
Könyvtári
HírZengő Baranya megyei könyvtárosok lapja

IV. évfolyam 2. szám

9 772559 876009

ISSN 2559-8767

2020. nyár

Szolgáltatóhelyek a koronavírus idején
Könyvtárak.hu

Olvasásösztönzés, olvasásnépszerűsítés, 
olvasásfejlesztés

Háttérmunkák a könyvtárban



Képválogatás a karanténidőszak könyvtári szolgáltatásairól

Helesfa
Sósvertike

Pogány

Bicsérd

Adorjás

Kákics

Hosszúhetény



3www.csgyk.hu

HÍRT ZENGÜNK!
Kedves Könyvtáros Kollégák!

A most következő nyári számunkkal szeretnénk átfogó 
képet adni arról, hogy a szolgáltatóhelyek hogyan vészel-
ték át a karanténidőszakot, milyen háttérmunkákat lehe-
tett végezni, milyen szolgáltatások működtek, amelyek 
több helyen újdonságnak számítottak. Beszámolunk az 
„Olvasásösztönzés, olvasásnépszerűsítés, olvasásfejlesz-
tés” képzésről és az ott szerzett tapasztalatokról, me-
lyen több könyvtáros kolléga is részt vett. Bemutatjuk a 
Könyvtári Intézet által márciusban elindított Könyvtárak.hu 
weboldalt, melynek célja a könyvtári szolgáltatások szé-
les palettájának népszerűsítése, fejlesztések, innovációk 
és digitális tartalmak ismertetése. Bemutatkozik Sátorhely 
könyvtári szolgáltatóhelye, amely a Magyar Falu Program 
sikeres pályázatának köszönhetően újult meg. A Helyi ér-
ték rovatunkban Bánky József zongoraművész portréját 
ismerhetitek meg. A Hasznos tudnivalókban összegyűjtöt-
tük azokat a háttérmunkákat, amelyekre nyitvatartási idő-
ben kevésbé van idő, de a hosszabb zárvatartások alatt el 
lehetett végezni. A közelgő folyóirat-rendelés apropóján 
egy folyóirat-ajánlót láthattok, végül pedig néhány digi-
tálisan elérhető könyvet ajánlunk korosztály szerinti bon-
tásban. Reméljük, hogy a járványból kifelé tartva, az új-
ranyitás lehetőségével és a jövőre vonatkozólag hasznos 
tanácsokkal látunk el titeket. Vigyázzatok magatokra!
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Szolgáltatóhelyek a koronavírus idején

A Covid-19 (koronavírus) járvány miatt hosszú időre teljesen 
megváltozott az emberek élete: üzletek, intézmények zártak 
be, köztük a könyvtárak is. Az elmúlt hónap során felmér-

tük, hogy a Baranya megyei könyvtári szolgáltatóhelyek miképp élik 
meg ezt a helyzetet.Hogyan alkalmazkodnak, milyen módon szol-
gáltatnak, és milyen igények mutatkoznak meg az olvasók részéről. 

Arra is kíváncsiak voltunk, hogyan alakulnak az olva-
sási szokások, van-e igény a könyvtárra. Egyes szol-
gáltatóhelyek jelenleg zárva tartanak, de van, ahol 
a szolgáltatás tovább folyik, más formában. Néhány 
településen nem csak házhoz szállítás működik, hanem 
a számtalan más feladatot ellátnak, pl. állományren-
dezés, selejtezés, online kvízek és olvasási versenyek 
szervezése, a helytörténeti gyűjteménybe felajánlott 
fényképek és egyéb anyagok szkennelése stb. Felkér-
tük néhány szolgáltatóhely könyvtárosát, hogy mond-
ják el tapasztalataikat.

Covid-19 és Nagykozár
Büszkén mondhatom, hogy egy jól működő, sok lelkes 

olvasóval rendelkező, kis szolgáltatóhely vagyunk Nagyko-
zárban. Mikor a koronavírus miatt bezárt a könyvtár, akkor 
polgármesterünk az operatív törzs határozataira alapozva 
úgy döntött, hogy előre egyeztetett időpontban kiadhatok 
dokumentumokat, a szabályokat szigorúan betartva, fer-
tőtlenítés, maszk és gumikesztyű használatával az ablakon 
keresztül. A könyvtárba olvasó nem jöhet be. Az első két 
hétben szinte fel sem kerestek az olvasók. Utána jött egy fel-
lendülés és az áprilisi hónap statisztikáját 153 db kölcsönzött 
könyvvel és folyóirattal zártuk, ehhez segítséget nyújtottam 
házhoz szállítással is. Az előre leválogatott olvasnivalók pos-
tán is érkeztek hetente. Ezeket lefotóztam és feltöltöttem 
a könyvtár Facebook oldalára. Itt válogathattak a tagok, 
megírták kéréseiket, összekészítettem a dokumentumokat 
és érkezésükkor az ablakon át bezacskózva kiadtam. To-
vábbá a Tudásközpont Corvina katalógusa is segítette ezt 
a folyamatot. Itt a kölcsönözhető dokumentumok között 
lehetett keresgélni. Nagy részben a nyugdíjas korosztályú 
olvasóktól érkezetek kérések, de kötelező olvasmányra is 
szükség volt, és az óvodás korú gyerekek szülei is igényt 
tartottak gyerekkönyvekre. Azt gondolom, hogy ebben 
a nehéz, szabályokkal teli, korlátozott helyzetben, amiben 
most élünk, sokat segít egy jó kis olvasnivaló. Alkalmazko-
dunk, és én bízom benne, hogy hamarosan újra kinyithatok. 
Addig is mindenkinek kitartást kívánok!

Borsodiné Csuka Mária
Nagykozár Könyvtári, Információs és Közösségi Hely

Tevékenységem a „zárvatartás” alatt
Az első napokban bizonytalan volt minden – dolgozzunk, 

ne dolgozzunk? Ha dolgozunk, akkor mit? Hiszen, ha zár-
va vagyunk, nem jön senki… Szerencsére azonban hamar 
megoldódott a helyzet. Van a településen néhány család, 
akik nem tudták teljesíteni a digitális oktatás követelményeit, 
nem rendelkeztek a szükséges eszközökkel és internetkap-
csolattal, ebben nyújtottunk segítséget. Akinek szüksége volt 
egyéb segítségre, annak természetesen segítettem. A tava-
szi szünetre azonban megoldódott ez is, a családoknak si-
került eszközöket beszerezni, így már tudnak otthon tanulni 
a gyerekek. Azonban továbbra is jönnek a megkeresések, 
hol e-mailben, hol telefonon, hogy nyomtassak különböző 
gyakorló feladatokat, foglalkoztatókat, a kisebbeknek pedig 
kifestőket, amiket mindig házhoz viszek. Szerencsére az olva-
sóim kedvét nem szegték az események, bár kicsit sajnálják, 
hogy nem jöhetnek be „nézelődni”. Legtöbbek ízlését isme-
rem, így nem okoz nehézséget, hogy olyan típusú könyvet 
vigyek nekik, amit szívesen olvasnak. A házhoz szállítást igény 
szerint végzem, nem jelöltem ki erre napokat. Amikor befut 
egy kérés, máris viszem. Volt, hogy a falugondnok segítsé-
gével, de általában biciklivel járom a falut. A Csorba Győző 
Könyvár és a referensem által küldött hasznos linkeket, online 
versenyeket is megosztom a Helesfa közösségi oldalon. A leg-
sikeresebb az #eztolvasom kihívás volt. Sokan, még olyanok 
is, akik nem könyvtárhasználók, lefényképezték és megosztot-
ták közösségünkkel, mit is olvasnak éppen.

Gáspár Diána
Helesfa Könyvtári, Információs és Közösségi Hely

Pogány járványhelyzetben
Pogányban – amikor szembesültünk a valós helyzettel 

– a falu vezetése és a házi segítségnyújtó szolgálat egy em-
berként mozdult meg, és felkarolta az időseket és azokat, 
akiknek bármilyen ellátási nehézsége adódott. Minden 65 év 
feletti lakost személyesen felkeresték és felmérték: mire, milyen 
rendszerességgel van szükségük, miben kérnek segítséget, 
valamint szájmaszkot adtak át. A több éve működő, zárt Fa-
cebook csoportunkban „felpezsdült” az élet! A pogányi őster-
melők, étterem-tulajdonosok, szolgáltatók házhoz szállították 
a termékeiket. A pogányi esküvőszervező – bevonva a varrni 
tudó hölgyeket – elindította a szájmaszkok helybeni varrását. 
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Mindenki segíteni akart a másikon, megindult a cserebere. Egy 
édesanya sem maradt köszöntés nélkül Anyák napján. A Falu-
házban megtartott edzések átkerültek az online térbe. A po-
gányi Könyvtári, Információs és Közösségi Hely is hozzájárult 
– lehetőségeihez mérten – a sajátságos élethelyzet elviselhe-
tőbbé tételéhez. Önkormányzatunk által biztosított szájmasz-
kokat itt vehették és vehetik át a lakók. A Pogányi Események 
nevű zárt Facebook csoportban rendszeresen megosztottam 
a kulturális csemegéket: ingyenesen nézhető filmek és olvasha-
tó könyvek oldalait, ingyen nézhető színházi, bábszínházi előa-
dásokat, színészek meséit. Szerencsére, éppen erre az időszak-
ra esett a Duna-Dráva Nemzeti Parkkal közös rajzpályázatunk 
is: Baglyok és barátaik címmel, amire gyönyörű pályamunkák 
érkeztek. A polgármesterrel egyeztetve, a biztonsági előírások 
megtartásával, április 20-án korlátozottan nyitott ki a könyvtár. 
Az olvasók telefonon, Messengeren megírhatják kéréseiket, 
és előre egyeztett időpontban átvehetik könyveiket a bejárati 
ajtónál. A könyvtárhelyiség nem látogatható, de a könyvköl-
csönzés így is megvalósul. Ebben az időszakban hét új olvasó-
val gyarapodott a könyvtárlátogatók száma. A Csorba Győző 
Könyvtár jóvoltából heti rendszerességgel kapunk új könyveket. 
Mizerák Andrea referens minden olvasói kívánságot igyekszik 
teljesíteni, ezzel nagyban hozzájárul a sikeres szolgáltatáshoz 
ebben a nehéz helyzetben. Remélem, hogy a könyvtár újra-
nyitása színt vitt a pogányiak életébe és segít derűsebben látni 
a mindennapokat! Ez a helyzet új és sokszor nehéz kihívások 
elé állít bennünket. Hiszem, hogy egy összetartó közösségben 
könnyebben éljük meg ezeket a hosszú heteket és nagyobb 
biztonságban érezzük magunkat.

Fejes Andrea
Pogány Könyvtári, Információs és Közösségi Hely

Ma így élünk és olvasunk Bicsérden
„Megváltozott a világ. Már semmi sem a régi.” – Húsz évvel 

ezelőtt nagyanyám szájából viccesnek tűnt ez a pár mondat. 
Valamelyik nap viszont azon kaptam magam, hogy az én szám-
ból hangzottak el ugyanezek az észrevételek. Megöregedtem? 
Filozofikus lettem? Ez csak ténymegállapítás volt, amit napjaink-
ban, a koronavírus-járvány okozta korlátozások bevezetésével 
még jobban érzünk, tapasztalunk. A koronavírus-járvány elleni 
védekezés érdekében 2020. március 18-án a Bicsérdi Könyvtá-
ri Szolgáltatóhely is bezárt határozatlan ideig. A „zárva” tábla 
kikerült ajtóra és ablakra. Mi lesz ezután? Két nap múlva Könyv-
tárMozit terveztem volna az 5. osztályos gyerekeknek, az is 
elmaradt, pedig már régóta várták, mert kötelező olvasmányt 
néztünk volna meg. Nyugdíjas klub sem lesz, hiszen koruknál 
fogva ők a legveszélyeztetettebbek. Sokféle gondolat kavargott 
a fejemben. „Először is nyugi. Majd alakul a helyzet.” – mond-
tam magamnak és így is lett. Nem kellett sokat várni arra, hogy 
az utcán velem szemben jövő, szájmaszkot viselő Erzsi néni 
(aki havonta 4-5 könyvet kiolvas a könyvtárból) aggodalmát 
fejezte ki, hogy nemcsak mozgásában van korlátozva és ne-
héz alkalmazkodnia az új körülményekhez, hanem a könyveket 
is kiolvasta, amiket kölcsönzött. Nem lehetne valahogy mégis 
könyvhöz jutnia? Dehogynem. Igaz, volt bennem a márciusi 

záráskor egy olyan gondolat, hogy végre én is lazíthatok egy 
kicsit és nyugalmasabban élhetem a napjaimat, de ez a gondo-
lat hamar el is illant. A munkába járás, az önkénteskedés, a há-
zimunka és anyukám segítése mellett valahogy mégis örültem 
a kérdésnek. Örültem annak, hogy van olyan, akinek hiányzik 
a könyv, a könyvtár, a munkám. Egy könyvtárosnak mindent 
meg kell tennie az olvasókért. Polgármester úrral egyeztetve 
elkezdődött a „home office” könyvtári szolgáltatás. Facebook 
csoport jött létre, amin megosztom „KönyvtárMozi” eseménye-
it. E-mailen és telefonon keresztül pedig beindult a könyvköl-
csönzés házhoz szállítással. Először csak az idősebbek hívtak, 
aztán az otthon maradt anyukák kerestek meg, mondván „Most 
végre van időm itthon olvasni, és a gyereknek is kellene könyv.” 
A kérdések, kérések pedig folyamatosan jönnek, amiknek szíve-
sen teszek eleget. Örömömre szolgál, hogy referensem, Andi 
a megyei könyvtárból mindenben segít, bármilyen kéréssel for-
dulhatok hozzá és küldi a postával a könyveket. Nem tudom, 
hogy alakulnak az elkövetkező napjaink. Meddig tart a járvány? 
Mikor lesz vége és mikor élhetünk újra „szabadon”? Egy biztos: 
én, mint könyvtáros örömmel teszem tovább a dolgom, mert 
tudom, a könyvekre szükség van, a könyveknek van jövője és 
sok ember életét teszi teljesebbé, boldogabbá.

Sziliné Kasza Zita
Bicsérd Könyvtári, Információs és Közösségi Hely

Kákics
Ilyen helyzetről, mint amilyen a mostani, eddig csak filmek-

ből hallhattunk. A környezetemben is azt tapasztalom, min-
den korosztályt aggodalommal, félelemmel, bizonytalanság-
gal tölt el. Nagyon fontosnak tartom az olvasást, az olvasásra 
nevelést, így értékelem, hogy sokszor kérik ki a véleményem, 
mi az, amit én ajánlanék. Ebben a rendkívüli helyzetben, mikor 
családok, generációk hosszú-hosszú ideig otthon töltik a min-
dennapjaikat, különösen fontos, hogy mind a felnőttek, mind 
pedig a gyerekek megtalálják a pihentető, lelket is feltöltő ki-
kapcsolódást, mint például az olvasást. Könyvtárunkban széles 
választékban talál magának minden korosztály az igényeinek 
megfelelő olvasmányt. Legyen szó folyóiratról, kötelező ol-
vasmányról, ifjúsági regényről stb. Különösen fontos ez most, 
hogy kiszakadjunk a szürke hétköznapokból. Igény szerint szí-
vesen szállítok házhoz a könyvtári állományból, de előfordult, 
hogy meglepetésszerűen készítettem össze változatos kis 
csomagot olvasnivalókból idősnek, családnak egyaránt. Mun-
kámból kifolyólag szoros kapcsolatot ápolok a településen 
élőkkel, a járvány időszakában minden közérdekű tájékoz-
tatást megkapnak az önkormányzattól. Élelmiszercsomagot, 
tisztítószert, maszkot osztottunk minden háztartásnak. Illetve 
a hét három munkanapján bevásárolunk, patikából besze-
rezzük a szükséges dolgokat mindenkinek, aki igénybe veszi 
a segítségnyújtás mindezen formáját. Igazából ezzel semmi-
lyen átlagon felüli dolgot nem teszünk, mint lelkiismerettel vé-
gezzük legjobb tudásunk szerint a munkánkat!

Szemes-Egres Zsanett
Kákics Könyvtári, Információs és Közösségi Hely
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Az „Olvasásösztönzés, olvasásnépszerűsítés, 
olvasásfejlesztés” képzés

A Könyvtári Intézet által meghirdetett továbbképzések kö-
zül egy, a napi munkámat segítő képzést választottam, 
melyen a munkahelyem támogatásával részt is vehettem 

Pécsett a Csorba Győző Könyvtárban. Az „Olvasásösztönzés, ol-
vasásnépszerűsítés, olvasásfejlesztés” képzés – 2020. február 25. 
kezdőnappal – a Tudásközpont épületében került megrendezés-
re. Az Intézet a képzés megtartására neves szakértőket kért fel 
Hock Zsuzsanna, Péterfi Rita, Rojik Tamás és Vidra Szabó Ferenc 
személyében.

A továbbképzés célja: az olvasás életminőség javítását szol-
gáló nélkülözhetetlen szerepének minél teljesebb tudatosítása 
a résztvevőkben, és olyan módszerek és eszközök átadása, 
amelyek a különböző életkorú, élethelyzetű emberek olva-
sásfejlesztését segíthetik a mindennapok gyakorlatában. Már 
több területen tapasztalatokat szerzett könyvtárosként nagy 
érdeklődéssel vártam a képzésen való részvételt, mivel, más 
könyvtárakhoz hasonlóan, a mi könyvtárunk számára is ko-
moly feladatot és kihívást jelent a 10 éven felüli – ifjúsági kor-
osztály – olvasóvá nevelése. A képzés mind elméleti, mind 
pedig gyakorlati síkon folyt. A képzés során átfogó képet kap-
tunk a hazai könyvtárhasználati szokásokról, így arról is, hogy 
napjainkban egyre nő azon gyermekek, felnőttek száma, akik 
szinte egyáltalán nem, vagy csak elvétve olvasnak. Sajnálatos 
módon, ez a folyamat a funkcionális analfabetizmushoz ve-
zet. Azon családokban, ahol a szülők ritkán vesznek könyvet 
a kezükbe, nagyobb eséllyel válnak nem olvasóvá a felnövő 
gyerekek. Ezt az állapotot csak úgy tudjuk megelőzni, hogy 
már a születés előtti időszakban elkezdjük a gyerekek olvasó-
vá nevelését.

A képzés során olyan kérdésekre kerestük és kaptuk meg 
a választ, hogy milyen eszközök, lehetőségek állnak rendel-
kezésünkre az olvasóvá neveléshez, hogyan tudjuk az eltérő 
korosztályokat olvasásra ösztönözni.

Elsődleges feladatunk – nekünk, könyvtárosoknak – hogy 
a gyermekben, felnőttekben felébresszük az olvasáshoz való 
kedvet. Kisgyerekkorban ennek legjobb módszere a meseol-
vasás, hiszen kevés olyan gyerek van, akit ne varázsolna el 
a mesék csodálatos világa. A mesék formálják, erősítik a gye-
rekek képzelőerejét. A meséken túl, az átélt érzelmek, varázs-
lat kifejezésének egyik legjobb módszere a rajzolás. Ahogy 
a gyerekek egyre növekednek, annál jobban hat rájuk a saját 
kortársaik környezete. A tizenévesek számára nincs vonzóbb 
környezet, mint ahol az azonos érdeklődésű társaikkal talál-
kozhatnak. Ennek kiváló tere lehet természetesen a könyv-
tár is, ahol a felnőttek világától távol tudnak lenni. Ennél 
a korosztálynál a dramatikus játékoknak lehet nagy szerepe 
az olvasóvá nevelésben. Az adott mű feldolgozása közben 

a belső feszültségeik feloldódnak, új megoldásokat találhat-
nak, új kapcsolatokat alakíthatnak ki egymással. Az érzelmi 
azonosulásra, felismerésre leginkább biblioterápiás foglalko-
zás keretein belül kerülhet sor, amely során megbeszélhetjük, 
feldolgozhatjuk, és újra átélhetjük az elhangzott történetet. 
A kapcsolódó szerepjátékok során az olvasó azonosulhat 
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kedvenc hőse karakterével, érzelmi kötődés jön létre közte és 
a fiatal hős között.

A képzés során – az elméleti, gyakorlati foglalkozások 
keretében – lehetőségünk volt a fentieket megtapasztalni 
a különböző szerepjátékokban, meseírás, valamint rajzo-
lás során is. A témában számos hazai és külföldi könyvtár 
jó gyakorlatát ismerhettünk meg, átgondolva, hogy ezekből 
mit és milyen mértékben tudunk alkalmazni napi feladataink 
végzése során, bővítve ezzel saját könyvtárunk szolgáltatási 
palettáját.

Mindig ötletadó, előrevivő látni és hallani, hogy más intéz-
mények milyen módszereket, újításokat alkalmaznak és vezet-
tek be már korábban. Fontos azt is megtudni, hogy milyen 
tapasztalatokat szereztek a gyakorlat során. 

A továbbképzésen többek között az alábbi gyakorlatokról 
hallhattunk:

„Olvasókör létrehozása”
Heti rendszerességgel felolvasással indított, beszélgetős 

délután szervezése gyerekeknek, felnőtteknek, melynek kere-
tében – az irodalmi mű segítségével – megoszthatják egy-
mással a gondolataikat, nehézségeiket, örömeiket. Az olvasó-
kör az informális és interperszonális tanulás egyik lehetséges 
és fontos helye, ahol a legkülönbözőbb hátterű és érdeklő-
désű emberek jöhetnek össze és oszthatják meg egymással 
a közös olvasmányhoz fűződő gondolataikat.

„Olvasótól – olvasóig”
Kialakíthatunk a visszahozott könyveknek egy polcot, illetve 

az olvasók véleményére épülő – ajánlom/nem ajánlom pol-
cot. Jó visszajelzés, ha a gyerekek vélemény-lapot tölthetnek 
ki az általuk olvasott könyvvel kapcsolatosan. Gyerekek köré-
ben a könyvajánlásnak jó módszere, ha 4–5 fős csoportokban 
könyves-láncot alakítanak ki, lehetővé téve, hogy 4–5 könyv 
körbejárjon a gyerekek között.

Egy elméleti blokk keretében átfogó képet kaptunk a PISA 
(Programme for International Student Assessment) és a PIRLS 
(Progress in International Reading Literacy Study) vizsgálatok 
könyvtárakra kivetített fontosságáról. A PISA vizsgálattal – 
melyre háromévenként kerül sor – azt térképezik fel az OECD 
országokban, hogy a 15 éves tanulók milyen mértékben képe-
sek a tudásukat a mindennapokban alkalmazni, hasznosítani 
és az új ismereteket befogadni. A PIRLS-vizsgálat célja a ne-
gyedik osztályos tanulók szövegértési képességének felméré-
se. A felmérés során a gyerekek otthoni olvasási szokásait is 
feltérképezik. Az előadó kihangsúlyozta, hogy az iskolán túl 
a könyvtáraknak és az ott dolgozó képzett könyvtáros szak-
embereknek milyen nagy szerepünk kell, hogy legyen a gyer-
mek olvasási szokásainak kialakításában. A képzés keretein 
belül – ehhez kapcsolódóan – elsajátíthattuk azokat a fontos 
szempontokat, amiket szem előtt kell tartani az új könyvek 
rendelése során. 

Az előadások sorában hallhattunk a könyvtár megváltozott 
szerepéről, a megváltozott társadalmi funkciójáról: a könyvtár 

feladata a társadalmi szükségletek kielégítése, a közösségek 
építése, erősítése, valamint az egyén és a közösség kapcso-
latának segítése. Az emberek már nem pusztán könyvekért 
térnek be a könyvtár épületébe, hanem élményeket keresnek. 
Ahhoz, hogy sikeres lehessen egy közkönyvtár, megfelelő kö-
zösségi terekkel kell rendelkeznie, az egésznek közösségi térré 
kell átalakulnia. 

Vetített képi anyag segítségével megismerhettünk pél-
daértékű építészeti megoldásokat, különböző könyvtári 
tereket, pl.: célcsoport-fókuszú, inspiráló, interaktív tereket, 
csendes és hangos, egyéni és csoportos tereket és nyitott 
találkozóhelyeket. Hallhattunk a térképzés Four-Space Mo-
del-jéről (négy tér modell), mely az alábbi tereket tartja 
szükségesnek: fontos, hogy a könyvtári tér megfeleljen az 
alkotás helyének, egyben inspiráló legyen, jó hely legyen 
a tanulás színterének és az emberek találkozási igényeinek 
is megfeleljen.

Annak érdekében, hogy a könyvtárak társadalmi, szociális, 
közösségi funkciójukat betölthessék, az alábbi feltételeknek 
meg kell, hogy feleljenek: 

- Legyen a könyvtár könnyen elérhető, jól megközelíthető 
és látható

- Töltse meg a könyvtár élettel a környezetét (is)
- Szolgálja a könyvtár külső és belső kialakítása a funkciót, 

a feladatokat és a közösséget
- Kínáljon a könyvtár közösségi szolgáltatásokat
- Álljon sokféle eszköz a közösség rendelkezésére 

a könyvtárban
- Támogasson a könyvtár mindent, ami helyi
- Segítse a könyvtár a közösségi kommunikációt
- Legyen a könyvtár a helyi közösség találkozóhelye
A két blokkból álló képzés során az elméleti és a gyakorlati 

ismeretátadás jól kiegészítette egymást. Az olvasásnépszerű-
sítés, olvasásfejlesztés módszereinek gyakorlati bemutatása, 
kipróbálása – a személyes megtapasztalás által – igen hasz-
nos és inspiráló volt.

Kolutácz Judit
Mohácsi Jenő Városi Könyvtár, Mohács
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Könyvtár- és olvasásnépszerűsítő portál, 
ez a Könyvtárak.hu!

A Könyvtári Intézet 2020 márciusában egy olyan weblapot 
indított útjára, amelynek kiemelt célja, hogy a társadalom 
széles rétegei számára bemutassa a könyvtárakat és színes 

szolgáltatási palettájukat, felhívja a figyelmet a példaértékű könyv-
tári kezdeményezésekre, értesítést adjon a könyvtári fejlesztések-
ről, projektekről, könyvtári innovációkat mutasson be, valamint 
a könyvtárak digitális tartalmaihoz, a digitalizálás eredményeképp 
létrejött dokumentumokhoz (pl. tematikus könyvtári honlapok, di-
gitális gyűjtemények, e-tananyagok), hozzáférést adjon.

A honlap lehetővé teszi, hogy a felhasználók egy helyen 
böngészhessenek az ország különböző pontjain működő 
könyvtárak, gyűjteményeik és az általuk szervezett programok, 
események között. A honlapot felkeresők tájékoztatást kapnak 
a könyvtárak működéséről, megismerhetik a könyvtárakban fo-
lyó munkát és eredményeket, a könyvtári közösségeket, és így 
ráirányíthatjuk a figyelmet a könyvtárak közösségépítő szerepé-
re is. A könyvtárak.hu nem titkolt célja, hogy olyan felületet biz-
tosítson valamennyi magyarországi könyvtárnak, ahol hírt ad-
hatnak magukról és programjaikról, valamint megmutathatják 
és népszerűsíthetik mind offline, mind online szolgáltatásaikat, 
ezáltal növelve azok népszerűségét, használatát. A digitális tar-
talmak az egyes témák kutatóinak, a téma iránt érdeklődőknek, 
pedagógusoknak a munkáját is segítik, egyetlen helyen bemu-
tatva a magyar könyvtári rendszer ilyen irányú kezdeményezé-
seit. Célunk továbbá, hogy az oldalon a szülők, pedagógusok, 
vagy olvasmányt kereső kamaszok minőségi válogatást kapja-
nak a magyar nyelven megjelent gyermekirodalomból, segítve 
ezzel a választást az olvasmányok között. A könyvtárak.hu új 
felületet kínál a már évek óta nagy tömegeket megmozgató 
Veszíts el egy könyvet! játéknak is. Nem csak átemeltük a nép-
szerű közösségi játékot, hanem új köntösbe bújtattuk, és mo-
dern elemekkel is gazdagítottuk. A szolgáltatások bemutatásán 
túl egy könyvtárossal való online kapcsolatba lépési lehetőséget 
is elhelyeztünk a honlapon: az Országos Széchényi Könyvtár 
által üzemeltetett Kérdezd a könyvtárost! szolgáltatás innen is 
elérhetővé vált. A weboldal szlogenje – könyvtárak.hu: tudás-
pont, élménypont, kapcsolatpont – nemcsak a honlap, hanem 
az egész könyvtári rendszer sokszínű szolgáltatásaira is utal.

Az oldal a nagyközönséget, és nem a könyvtáros szakmát 
kívánja elsősorban megszólítani. Célcsoportjába tartoznak a je-
lenleg is aktív könyvtárhasználók, de azok is, akik csak ritkán, 
vagy egyáltalán nem veszik igénybe a könyvtári szolgáltatáso-

kat, hiszen olyan innovációkat is lehetőségünk van bemutatni, 
amelyek szemléltetik az intézmények sokszínűségét, és felkelt-
hetik irántuk az érdeklődést. Szeretnénk megszólítani minden-
kit, akit érdekel a kultúra, így a könyvtári rendszer lehetséges 
együttműködő partnerintézményeit és dolgozóit (pl. oktatási és 
más kulturális intézményeket) is. Kiemelt figyelmet fordítunk az 
oldallal kapcsolatos marketingtevékenységre, ezért létrehoz-
tunk a honlapra átirányító Facebook-oldalt is, amely elősegíti 
a weboldal új tartalmainak népszerűsítését, a célcsoportok tag-
jainak könnyebb elérését. Fontosnak tartjuk, hogy a látogató-
kat megszólító, aktivizáló posztokat tegyünk közzé. A projekt 
hiánypótló, ugyanis Magyarország egyetlen olyan könyvtár- és 
olvasásnépszerűsítő portálja jött létre, amely nemcsak a könyv-
tárhasználóknak szól, hanem mindenkinek, aki érdeklődik a kul-
túra iránt, meg szeretné jobban ismerni a könyvtárakat: szól 
egyaránt szülőknek, fiataloknak és pedagógusoknak is. Mindezt 
a magyarországi könyvtárak szoros együttműködésével valósít-
juk meg. Együtt, a közös célért!

Békésiné Bognár Noémi Erika, Nagy Andor
Könyvtári Intézet

A könyvtárak.hu kezdőoldala

Az Könyvtárak.hu elérhető az alábbi oldalon:  https://konyvtarak.hu/
A szolgáltató helyek adatainak frissítését az oldalon a referensek végzik. Amint lehetőségük lesz rá, rögzíteni vagy módosí-
tani fogják a könyvtáratok adatait. A frissítéssel kapcsolatban őket keressétek!
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A sátorhelyi szolgáltatóhely

Sátorhely Baranya megyében, a Mohács-vidéki síkföld középső 
részén fekszik. Területe sík, a Duna második terasza. A telepü-
lésről először az 1333-1334. évi pápai adójegyzékben (annata) 

tesznek említést.

A végzetes mohácsi csata 1526. augusztus 29-én ezen a te-
rületen zajlott le. 1686, Buda visszafoglalása után, a török meg-
szállás elmúltával betelepítésekkel pótolták a hiányzó földmű-
velő lakosságot. 1785-ben Sátorhely, Borza, Lajmér, Vizslak, és 
Nyárád határrészei voltak a bellyei uradalom kezelésében. Csak 
később lettek ezek fiókmajorságok, de Sátorhely központi jel-
leget kapott közöttük. Még ma is megtalálható a várudvar az 
épületekkel – tiszti lakások, cselédlakások, magtár – melyeket 
Mária Krisztina főhercegnő kívánságára 1786-ban építettek. Ez 
a puszta még arról is nevezetes, hogy a mohácsi ütközet előtt, 
a török tábornak nagy része itt tanyázott, és a Sátoristye nevet 
is a sok sátorról kapta. 1948-tól már Nagynyárádtól különálló 
plébániaként tartják nyilván. Az 1526. augusztus 29-i mohácsi 
csata helyszínén, régészeti feltárásokat követően, 1976-ban 
nyílt meg a Történelmi Emlékhely. A park területe 1700 katona 
végső nyughelye. A településen található iskola, mely 1901-ben 
épült. 1984-ben Sátorhelyet községgé nyilvánították. A rend-
szerváltás után, teljes önállósodása révén, új lendületet kapott 
a falu fejlődése. Teljes közművesítés kezdődött, ifjúsági klub, 
nyugdíjas ház és civil szervezetek is működnek a településen. 
Az Iskola mellett óvoda és családi napközi is található itt. Lakó-
inak száma 588 fő. Az önkormányzat anyagi nehézségei miatt 
a könyvtár 2010-ben csatlakozott a Könyvtárellátási Szolgál-
tató Rendszerhez. Az olvasók a könyvtár teljes állományából 
kölcsönözhetnek, ami jelenleg 3565 db dokumentumból áll, 
és negyedévente újabbakkal gazdagodik. Illetve a felnőttek és 
a gyerekek összesen 8 féle, rendszeresen járó folyóirat közül 
válogathatnak. A regisztrált használók száma 2019-ben 30 fő 

volt. A könyvtár minden korosztályt érintő foglalkozásokkal 
színesíti a hétköznapokat. A Csorba Győző Könyvtár szerve-
zésében is több rendezvény valósult meg a településen. Az 
olvasóknak lehetőségük van számítógép- és internethasználat-
ra, melyhez 7 db számítógép áll a rendelkezésükre. A könyvtár 
2013-ban fejlesztő játékokat kapott, és a következő években is 
folyamatosan bővült tárgyi eszközökkel (új számítógép-konfi-
guráció, fényképezőgép, fejhallgató, nyomtató). 2020 feb-
ruárjától a szolgáltatóhely új helyre költözött a Magyar Falu 
Program - Helyi identitástudat erősítése, közösségi tér fejlesz-
tése MFP-NHI/2019 sikeres pályázatának köszönhetően. Az új 
könyvtári helyiséget teljesen felújították, a fűtésrendszer és a vi-
lágítás korszerűsítése megtörtént, új padlóburkolatot kapott és 
kialakítottak egy kis konyhát is. A pályázat keretében bútorokat, 
számítógépeket és fénymásolót is kaptak. Így a könyvtár egy 
nagyon zsúfolt helyiségből egy tágas, átlátható, szép helyre 
tudott költözni. Ez a helyiség már alkalmas kisebb-nagyobb 
rendezvények befogadására is. Ennek köszönhetően a szolgál-
tatóhely hamarosan a KönyvtárMozi programhoz is csatlakoz-
ni fog. A szolgáltatások közt a már említetteken kívül szerepel 
könyvtárközi kölcsönzés, fénymásolás, nyomtatás, szkennelés. 
A szolgáltatóhely munkatársa Barta Enikő, aki hétfőtől péntekig 
14.00 és 17.00 között várja az olvasókat.

Forrás: www.satorhely.hu; https://hu.wikipedia.org/wiki/Sá-
torhely

Bencsik Edit
Mohácsi Jenő Városi Könyvtár, Mohács

BEMUTATKOZNAK KÖNYVTÁRAINK
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Pécs díszpolgára, a 90 éves 
Bánky József zongoraművész

Pécs zenei életének egyik – zongoraművészi és tanári tevé-
kenysége révén – meghatározó alakja 1930. április 13-án 
született Diósgyőrött. Tanulmányait Budapesten, a Zene-

akadémián Wehner Tibor zongora- és Viski János zeneszer-
zés-növendékeként folytatta, de olyan kiválóságok is tanították, 
mint Kodály Zoltán, Járdányi Pál és Szervánszky Endre. 

Művészi pályafutását az 1953-as bukaresti Világ Ifjúsági 
Találkozó versenyének hazai válogatójával kezdte, melyen 
Frankl Péter, Gabos Gábor és Vásáry Tamás társaságában 
a legjobb négy közé választva delegálták a világversenyre. 
Ettől kezdve foglalkoztatta rendszeresen a Magyar Rádió és 
az Országos Filharmónia, melynek 1973-86 között hivatalos 
szólistája is volt, melynek révén Baranya megye települései 
és a hazai városok mellett fellépett Ausztriában, Bulgáriában, 
Csehszlovákiában, Finnországban, Jugoszláviában, Lengyel-, 
Német- és Olaszországban, valamint a Szovjetunióban. Taná-
ri pályakezdése Zalaegerszeghez kötötte, ahol az 1953 őszén 
megalakult Zalaegerszegi Zeneiskola tanára – itt találkozott 
a szintén itt tanító pécsi Ivasivka Mátyással –, majd a harma-
dik tanévtől rövid ideig igazgatója lett. Ezután került Bánky 
József Budapestre, ahol a Csányi László és Botka Valéria által 
vezetett Magyar Rádió Gyermekkórusa mellett a Rádióban 
működő zeneiskola óradíjas tanáraként dolgozott, és itt érte 
tanítás közben 1956. október 23-a, a forradalom kitörése és 
a Rádió ostroma. Ilyen előzmények után került Antal György 
hívására 1958-ban Pécsre szakiskolai, majd főiskolai tanár-
ként. 1966-tól a Zeneművészeti Főiskola Pécsi Tagozatán dol-
gozott, ahol 1989-95 között a zongora tanszék vezetője volt, 
majd azóta a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának 
oktatója mind a mai napig. Bánky József legismertebb nö-
vendékei: Sólyom László köztársasági elnök, Kovács Sándor 
későbbi zenetörténész, az Új Zenei Újság szerkesztő-műsor-
vezetője, Galgóczy Judit, a főleg zenés színházi produkcióiról 
ismert rendező, és Szabadfy Mónika zongoraművész-tanár. 
Zongoraművészként Bánky József nevéhez fűződik több ha-
talmas zenetörténeti és zongorairodalommal kapcsolatos 
kihívást jelentő pécsi bemutatóként történt előadása, melyek 
közül elsőként a zongora-zenekaros versenyműveket kell 
említeni. Ő mutatta be elsőként Pécsett, 80 évvel az ősbemu-
tató után Brahms B-dúr zongoraversenyét 1960-ban, Ravel 
mindkét, Balkezes és G-dúr zongoraversenyét, de elsőként 
adta elő Bartók rendkívül nehéz I. zongoraversenyét, Britten 
Diversions című, zongora balkézre és zenekarra írt művét, 
Rahmanyinov Paganini-rapszódiáját. Továbbá ő szólaltatta 
meg először Pécsett, születése centenáriumán, 1962-ben 
Debussy 24 prelűdjét, Ravel Miroirs-ját, Liszt 12 transzcen-
dens etűdjét és Liszt teljes Zarándokévek ciklusát. Szintén 
emlékezetesek voltak a zongorairodalom egészére kiterjedő 

egyéb előadásai Haydn, Beethoven, Schubert, Schumann, 
Liszt, Brahms, Franck, Muszorgszkij, Balakirev, Szkrjabin, 
Sztra vinszkij műveiből, miként Kodály és Bartók-interpretá-
ciói, s végezetül saját kompozíciói is, melyek száma mintegy 
háromszáz, többségében zongoramű. Kamarazenészként 
elsősorban a kiváló Liszt-díjas pécsi hegedűművésszel, Gyer-
mán Istvánnal adott sok emlékezetes pécsi, budapesti és 
külföldi koncertet Bánky József, melyeken főleg Beethoven, 
Brahms és Prokofjev műveit hallhattuk felejthetetlen szép-
séggel. Zenekari hangversenyein a pécsi karmesterek, Antal 
György,  Breitner Tamás, Nagy Ferenc, Paulusz Elemér mel-
lett, olyan dirigensekkel játszott együtt, mint Borbély Gyula, 
 Kórodi András, Lehel György, Lukács Ervin, vagy Melles Ká-
roly. Az előadott művek között pedig Bach, Haydn, Mozart 
és Beethoven versenyművei és a már korábban említettek 
mellett megtaláljuk Schumann a-moll és Chopin f-moll zon-
goraversenyét, Liszt Esz-dúr és A-dúr versenyművét, Halál-
táncát és Magyar fantáziáját, Franck Szimfonikus változatait, 
Csajkovszkij b-moll és Rahmanyinov 2. c-moll zongoraverse-
nyét. Bánky József a fentebb felvázoltnál is gazdagabb mun-
kásságát, például a Pécsi és a Magyar Liszt Ferenc Társaság-
ban végzett munkáját –, melynek Társelnöke is –, valamint 
a sok-sok ragyogó előadást, melyekről még nem is szóltunk, 
eddigi pályafutása során sokszor elismerték az alább felso-
rolt díjakkal és kitüntetésekkel.

Pécs Megyei Jogú Város Művészeti Díja (1977)
Baranya Megyei Tanács Janus Pannonius Művészeti Díja (1979)
Liszt Társaság Cziffra György-díja (1994)
Baranya Megyei Közgyűlés Tudományos és Felsőoktatási Díja (1998)
Pécs Megyei Jogú Város Millenniumi Díja (2000)
Pedagógus Szolgálati Emlékérem (2004)
Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje (2005)
Pécs Város Pro Communitate díja (2010)
Pécsi Tüke-emlékérem (2013) 
Pécs Megyei Jogú Város Díszpolgára kitüntető cím (2016)
Pécsi Tudományegyetem professor emeritusa (2019)
   

Kovács Attila
Amtmann Prosper és Bartók Béla Emlék-díjas

 zenei szerkesztő
Csorba Győző Könyvtár
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Könyvtári program „karanténosítva”

A Csorba Győző Könyvtár Körbirodalom Gyermek-
könyvtára életében már hagyománnyá vált a költészet 
napi versmondó verseny, melyet minden évben meg-
hirdetünk a városi és a megyében élő iskolás gyerme-
kek számára.

Idén a járványhelyzet miatt a rendezvény ugyan elmaradt, 
de úgy döntöttünk, hogy a versenyfelhívást módosítva áthe-
lyezzük a programot az online térbe. Ezzel az volt a célunk, 
hogy a gyerekeknek az otthoni bezártságukban olyan elfog-
laltságot kínáljunk, ami nem az iskolai teljesítményről szól. 
A felhívásra általános iskolás korú gyerekek jelentkezhettek, 
egy szabadon választott, életkoruknak megfelelő verssel. 162 
nevezés érkezett be, melyből 119 alsó tagozatos és 43 felsős 
diák volt, összesen 37 településről. Ebben a formában túl-
léptük a megye határait is. Baranyából Pécsen kívül Berkesd, 
Bóly, Görcsöny, Harkány, Mohács, Pellérd, Pécsvárad, Sombe-
rek, Szalánta és Újpetre településekről jelentkeztek. A gyere-
kek videofelvételen küldték be produkcióikat, melyeket 3-3 
tagú zsűri bírált el, külön az alsó és felső tagozatosokét. Az 
összesített pontszámok alapján bronz, ezüst és arany mi-
nősítéssel díjazták a versenyzőket, a legjobbakat pedig ki-
emelt arannyal, ők könyvjutalomban részesültek. Nagy öröm 

volt azt látni, hogy a gyerekeket nem riasztja el a szokatlan 
helyzet, a kamera előtt való szereplés, sőt még élvezték is. 
A felvételek a legkülönbözőbb helyszíneken készültek, a gye-
rekszobán kívül erdőben, réten, sőt még baromfiudvarban 
is. (Kitalálja-e a kedves olvasó, melyik vers hangzott el ott?) 
Szívből reméljük, hogy a versek olvasása és szeretete ezu-
tán is megmarad, és reméljük jövőre személyesen is találko-
zunk! A legjobb produkciók megtekinthetők a Csorba Győző 
Könyvtár youtube csatornáján, az alábbi linkre kattintva:

https://csgyk.hu/gyermekkonyvtari-youtube-csatorna
Kárpáti Szlávna

Csorba Győző Könyvtár

Mesék a járványról – Járványmesék

A járvány átformálta a családok és a gyerekek életét, megvál-
toztak a hétköznapok, új szokások és szabályok léptek életbe. 
Ezeket a változásokat a gyerekeknek meg kellett magyarázni és 
erre a legnagyobb segítség egy jó mese. A meséken keresztül 
feldolgozhatók és megérthetők számukra azok az események, 
amelyeket átélnek, ezáltal biztonságban érezhetik magukat. 
Ez a gondolat késztette meseírásra azokat a szerzőket is, akik 
a helyzetre gyorsan reagálva a gyerekek (és szülők) segítségé-
re siettek, és meséjüket online elérhetővé tették. Gyurkó Szil-
via, aki gyermekjogi szakértő, a Hintalovon Alapítvány vezető-
je a kézmosás fontosságáról írt, s mint kiderült, ezzel egy régi 

vágya teljesült, mert 
már szeretett volna 
a gyerekekhez szólni 
a velük jogi szem-
pontból kapcsolatos 
fontos témákban. 
A Mosó mese, avagy 
a kézmosás eredete 
című meséje meg-
található a BOOKR 
Kids mesetárban 
vagy meghallgat-
ható a YouTube-on. 
Szintén magyar 

szerző, Tóth Krisztina tollából született a Járványmese, mely 
nem csak tanító, hanem igazán akciódús történet is. A vírus 
szemszögéből ismerhetjük meg az eseményeket, aki le akar-
ja győzni a világot, vele száll szembe az orvosok hadserege, 
akik legfőbb segítői a gyerekek. A mesét a szerző egy verssel 
is kibővítette. A szöveg a Nők Lapjában jelent meg. Shona 
Innes gyermekpszichológusnak már ismerjük a Kolibri Kiadó 
könyvTÁRS sorozatában megjelent köteteit, melyeket Varró 
Dániel fordított és Agócs Írisz illusztrált. A szerző mindig olyan 
fontos, érzékeny témát választ, mint pl. a barátság, az elmúlás, 
az internet veszélyei. Ebbe a sorba illik a Beszéljünk a korona-
vírusról című meséje is, melyben egy nagymama és kisunokája 
között zajló beszélgetésből kapnak a gyerekek fontos ismere-
teket. De nem csak mese ez, hanem egy foglalkoztató füzet, 
hiszen a gyerekek minden oldalon kaptak egy üres felületet, 
ahová rajzolhatnak, ezzel is interaktívabbá téve a beszélgetést. 
Természetesen ezt is Agócs Írisz rajzai teszik még kedveseb-
bé. Végül pedig egy képeskönyv Axel Scheffler rajzaival, akit 
a Pipp és Polli sorozat szerzőjeként ismernek sokan. A Korona-
vírus – Egy könyv a vírusról gyerekeknek, egyszerű válaszokat 
ad a mindannyiunkban felmerülő kérdésekre. Magyarorszá-
gon a Pagony Kiadó jóvoltából juthatunk hozzá. Reméljük, jár-
ványmeséket nem kell gyakran mesélnünk, mindenesetre ne 
feledkezzünk meg róluk, hasznukat vehetjük még!

Kárpáti Szlávna
Csorba Győző Könyvtár



Könyvtári HírZengő • 2020. nyár12

JÁTÉK

Játékra invitáljuk a KSZR településeken dolgozó könyvtárosokat! Ebben a számban két feladványt hirdetünk, várjuk mindkét rejtvény 
megoldását! A keresztrejtvény helyes megfejtői között Jo Nesbo: Macbeth című regényét, a maszk játék helyes megfejtői között pedig 
Dragomán György: A fehér király című regényét sorsoljuk ki. A megfejtéseket a mizerak.andrea@csgyk.hu e-mail címre várjuk 2020. 
július 31-ig. A sorsolás 2020. augusztus 3-án lesz, a nyerteseket e-mailben fogjuk értesíteni.

Felismered,  
melyik híres írónk, költőnk 

bújt el a maszk mögött?

A fotók forrása: Magyar költők, írók (Fotó: PIM, OSZK, Cultura.hu)
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Olvasók nélkül is hasznosan – háttérmunkák 
a könyvtárban

A járványhelyzet miatt fokozottabban előtérbe kerültek azok 
a munkák, amelyeket a zárt könyvtárban, olvasók nélkül vég-
zünk. Ebben a cikkben olyan feladatokat gyűjtöttük össze 

nektek, amikre a nyitvatartási időben szinte sose jut idő, és amiket 
például a mostani hosszabb zárvatartás, a nyári leállás alatt, vagy 
akár a hétköznapokban, a nyitvatartási időn kívül is végezhettek. 

A cikkben megemlítjük az online kommunikációt is, hiszen 
fontos marketing-tevékenysége a könyvtárunknak az olvasók 
távoli elérése, a kapcsolat folyamatos fenntartása, így az ilyen 
vészterhes időszakokban sem felejtenek el minket. 

A legfontosabb, és rendszeresen végzendő háttérmunka az 
állomány rendezése. A szépirodalmi műveket a szerző betű-
rendjében helyezzük polcra, míg a szakirodalomba tartozó 
dokumentumokat témakörönként csoportosítjuk. Ha a köny-
vek áttekinthető rendben vannak, akkor az olvasó is úgy 
érezheti, hogy a gyűjtemény nincs elhanyagolva, használják. 
Érdemes megnézni, hogy minden könyv gerincén szerepel-e 
jelzet, ha nem, akkor a katalógus alapján pótolni kell ezeket. 
A rendezéssel érdemes egybekötni a selejtezést is, hiszen 
a teljes állomány áttekintésekor egyszerűen le tudjuk válo-
gatni azokat a dokumentumokat, amikre már nincs szükség 
könyvtárunkban: vagy nincs rájuk igény vagy rossz állapotúak. 
Ezeknek a sorsa a saját állomány esetén lehet selejtezés, a le-
téti állomány esetében pedig visszaküldés a megyei könyvtár-
nak. Az olvasók nélküli időszakokban lehetőség van arra, hogy 
létrehozzunk tematikus állománycsoportosítást is. A kiemelé-
sek jól körülhatárolható olvasói érdeklődéshez, ízléstípushoz 
kapcsolódó műfajokból vagy témacsoportokból állnak, pl. so-
rozatok, krimik, történelmi regények. Ha már kiválasztottunk 
egy-egy tematikus csoportot, és a könyveket elhelyeztük a ki-
jelölt polcra, akkor könyvajánlót is készíthetünk hozzájuk, vagy 
megkérhetjük rendszeres olvasóinkat, hogy az általuk kedvelt 
művekhez készítsenek ilyeneket, pl. skandináv krimik. Ha rö-
vid, pár mondatos ajánlókat kérünk, akkor ezeket akár könyv-
jelzőkre is tehetjük, és a kiemelt könyvek mellé helyezhetjük. 
Amennyiben az állomány átpakolása mellett döntünk, érde-
mes megejteni a könyvtár takarítását, fertőtlenítését is. A köte-
teket legalább évente portalanítani kell, mivel a porral együtt 
különböző élőlények is megjelennek, valamint az olvasók haj-
lamosak a polcon lévő könyvek mögé meglepetéseket rejteni.

Fontos, hogy mire az olvasóink visszatérnek hozzánk, tudjuk 
őket új könyvekkel fogadni, ezért jó, ha folyamatosan vezet-
jük és továbbítjuk a könyvtárhasználók dokumentumigényeit. 
A katalógusban történő kutakodás (kinek ismerkedési célból, 
kinek már megszokásból) is hasznos lehet most. Nem csak 
a települési állományunkat érdemes ilyenkor lekérdezni, hanem 
a megyei könyvtár KSZR állományát is, hiszen itt is tudunk bön-
gészni, és innen is össze tudjuk állítani a referensnek továbbított 

dokumentumigényeket. Akár egy online dokumentumigénylő 
űrlapot is lehet készíteni, amin keresztül az olvasók beküldhe-
tik a kívánságaikat, de persze a későbbiekben egy gyűjtőláda 
is jó lehet erre. Nem csak a dokumentumigényeikről, de a vé-
leményükről is meg lehet kérdezni az olvasókat: alkalmazhat 
a könyvtár erre a célra egy naplót, füzetet, online kérdőívet vagy 
üzenőládát, amelybe a felhasználók beírják az észrevételeiket, 
de a könyvtár szolgáltatásait népszerűsíteni lehet különböző 
kiadványok (könyvtárismertetők, könyvjelzők) készítésével is. 
A könyvtárunkhoz legjobban passzoló megoldás megtalálásá-
ra, illetve a megvalósításra is remek időszak ez.

Tudjuk, hogy az olvasókkal teli könyvtárban nehéz utolérni 
magunkat az adminisztrációban, így most ezekre is van lehe-
tőség: át lehet nézni a munkanaplót, a beiratkozási naplót, el 
lehet végezni az újságok érkeztetését, a hiányzó számok be-
jelentését. Amennyiben a referensnek még nem szolgáltattunk 
statisztikai adatokat, ezt is meg tudjuk tenni, illetve dokumen-
tálni tudjuk a már megvalósult rendezvényeinket is

Eddig csak kupacban álltak a gyűjtött helytörténeti anyagok? 
A zárvatartás alatt rendszerezhetjük, feldolgozhatjuk őket. 
A helyismereti dokumentumokat célszerű elkülönítve kezel-
ni. Feldolgozásuk ugyanúgy történik, mint a többi könyvtá-
ri anyagé. Akár a digitalizálásukkal is megpróbálkozhatunk, 
amennyiben van alkalmas eszköz hozzá a könyvtárunkban. Ha 
fizikailag nincsenek is jelen, megpróbálhatjuk online (vagy tele-
fonon) is elérni olvasóinkat, illetve a tervezett programjainkat 
az online térben megvalósítani, pl. online versmondó versenyt, 
fotó-, rajz- vagy novellaíró pályázatot hirdethetünk, kézműves 
foglalkozást tarthatunk élőben, internetes fejtörőket, játékokat 
készíthetünk, virtuálisan mozizhatunk vagy könyveket ajánlha-
tunk. A tájékoztatásban az online katalógusok, adatbázisok, 
portálok szolgálnak ilyenkor forrásul, ezekkel is érdemes meg-
ismerkedni. További ötleteket meríthettek a Szolgáltatóhelyek 
a koronavírus idején című cikkből is a 4. oldalon.

Az itt megemlített feladatokról hosszabban az Útmutató 
a kistelepülési könyvtárosok számára kiadványban olvas-
hattok, ami letölthető itt: https://bkszr.csgyk.hu/letoltheto- 
dokumentumok, de a referensetek is segít bármilyen felmerülő 
kérdésben, keressétek őket bátran!

Szöllősi Gréta
Csorba Győző Könyvtár
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FONTOS ELÉRHETŐSÉGEK

FILMPAKKOK GYEREKEKNEK

A fecske meg a szalmaszál
A hazudós egér

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

Boltosmesék
Magyar népmesék I.

Mesék Mátyás királyról

Mesél a kő
Mondák a magyar 

történelemből
Rege a csodaszarvasról
Szent Péter esernyője

Szörnyeteg Lajos 
jaj de álmos

Vacskamati virágja
Vízipók-csodapók

FILMPAKKOK FELNŐTTEKNEK

A Pendragon legenda
Állami Áruház

Az ötödik pecsét
Csinibaba

Hyppolit, a lakáj
Macskajáték
Megáll az idő

Mephisto

Moszkva tér
Régi idők focija

Rokonok
Szamárköhögés

Szegénylegények
Szerelem
Szindbád

Tízezer nap

Ellátási Térség Referens e-mail telefon

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

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

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

Sásdi Ellátási Térség Bódis Anikó ragoncsabodisaniko@gmail.com +36 72/475-663

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

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

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

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

Villányi Ellátási Térség 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

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

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

Informatika
Papp Márton papp.marton@csgyk.hu +36 72/501-500 / 28065

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

Feldolgozás, 
folyóirat reklamáció Dériné Fődi Katalin fodi.katalin@csgyk.hu +36 72/501-500 / 28035

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

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

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


