbö-

ző zenei összeállításaim során magam is gyakran kamatoztathattam. Várnai Ferenc 1936. február 12-én született a Szigetvár
mellett található Horváthertelenden, ahol édesapja kocsmájában szerezte első maghatározó zenei élményeit, a község magyar, horvát és német lakosainak közös éneklései alkalmával, de
a környék fúvószenei élete is hatott rá. Későbbi főiskolai tanulmányai során olyan kiváló tanárok is tanították, mint Hegyi József tanszékvezető, aki ének-zene és népzene tanára volt, Vági
Istvánné, aki magánéneket tanított, Sinkovits Georgette karvewww.csgyk.hu
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zetésre, zongorázni pedig a Bartók-tanítvány, Székely Júlia tanította. Tanári pályájának első állomásain, Erdősmecskén, Hidason, Szederkényben és Pécsváradon, a tanítás mellett mindenütt
kórust is alapított – Hidason és Szederkényben fúvószenekari
karnagy is volt –, majd szakfelügyelőként Pécsett is folytatta karnagyi tevékenységét. A Pécs-Baranyai Óvónők Énekkara, a Pécsi
Úttörőház Kórusa és a Pécsi Páva-kör karnagya volt, majd a Szigetvári Zrínyi Gimnáziumban is vezette a kórust a tanítás mellett.
Ahogyan ezeken a településeken, úgy pályája során később is,
1955-től 2005-ig, fél évszázadon át, Baranyában szinte mindenütt intenzíven és folyamatosan gyűjtött népdalokat, hangszeres népzenei felvételeket, magyar, német, horvát és cigány
anyanyelvű előadóktól, de azóta is előfordul ez egy-egy alkalommal. Népzenekutatói útjai során 56 (!) települést keresett fel
Abaligettől Zengővárkonyig, köztük többek között Berkesdet,
Bólyt, Csányoszrót, Himesházát, Kémest, Lánycsókot, Mágocsot,
Piskót, Sellyét, Sombereket, Szebényt, Szentlőrincet, Vajszlót,
Véméndet és Zalátát is. Közülük 15 településen gyűjtött hangszeres népzenét is, a 60-as évektől kezdve, melyek közül nem
egy még a 90-es évek közepi hazai CD-válogatásokra is rákerült. Várnai Ferenc a szakfelügyelőségen túl is rendkívül sokat
tett a baranyai zeneéletért. Pécsváradon, az általa alapított Pécsváradi Zengő Vegyeskar, Leánykar és Kamarakórus karnagyaként sok rádiófelvételt készítettek – többek között a kiváló pécsi
prímás, Dörömböző Géza zenekarának kíséretével – melyek bekerültek a Pécsi Rádió archívumába, s rendszeres közreműködői
voltak a Pécsváradi Leányvásárnak is. Ezt a hagyományt folytatta 1972-től Mohácson, ahol az ő kezdeményezésére indult el
a Schneider Lajos Népdaléneklési Verseny. Várnai Ferenc egyik
kimagasló tette volt, hogy 1964-ben elindította és 1998-ig vezette a később nemzetközivé váló Siklósi Fúvószenekari Fesztivált
és Versenyt. De ő volt az, aki Fassang Árpád és a Pécsváradon
született Andor Ilona hathatós segítségével, Kodály Zoltánné
Péczely Sarolta támogatásával, Tóth Ferenc Liszt-díjas komlói
karnaggyal közösen elindította és 1992-ig vezette is a Komlói
Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivált, mely Komló életének egyik fontos kultúraépítőjévé vált. Dr. Várnai Ferenc,
mint zeneíró is nagyon aktív, ezernél is több írást és előadást
írt és tartott, doktori címét is ebből a témakörből szerezte, és
több mint két tucat zenei könyvet írt. Várnai Ferenc zeneszerzői
munkásságának középpontjában a kórusmuzsika áll, két kantátát komponált. Az elsőt Tavasztól tavaszig címmel Kertész Attila
vezényletével mutatta be a Janus Pannonius Gimnázium Bartók
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Kórusa, s ennek felvétele 1976-ban elnyerte a Magyar Rádió Nívó-díját, a másikat, a Janus Pannonius kantátát Kotáncziné Vajda
Ildikó vezényletével a Janus Pannonius Gimnázium Leánykara
mutatta be. De írt mellette 22 magyar madrigált, számtalan
gyermekkart és mintegy 170 (!) népdalcsokrot is. Vonószenekari
darabokat komponált a Novi Sadi Rádió Zenekarának és dalokat is írt pécsi kortárs költők verseire olyan kiválóságnak is, mint
Marczis Demeter operaénekes. „A négy kicsi cica és a mamájuk”
címmel Csorba Győző gyermekversére komponált zongoraciklust, mely 2017-ben a Csorba Győző Könyvtár gondozásában
jelent meg. Emellett számtalan remek fúvószenekari művet is
komponált, többek között a Pécsi Ércbányász- és Pécsi Vasutas
Fúvószenekarnak, valamint további fúvós- és kamarazenei darabokat, többek között a nemzetközi hírű Mecsek Fúvósötösnek
is. Utóbbiakért a Zenei Egyesületek Nemzetközi Szövetségének
aranyérmét nyerte el, de Apáczai-díjat, zeneszerzői KÓTA-díjat is kapott dr. Várnai Ferenc, aki a Magyar Köztársasági Arany
Érdemkeresztnek is birtokosa, s 2019-ben Párkai Istvánnal másodmagával, megkapta a KÓTA-Életműdíjat is. Talán mégsem
tévedünk, ha azt mondjuk, hogy legalább ilyen fontos volt Várnai Ferenc számára, hogy a 2020-ban jubiláló, 65 éves Magyar
Rádió Gyermekkórusának „Palánták” Kórusa egy nyilvános zeneakadémiai tévéfelvételen elénekelte a „Mostan kinyílt” című három karácsonyi éneket tartalmazó művét, láthatóan nagy-nagy
örömmel.
Kovács Attila
Amtmann Prosper és Bartók Béla Emlék-díjas zenei szerkesztő
Csorba Győző Könyvtár

ÖTLETBÖRZE
CÍM
Álhírek vonzásában

K

omment. Lájk. Megosztás. Mindennapi életünk részei ezek a „rituálék”
– és ha mi magunk nem is gyakoroljuk ezeket a tevékenységeket nap,
mint nap – érdemes tisztában lenni azzal, hogyan működik a hírkészítés lélektana és hogy egy megosztásért cserébe tényleg jár-e az ingyen
okoseszköz vagy két hét wellness nyaralás?
Hírfogyasztási szokásaink eltérőek, de az megfigyelhető,
hogy a legnagyobb közösségi oldal hírfolyamában ma már
nem csak az ismerőseink legfrissebb képei, születésnapi köszöntések és vicces képek rotálódnak, hanem a különböző
weboldalakról érkező hírek is. A legnagyobb híroldalak is belátták, hogy jelen kell lenniük a Facebook-on, hisz az emberek
egyre kevésbé nyitnak meg saját maguktól hírsite-okat.
Az információs zuhatag egyik mellékágaként különböző
motivációból, ill. érdekek mentén létrejöttek a „zajkeltésre” alkalmas weboldalak is, ezen indokok lehetnek például a pénzszerzés, politika, poén vagy valamiféle aktivizmus.

Kattintás előtt, kattintás után

Ha az álhírek típusait nézzük, akkor az alábbiak léteznek: kamuhírek, propaganda, elfogult hírek, áltudományos hírek, ös�szeesküvés-elméletek, szatíra, kattintásvadász cikkek, téves információk. Biztosra vehető, hogy mindannyian kattintottunk már
a fentiek közül valamelyikre, ha másért nem is, pusztán kíváncsiságból. Utóbbi nem is véletlen, hiszen ezek a cikkek sokszor kifejezetten az emberi kíváncsiságra építenek, illetve fő céljuk, hogy
valamilyen, szélsőségesen pozitív vagy negatív érzelmet váltsanak ki, így sokszor anélkül, hogy különösebben észleltük volna,
már klikkeltünk is. Éppen ezért első lépésként mindig gondoljuk
végig, hogy milyen érzéseket kelt bennünk a cím.
Ha már kattintottunk és elolvastuk a cikket, akkor legyünk
körültekintőek, ha úgy érezzük, hogy valami nem stimmel. Keressünk bizonyítékokat, ellenőrizzük más oldalakon a megjelent
adatokat. Sajnálatos módon, viszonylag gyakran előfordul, hogy
valamilyen hírességnek halálhírét keltik. Ha a hír megjelentét követő egy órában más híroldalakon nem találunk megerősítést ezzel kapcsolatosan, akkor a hír valószínűsíthetően nem igaz. Egy
hír kapcsán többféle weboldalt, hírportált érdemes átböngészni,
ezzel is megvizsgálva a különféle álláspontokat. Az is előfordulhat, hogy a cikk szerzője elfogult a témában, keltsen gyanút,
ha a cikknek nincs szerzője! Egy mértékadó híroldalon található impresszum is, ahol tájékozódhatunk az oldal szerkesztőiről,
tulajdonosáról. Nem biztos, hogy a leghitelesebb weboldalon
járunk, ha az oldal URL-je a következőképpen néz ki: www.tutifrankohirekmagyarorszagrol.web.info.hu. Ha az oldal kinézete,
a cikk nyelvezete pongyola, mondanivalója zavaros, akkor sem
biztos, hogy azt a leghozzáértőbb ember írta, sőt gyaníthatóan
nem esett át szerkesztői korrektúrán, ellenőrzésen. A hirdetésekkel telezsúfolt weboldalakon közzétett híreket sem árt ellenőriznünk más forrásból. Időről időre felbukkannak városi legendák a
mikróban szárított macskáról, az eltűnt legendás náci aranyról,
a citrom vagy a fokhagyma rákgyógyító erejéről. Ilyen és ehhez
hasonló történetekről olvashatunk az urbanlegends.hu weboldalon. A szerkesztők a 2000-es évek eleje óta gyűjtik és elemzik az álhíreket, érdemes a weboldalt böngészni, ha hallottunk

valami nagyon furcsát, olykor még az is kiderülhet, hogy igaz.
Szívesen tartanál foglalkozást fiataloknak az álhírekről? Hasznos
segédanyagokat találsz a buvosvolgy.hu/alhirek oldalon. Töltsd le
és használd fel szabadon a tartalmakat, hogy segíthess eligazodni a környezetedben élőknek ebben a témában!

TESZTELD MAGAD!

A lenti címek közül vajon melyek lehetnek álhírek? Sokszor egy
ún. clickbait (kattintásvadász) cím is lehet igaz vagy tartalmazhat
részigazságokat. Mindig járj utána az igazságtartalmának, mielőtt
megosztanád, terjesztenéd! A megoldásokat a lap alján találod!
1. Weöres Sándor, hajdani könyvtáros, leghíresebb költőink egyike
nem szerette a gyerekeket!
2. Hétszáz könyv felett jár az ismert magyar író!
3. Paulo Coelho elérhetővé tette a műveit az egyik legnagyobb torrent oldalon!
4. Kirívó öltözéke miatt nem engedték be Győzikét a megyei
könyvtárba!
5. Indiából is kapott képeslapot az algyői könyvtár kabalamacskája
6. Ankarai kukások könyvtárat nyitottak kidobott könyvekből.
7. Egy angliai patikában gyógyszer helyett verseket írnak fel a betegeknek.
8. A washingtoni Kongresszusi Könyvtár VIP szolgáltatásaként kölcsönözhető a Gutenberg Biblia.
9. A Westerville-i (Egyesült Államok) könyvtárban az előjegyzett
könyveket úgy vehetik át az olvasók, akár egy hamburgert az
autós McDonald’s-ban.
10. Vavyan Fable népszerű írónőt éveken át zaklatta és halálosan
megfenyegette egy rajongója.

Megfejtések:

1. Igaz http://www.c3.hu/scripta/beszelo/99/09/22petri.html
2. Igaz http://nemere.hu/
3. Igaz https://itcafe.hu/hir/coelho_the_pirate_bay_kaloz.html
4. Hamis
5.Igaz https://www.delmagyar.hu/szeged-es-kornyeke/indiabol-kapott-kepeslapot-az-algyoi-kabalamacska-4453674/
6. Igaz https://hvg.hu/kultura/20180123_Konyvtarat_nyitottak_a_kukasok_a_kidobott_konyvekbol_Ankaraban
7. Igaz https://sokszinuvidek.24.hu/mozaik/2020/01/10/verspatika-vers-gyogymod-anglia/
8. Hamis https://www.nyugat.hu/cikk/vilag_legnagyobb_konyvtar_kongresszus_washington
9. Igaz http://librariandbd.blogspot.com/2016/07/kulvarosi-konyvtarak-uj-szerepkorben.html
10. Igaz https://femina.hu/hazai_sztar/vavyan-fable-zaklato/
Csobán László, Kárpáti Szlávna
Csorba Győző Könyvtár
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HASZNOS TUDNIVALÓK
Változás a programkérésben

A szolgáltató könyvtár 2020-ban is legfeljebb két programot szervez a BKSZR 2020. évi rendezvényajánló lista szerint
a településen. Tehát a könyvtár az aktuális év során két programot választhat, az első minden esetben az alábbi kategóriákból választható a megvalósítás időpontjától függetlenül:
írók, könyvek; ismeretterjesztő; játékos; kézműves. A második
program az alábbi kategóriák közül választható a megvalósítás időpontjától függetlenül: írók, könyvek; ismeretterjesztő;
játékos; kézműves; színház, dráma; zenés. Ezeken felül a települési szolgáltatóhely csatlakozhat a Csorba Győző Könyvtár
által szervezett rendezvénysorozatokhoz, országos könyvtár-

és olvasásnépszerűsítő játékokhoz (Országos Könyvtári Napok, totó, kvíz, egyéb pályázati felhívások stb). A március 13ig leadott programtervek alapján zajlik az egész év tervezése,
a könyvtári programok megvalósítása december 15-ig tart.
Az egész évre vonatkozó időpont-egyeztetések végső határideje legkésőbb 2020. október 31., ekkorra minden időpont
véglegesítésre kerül és elkészülnek a szerződések egészen az
év végéig. A programok megvalósításának legkésőbbi dátuma 2020. december 15., csak az eddig az időpontig megvalósuló programokat tudjuk támogatni.

A koronavírus-járvány miatt a programkérések ideiglenesen szünetelnek, így az itt jelölt határidő módosításra kerül!

Programajánlás gyerekeknek:
Az Emberség Erejével Alapítvány – Mesék országa
Baksa Lívia – Meseolvasó foglalkozás
Balogh Robert – Hogyan rontsuk el a fogalmazást? / Várból
várba
Dékány Ágnes – Mesék csillogjanak szobád falán!
Duna-Dráva Nemzeti Park – Mindennapi természetvédelem /
Nyomvadász program
Harcos Bálint – Szofi varázsol / A boszorkánycica /
„Kancsalrím vagy kínrím?” A rímek csodálatos világa /
Hogyan készül a könyv?
Játszó-Tér Egyesület – Virágvilág / Anyák napja / Játsszunk
kalózosat
Kovács Attila (Holden Rose) – Az olvasásról / Egyszerűsítés
/ Az írásról / Az írásról (is) kreatív írás órával / Ady, de
másképp
Lakatos Norbert – Híd a vak emberekhez
Nyulász Péter – A játékot te nyered / Helka trilógia / BerGer
Szimat Szolgálat
MeseTérKép – Anyák napi alkotófoglalkozás / Nyárindítósulizáró alkotófoglalkozás
Mocorgó Játszópark – Állati könyvek / Szerintem mindenki
legyen kufli! / A tavasz csodái / Legyél te is lenge! /
Univerzum / A hulladék nem szemét

Mustármag mikroműhely – Én vagyok a lila légy /
hagyományos, autentikus mesemondás
Neubauer Szilvia – kézműves foglalkozás: tavaszi, húsvéti,
nőnapi / roma kultúra napjára / anyák napjára /
vakációra vizes játékokkal
Pécs Zoo – Állatok a kultúrában és a művészetben /
Mesehősök állatbőrben / Állatok Hollywoodban / Szerelem
az állatvilágban / Az állatkertek szerepe / Barátok és
ellenségek az állatvilágban
ROPALL – Méhek világa / Állati kvíz
Schmid Gabriella – Készítsd el saját könyvedet! / Megtalálod
a titkokat?
Simon Szilvia – Erdei ösvényeken / Madártávlatok / KlímaAlkímia
Sólyom Katalin – Csipkefa
Sztankovszky Miklós – Ha én felnőtt volnék / Már óvodás
vagyok
Total Art Egyesület – Ismerd meg a rajzfilmkészítés titkát!
Zöld-Híd Alapítvány – Öko-játszóház és kézműves program
Varázsóra – Hajmeresztő kísérletek / Barátunk a nyomás /
Varázsoljunk fénnyel!

Programajánlás felnőtteknek:
Az Emberség Erejével Alapítvány – Társasjáték Kavalkád
Balogh Robert – Magyarországi németek
Baráth Gábor – A busójárás háttere
Császár Levente – Míves mesék
Duna-Dráva Nemzeti Park – Gyógyító füveink
Gruber László – Bali, az élő istenek szigete / Itáliai vulkántúra
H. Molnár Katalin – Könyvbemutató Lamping József építészről
Játszó-Tér Egyesület – Tavaszmanó
Könyvtári informatika – SZIA (számítógépről, internetről az
alapoktól)
Mezei Attila – A gombák országa
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Mustármag mikroműhely – Mesély / Világító szavak
Néprajzi Múzeum – Ajtó megett állok, piros tojást várok /
Piros pünkösd napja / Szent Iván éjszakája / Aratástakarás / Ezerarcú Baranya
Orcsik Ferenc – Könyv és kultúra / A boldogság titkai / Egy
szép szerelem története / Olvasni jó!
Orsós Ivett – Varázslatos utazásaim Szeretet-völgyben
ROPALL – Állati KiMitTud
Sár József – Rovarok csodálatos világa
Siklósi Hagyományőrző Egyesület – Huszárelőadás
Simon Szilvia – Hírességek és zöld kampányaik / A Föld kincsei

Németh Luca - Csorba Győző Könyvtár

CÍM

www.csgyk.hu
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FONTOS ELÉRHETŐSÉGEK
Ellátási Térség

Referens

e-mail

Mohácsi Ellátási Térség

Bencsik Edit

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

Bódis Anikó

Sellyei Ellátási Térség

Józsa Melinda

Siklósi Ellátási Térség

Kiss Adrienn

kiss.adrienn1985@googlemail.com

Szentlőrinci Ellátási Térség

Benked Anett

benked.anett@csgyk.hu

Szigetvári Ellátási Térség

Vasvári Gergely

Villányi Ellátási Térség

Tóth Balázs

toth.balazs@csgyk.hu

+36 72/501-500 / 28104

Könyvtárbusz 1.

Csobán László

csoban.laszlo@csgyk.hu

+36 72/501-500 / 28097

Könyvtárbusz 2.

Decsi Dóra

decsi.dora@csgyk.hu

+36 72/501-500 / 28097

Könyvtárbusz 2.

Nagy László

nagy.laszlo@csgyk.hu

+36 72/501-500 / 28097

KönyvtárMozi;
Nyilvános Könyvtárak

Márkus István

markus.istvan@csgyk.hu

+36 72/501-500 / 28035

Németh Luca

bkszr@csgyk.hu

+36 72/501-500 / 28058

Szeifer Csaba

bkszr@csgyk.hu

+36 72/501-500 / 28058

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

Dériné Fődi Katalin

fodi.katalin@csgyk.hu

+36 72/501-500 / 28012

Beszerzés, feldolgozás

Szakál Eszter

szakal.eszter@csgyk.hu

+36 72/501-500 / 28035

Osztályvezető

Szöllősi Gréta

szollosi.greta@csgyk.hu

+36 72/501-500 / 28104

Rendezvényszervezés

Informatika

bencsik.edit@gmail.com

telefon

ragoncsabodisaniko@gmail.com
jozsa.melinda@csgyk.hu

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
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Mesél a kő
Mondák a magyar
történelemből
Rege a csodaszarvasról
Szent Péter esernyője
Szörnyeteg Lajos
jaj de álmos
Vacskamati virágja
Vízipók-csodapók

vasvary@vipmail.hu

+36 20/2990-644

+36 72/475-663
+36 72/501-500 / 28015
+36 72/579 -125
+36 72/501-500 / 28014
+36 73/311-407

FILMPAKKOK FELNŐTTEKNEK
A Pendragon legenda

Moszkva tér

Állami Áruház

Régi idők focija

Csinibaba

Szamárköhögés

Az ötödik pecsét

Rokonok

Hyppolit, a lakáj

Szegénylegények

Megáll az idő

Szindbád

Macskajáték
Mephisto

Szerelem

Tízezer nap

