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HÍRT ZENGÜNK!
Kedves Könyvtáros Kollégák!

Az őszi számunkban kicsit visszatekintünk az év eleji 
szakmai napunkra, azáltal, hogy Vasvári Gergely kollé-
gánk összefoglalta egy cikkben a helytörténeti munka 
fontosságáról szóló előadását. Ezt követően megis-
merhetjük a Nagyharsányi Helytörténeti Gyűjteményt, 
amely Kanász Imre gyűjtő gondozásában jött létre és 
célja a település kulturális örökségének megmentése. 
Beszámolunk a 75 éve Pécsről indult Kodály-módszerről, 
valamint bemutatkozik a tarrósi könyvtári szolgáltató-
hely, amely a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények 
Kollégiumának támogatása által újult meg. Egy interjú 
keretében az egri Mustármag mikroműhely mutatko-
zik be, akik az idei programajánlatunkba is bekerültek, 
az ÖtletBörze rovatunkban pedig az online kvíz készí-
téshez adunk tanácsokat. A Hasznos tudnivalókban jó 
példákat sorolunk fel arra vonatkozóan, hogy hogyan 
népszerűsítsük a könyvtári szolgáltatásainkat a könyvtár 
falain kívül. Végül pedig a könyvajánlónkban izgalmas 
történelmi témájú gyerek és ifjúsági olvasmányokat ta-
lálhattok.
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SZOLGÁLTATÁS

A helyismereti munka jelentősége 
a szolgáltatóhelyeken

Ma Magyarországon a nyilvános könyvtárak alapfeladata 
a helyismereti információk, helytörténeti dokumentumok 
gyűjtése. Legyen egy település bármennyire apró, könyv-

tári szolgáltatóhelye bármennyire kicsi, ha valamit is ad magára, 
kell, hogy rendelkezzen a település történelmét feldolgozó hely-
ismereti gyűjteménnyel.  Egy jól kialakított helyismereti különgyűj-
teménynek egy adott közösségre vonatkozóan – identitásformáló 
szerepén túl – gazdasági és társadalmi hatása is lehet.

A különgyűjtemény kialakításának első lépése a lehetősé-
gek felmérésével és a gyűjtőkör meghatározásával kezdődik. 
A gyűjtőköri szabályzat rögzíti a helyismereti dokumentumok 
időbeli, tematikai és földrajzi határait. Könyvtári, információs 
és közösségi helyek esetében külön gyűjtőköri szabályzatra 
nincs szükség, a baranyai kistelepülések esetében a Csorba 
Győző Könyvtár gyűjtőköri szabályzata tartalmazza a rájuk 
vonatkozó előírásokat. A gyűjteményünk kialakításának kez-
detén mérlegelnünk kell, hogy melyek azok az információk, 
dokumentumok, amiket fontosnak tartunk megőrizni, illet-
ve képesek leszünk-e összegyűjteni, feltárni és szolgáltatni 
a könyvtárunk használóinak.  Elviekben ezeket a dokumen-
tumokat a teljességre törekedve kell gyűjtenünk, azonban 
a gyakorlatban ez sosem lesz teljes. Az adott település és köz-
vetlen környékének dokumentumait mindenképpen indokolt 
gyarapítani, azonban a gyűjtőkör földrajzi kiterjedését helyi 
sajátosságok is befolyásolhatják. Megyehatárok módosulhat-

nak, települések egyesülhet-
nek vagy válhatnak szét, de 
akár az sem elképzelhetet-
len, hogy települések egyes 
részei országhatáron kívülre 
kerülhetnek. A gyűjtést ép-
pen ezért célszerű a törté-
nelmi határokhoz igazítani.

Egy könyvtári szolgálta-
tóhelynek az alábbi helyis-
mereti dokumentumtípuso-
kat érdemes gyűjteni: olyan 
könyveket, amiket az adott 
településről írtak, esetleg 
olyan műveket, amik rész-
ben szólnak a gyűjtőkörbe 
tartozó településről. Azokat 
a köteteket is érdemes meg-
őriznünk, melyekben csak 
érintőlegesen szólnak a tele-
pülésünkről, viszont olyan értékes információkat tartalmaznak, 
amiket máshol nem lelhetünk fel. Egy nagyobb városi vagy 
megyei könyvtár helyismereti gyűjteményének a gerincét 
általában a könyvek adják. Azonban egy szolgáltatóhelynek 
nem biztos, hogy ez lesz a legnagyobb számban előforduló 
dokumentumtípusa. Elképzelhető, hogy többségben újságok, 
folyóiratok fordulnak elő a válogatásunkban, hiszen ha a köz-
ségnek van saját újságja, ami rendszeres időközönként jele-
nik meg, esetleg ez évekre-évtizedekre visszanyúlik, akkor ez 
a fajta dokumentumtípus is adhatja a helyismeretünk gerincét. 
Érdemes a különböző folyóiratokban megjelent helyi cikke-
ket is felkutatni. A mai digitális világunkban néhány kattintás 
után az interneten rengeteg információra bukkanhatunk azzal 
kapcsolatban, hogy a településünkről mikor milyen írások, cik-
kek jelentek meg a sajtóban. Nyilván az efféle munka időigé-
nyesebb, de nem lehetetlen a feladat elvégzése. A folyóiratok 
tanulmányozásánál figyelembe kell venni a helyi szerzők, mű-
vészek munkáját is, ezeket az anyagokat, melyek között lehet 
akár egy vers, novella vagy egy fotó, a gyűjteményünk részé-

A cikk-kivágatokat lássuk el 
lelőhely információval

Plakátok a szigetvári könyvtár helyismereti gyűjteményéből
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vé kell tennünk. Fontos részei a gyűjte-
ménynek a helyi aprónyomtatványok: 
többek közt meghívók, plakátok, szó-
rólapok, melyek közösségünk minden-
napjairól adhatnak átfogó képet. Az 
aprónyomtatványok különlegességét 
az adja, hogy a helyben összegyűj-
tött nyomtatványok döntő többségét 
a könyvtári rendszeren belül egyik más 
intézményben sem fogjuk megtalálni, 
tehát a könyvtáros döntéseinek súlya 
van a tekintetben, hogy melyek azok 
az aprónyomtatványok, amik megőr-
zésre kerülnek, és nem vesznek el az 
utókor számára.  Érdemes a települé-
sünkről írt szakdolgozatokat, kézirato-
kat is megőriznünk. Ezeknek az egye-
diségét az adja, hogy egy vagy csak 
néhány példányban készülnek. A gyűj-
temény részéve kell tenni a félig-pub-
likált anyagokat, ezek rendszerint az 
adott településre vonatkozó, infor-
mációszolgáltatás szempontjából nél-
külözhetetlen adatokat, eseményeket 
írnak le. Ilyen félig-publikált anyagok 
a különböző testületi dokumentumok 
lehetnek. A hagyományos írott doku-
mentumokon kívül gyűjteményünkben 
meg kell jelennie a településünkön, településünkről készült 
videóanyagoknak, hanganyagoknak, amiket adathordozókon 
archiválunk. Teljesen természetes, hogy a gyűjtőkörünkbe tar-
tozó fotók albumokba rendezve kerülnek megőrzésre.

Helyismereti dokumentumainkat elkülönítve tároljuk. A cik-
kek, aprónyomtatványok rendezésének módszere a mappá-
zás. Ez annyiból áll, hogy a dokumentumokat külön mappá-
ba fűzve tároljuk. Talán a legcélszerűbb évenkénti bontásban 
mappába fűzni az anyagot, de a témánkénti lefűzés sem 
elképzelhetetlen. A könyveket feltétlenül vegyük leltárba, hi-
szen ezek a helyi önkormányzat vagy könyvtár tulajdonát ké-
pezik. Nem részei a szolgáltatóhelyre a megyei könyvtár által 
kihelyezett dokumentumoknak. Érdemes megjelölni olyan be-
tűjelzettel, esetleg színcsíkkal is a könyveket, amely arra utal, 
hogy az adott dokumentum a helyismereti gyűjteményünk 
része. A gyűjteményünkbe megőrzésre került folyóiratokat 
érdemes évenként mappákba fűzni. Ha lehetőség van rá, az 
évfolyamonkénti bekötésük is javasolt. A videóanyagaink-
ról, hanganyagainkról szükségszerű – akár több – másolatot 
is készíteni, nyilván csak abban az esetben, ha ezzel szerzői 
jogokat nem sértünk.  A helyismereti gyűjteményt, csakúgy, 
mint az állományunk többi részét védenünk kell, azzal a tudat-
tal, hogy az itt összegyűjtött anyagok egy része pótolhatatlan! 
Mi magunk is előállíthatunk a gyűjtés szempontjából fontos 
dokumentumokat. Ilyen dokumentum lehet a településünk 
életéről, közösségünk mindennapjairól szóló folyóirat. A fo-
lyóirat-kiadás nem feltétlenül könyvtárunk feladata, viszont 
ha egyeztetünk községünk vezetésével, a közös gondolkodás 

gyümölcse lehet a településünkről 
szóló átfogó faluújság. Ilyen lapok-
ra a megyében több kistelepülésen 
is van példa. Többek között Mozs-
gón havi rendszerességgel meg-
jelenik a Mozsgó című folyóirat, 
Geresdlakon pedig a Geresdlaki 
Hírmondó. Egyébként mindkét lap 
elektronikusan is elérhető a telepü-
lés weboldaláról.  

Fontos részei lehetnek külön gyűj-
te ményünknek a ma gyar országi 
sajtótermékekben a te lepü lésünkkel, 
gyűjtőkörünkkel kapcsolatos cikkek. 
Ezeket az írásokat érdemes akár 
lefűzve, akár kivágva archiválni. Az 
úgynevezett cikk-kivágatokat lássuk 
el alapvető lelőhely-információkkal: 
melyik évben, sajtótermékben, az 
adott folyóirat vagy újság melyik év-
folyamában, hányadik számában és 
oldalán találtuk.    

A helyismereti gyűjteményünket 
lehetőségeink szerint digitalizálni 
is szükséges. Digitalizálni röviden 
annyit jelent, hogy a nyomtatott, 
hagyományos adathordozón lévő 
információkat számítógépre kódol-

juk, visszük fel és egy speciális eszköz, például szkenner vagy 
digitális fényképezőgép segítségével. Kijelenthető, hogy ma 
már a legtöbb kistelepülési könyvtár is rendelkezik egyik vagy 
másik eszközzel. Nyilván ezek teljesítményben nem mérhe-
tőek egy nagyobb intézményben használatos szkenner telje-
sítményéhez, de arra alkalmasak, hogy a gyűjteményünk egy 
részéről digitális másolatot készíthessünk. Természetesen itt is 
fontos hangsúlyozni, hogy az aktuális szerzői jogi törvényeket 
mindenkor tartsuk be! Az eljárással védjük az állományunkat, 
ezáltal reprodukáljuk és ilyen módon is szolgáltathatjuk olva-
sóinknak a gyűjteményünket. A helyismereti gyűjtemény ala-
kításával kapcsolatban a Csorba Győző Könyvtár Helyismereti 
Osztályának szakmai tanácsait érdemes kikérni, de természe-
tesen a Hálózati Osztály referensei is igyekeznek minden se-
gítséget megadni a szolgáltatóhelyen dolgozó munkatársnak.   

Zárszóként szeretném ösztönözni a kedves könyvtárost arra, 
hogy minden szolgáltatóhelyen létesüljön egy helyismereti 
különgyűjtemény, ami az adott könyvtárhoz, településhez 
és a településen élő emberekhez szorosan kötődik, amit 
aztán a település lakóival együtt építve is folyamatosan 
gyarapíthatunk, fejleszthetünk. A helyismereti munkában 
a könyvtáros felelőssége óriási: vannak dokumentumok, 
melyeket, ha a könyvtáros nem gyűjt össze településén, más 
nem fogja megőrizni azokat, és örökre elveszhetnek a jövő 
számára.

Vasvári Gergely
Szigetvári Városi Könyvtár

Mozsgó című folyóirat címlapja
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HELYI ÉRTÉK

Honismeret mesterfokon: 
A Nagyharsányi Helytörténeti Gyűjtemény

A dél-baranyai Nagyharsány nem mindennapi kulturális örök-
séggel rendelkezik. Határában római villát, belterületén avar 
temetőt tártak fel, a Szársomlyó oldalában pedig Szent Ist-

ván korábban ismeretlen dénárját is tartalmazó kincslelet került elő. 
A falu központjában álló templom története szintén az Árpád-korig 
nyúlik vissza, falait a 16-17. században értékes freskókkal díszítették. 
A település középkori magyar népessége átvészelte a török hódolt-
ságot, később a dualizmus és a két világháború korában a polgáro-
sodó elit pezsgő kulturális életet alakított ki. Bőven van tehát mihez 
nyúlnia a település múltja iránt érdeklődő gyűjtőnek.

Ilyen gyűjtő Kanász Imre, aki a kaposvári Tanítóképző Főiskola 
elvégzése után, 1978-ban került Nagyharsányba, és szintén pe-
dagógus feleségével együtt az általános iskolában helyezkedett 
el. Már diákkorában is vonzotta a történelem, első indíttatásait 
szülővárosa honismereti szakkörének tagjaként kapta, Nagy-
harsányban pedig a falu krónikása, Böhönyei Gizella tanítónő 
irányította a figyelmét a falu tárgyi kulturális örökségének meg-
mentésére. A módszeres gyűjtés 2000-ben kezdődött meg, 
amikor a millenniumi zászló átadásához kapcsolódva szervez-
tek helytörténeti kamarakiállítást. Ebből nőtt ki a ma is látható ál-
landó kiállítás, amely először az általános iskola egyik termében, 
majd 2007-ben az iskola udvarán álló kis házban kapott helyet. 
Két évvel később az önkormányzat áldozatvállalásának köszön-
hetően felépült a múzeum ma is használt épülete. Az alapító 
egyértelműen közösségi eredménynek tekinti a gyűjtemény 
létrejöttét. A szüntelen gyarapodásnak ugyanis csak egyik fel-
tételét jelentette Kanász Imre elhivatott munkája. Kezdettől fog-
va nélkülözhetetlen volt a nagyharsányiak hozzájárulása, akik 
szívesen adták oda régi tárgyaikat a múzeum számára. Nem 
kevésbé alapvetőnek bizonyult, hogy az iskola, és még inkább 
a község vezetői is értéket lássanak a formálódó gyűjtemény-
ben, és szívügyüknek tekintsék annak színvonalas bemutatását. 
A gyűjtemény minden évben szakmai hátteret biztosít a Har-
sány-hegyi Csata Emlékünnepség számára, és az Ördögkatlan 
Fesztivál egyik állandó helyszíneként is szolgál. A nyári főszezon 
mellett évközben is rendszeres a múzeum használata, és a hon- 
és népismeret órák anyagához is szervesen kapcsolódik a ki-
állítás. A nagyharsányi gyerekek tanári vezetéssel ismerkednek 
meg a falu történetének egy-egy szeletével, régi ruhákkal, hasz-
nálati tárgyakkal. A gyűjtemény leltárában ma mintegy 7600 
tárgy szerepel. A faluhoz kapcsolódó legkülönbözőbb típusú 
emlékeket – az apró fületlen gombtól a község egykori tűzol-
tókocsijáig – a látogatók jól átgondolt tematikus elrendezésben 
tekinthetik meg a múzeum kilenc termében, közel 200 m2-en. 
A kiállítás elsőként Nagyharsány természeti értékeit, erőforrásait 
mutatja be, majd az egyes mesterségek eszközeivel, termékei-

vel ismerkedhetnek meg a vendégek. Egy-egy kisebb tematikus 
összeállítás szól a római villa és az avar temető emlékanyagá-
ról, valamint a harsány-hegyi csatáról. Külön teremben szere-
pelnek az 1848-49-es szabadságharchoz kapcsolódó emlékek; 
ezek kiemelt szerepét magyarázza a falu lakosságának nagyon 
erős református felekezeti és magyar nemzeti öntudata, függet-
lenségi párti hagyományai (érdekes adalék, hogy Baranya első 
Kossuth-szobrát Nagyharsányban állították fel). Ezután ismerteti 
a kiállítás a dualizmus és a két világháború közti időszak politikai 
eseményeit és kulturális életét, a közösségszerveződés kereteit: 
az egyházközségek, a sportegyesületek, az olvasókör és a szín-
játszókör szerepét. Végül szépen berendezett enteriőr mutatja 
be a hagyományos paraszti lakásbelsőt. A főépülethez eredeti 
gazdasági melléképületek kapcsolódnak; jelenleg is zajlik a góré 
felső részének restaurálása, egy új, külső kiállítótér kialakítása. 
Amellett, hogy a kiállítás szerves részét képezik a tárolókban 
elhelyezett könyvek, kéziratok, dokumentumok és fényképek, 
a gyűjtemény törzsanyagához egy csaknem 600 kötetes könyv-
tár és dokumentumtár is kapcsolódik. Ez az archívum a teljes-
ség igényével tartalmazza a Nagyharsány múltjával, kulturális és 
természeti örökségével kapcsolatos valamennyi szakirodalmat, 
kéziratot, sajtóanyagot, térképet és kisnyomtatványt. A temati-
kus kötődés mellett a könyvtár a használat révén Nagyharsány-
hoz kapcsolódó állományokat is gyűjt: így például itt őrzik az I. 
világháborúban elesett Bordás Sándor könyvtárának tekintélyes 
részét, valamint számos, a 19. század végétől használt általános 
iskolai tankönyvet. A gyűjtemény kincse a harsány-hegyi csa-
ta évfordulójára 1936-37-ben kiadott emlékbélyeg és boríték 
vitéz Horváth Kázmér mohácsi főjegyző számára címzett pél-
dánya, valamint a csatát ábrázoló két, 1696-ban és 1725-ben 
megjelent metszet nemrég megvásárolt eredeti példányai. 
A könyvtár a múzeum törzsállományához hasonlóan elsősor-
ban ajándékozások, kisebb részt vásárlások révén gyarapszik. 
Közadakozásból, vállalkozói támogatásoknak köszönhetően si-
került megvásárolni Reuter Camillo leveleit, amelyekben a Szár-
somlyó természeti kincseire hívta fel a szolgabíró és a főispán 
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figyelmét; a pécsi professzor munkája fontos szerepet játszott 
abban, hogy 1944-ben itt jött létre az ország egyik első termé-
szetvédelmi területe. A puszta archiválással egyenrangú kérdés 
a dokumentumok kutathatóvá, visszakereshetővé tétele, ami 
főként a régi képeslapok és fényképek esetében bizonyul ne-
héz feladatnak. Egy-egy megörökített helyszín, vagy esemény 
azonosítása, a képeken szereplő személyek megjelölése a hely-
ismereti felhasználás egyik alapfeltétele, ami a legtöbb esetben 
nem megy hosszas utánajárás, a még emlékező helybeli öregek 
többszöri kikérdezése nélkül. A teljes körű gyűjtésnek és az ala-
pos feldolgozásnak köszönhető, hogy a könyvtár a helyisme-
reti tájékozódás mellett a professzionális kutatások során is jól 
használhatónak bizonyult. Az itt őrzött archív anyagok legutóbb 

a Bölcsészettudományi Kutatóközpont és a Pécsi Tudomány-
egyetem „Mohács 1526-2026 – rekonstrukció és emlékezet” 
kutatócsoportja több tagjának munkáját segítették. Az utóbbi 
években megkezdődött az archívumban őrzött képanyag di-
gitalizálása és közkinccsé tétele a világhálón. Jelenleg csaknem 
félezer felvétel tekinthető meg és tölthető le kiváló minőségben 
az európai virtuális könyvtárból (europeana.eu). Az érdeklődők 
számos fotót tekinthetnek meg egyebek között a nagyharsányi 
leventékről, az általános iskolásokról, a színjátszókör előadása-
iról, vagy éppen a szőlőkben és a kőbányában folyó munkáról.

Erdős Zoltán
Csorba Győző Könyvtár

75 éve Pécsről indult világhódító útjára 
a Kodály-módszer

Bármilyen meglepő, de még zenei körökben is csak kevesen 
tudják, hogy 75 éve, 1945-ben Pécsről indult világhódító útjára 
a Kodály-módszer, melyet 2016-tól az Egyesült Nemzetek Ne-

velésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete, az UNESCO a szel-
lemi kulturális örökség részévé nyilvánított. (Azt csak zárójelben je-
gyezzük meg, hogy Steven Spielberg Harmadik típusú találkozások 
című, 1977-es filmjében is a Kodály-módszerre való utalásként hasz-
nálják a földönkívüliekkel való kapcsolatfelvételben a Kodály által is 
használt kézjeleket, sőt még a neve is elhangzik.) A pécsi elindítás-
ban maga a Mester, Kodály Zoltán is aktív szerepet játszott.

A Kodály házaspár, a zeneszerző és felesége, Emma asszony, 
Esztergár Lajos polgármester meghívására érkeztek Pécsre, a II. 
világháború súlyos megpróbáltatásait elszenvedett fővárosból, s 
a Magaslati (ma Surányi Miklós) út 46. szám alatti, úgynevezett 
Kabdebó-villában kaptak szállást, ahová Takács Jenő világhírű 
zongoraművész-zeneszerző és akkori pécsi zenekonzervatóri-
umi igazgató, valamint Maros Rudolf és Bajcsa András vitte fel 
Kodályéknak a város által biztosított élelmiszert. Egyik alkalom-
mal, amikor a Mester a városba menet betért a konzervatóri-
umba, úgy fogalmazott: „Miért nem veszik igénybe a segítsé-
gem, s kapcsolnak be a város zenei életébe?”

Takács Jenő azonnal meghívta Kodályt az ál-
tala már 3 éve vezetett intézménybe, ahol olyan 
kiválóságok tanítottak többek között, mint Sirio 
Piovesan olasz hegedűművész, valamint a Ko-
dály kórusművek bemutatását, a Szeráfi Kórus 
és a Polgári Fiúiskolai Kórus karnagyaként or-
szágosan is az elsők között elkezdő, a Mes-
terrel személyes kapcsolatban álló, később 
szolfézspéldatárakat készítő, Agócsy László, 
mellette zeneszerzés-tanítványa, Maros Rudolf 

és Weininger Margit zenepedagógus, akik meghallgatták Kodály 
terveit az új magyar zenei nevelésről és szívesen vállalkoztak 
módszere kipróbálására. Itt kell feltétlenül szólnunk arról, hogy 
Kodály Zoltán – bár már fiatalon, 1911-ben a zenetanítás céljaként 
jelölte meg, hogy a tanulók megtanuljanak kottát olvasni, abból 
énekelni, és hallás után dallamot lekottázni –, zenepedagógiával 
intenzíven 1925-ben kezdett foglalkozni, s tanítványaival együtt, 
1935-től kiemelten is Ádám Jenővel alkotta meg az új magyar 
zenei nevelés alapjait, az általános és középiskolai reformokhoz 
új tanterveket és tanítási módszertant állítottak össze, s új da-

lokat szereztek gyerekek számára. 
A később módszere fő „védjegyévé” 
lett relatív szolmizáció beemelését 
koncepciójába Kodály már a 30-as 
években fontolgatta, s a 19. század 
közepi angol gyakorlatból, Curwen-
től átvett kézjelek mellett tanítványai-
val, Ádám Jenővel, Kerényi Györggyel 
és Veres Sándorral a német szolmi-
zációs és „nyílt éneklés” gyakorlatát is 
tanulmányozta.
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Kodály Zoltán tehát egy őt már két évtizede foglalkoztató 
és folyamatosan bővülő zenei nevelési koncepció bevezetését 
segítette elő Pécsett, ahol a nyilvánosság előtt Agócsy László 
szolfézs-csoportjával október 27-én, a mai Leőwey Klára 
Gimnázium dísztermében tartottak bemutatót, melyen pécsi 
és baranyai muzsikusok, pedagógusok, gyerekek szülei vettek 
részt. Másrészt Kodály egy még nagyobb nyilvánosság előtt, 
1945. november 19-én, a Pécsi Nemzeti Színházban rendezett, 
a fővárosba való hazatérése előtt búcsúztató hangverseny ke-
retében, először tartott nyilvános előadást az új „Magyar zenei 
nevelés”-ről, melyet méltán tarthatunk a később a világ szinte 
minden táján ismert és sok helyütt, így pl. Japánban a mai napig 
használt, Kodály-módszer születésnapjának. Most pedig idéz-
zünk néhány gondolatot Kodály beszédéből.

„...szükség van magyar zenei nevelésre, magyar és nem-
zetközi szempontból egyaránt. (…) Az iskola már elindult 
a helyes úton, csak járja végig következetesen, az eredmény 
nem maradhat el. (…) Az itt előadásra kerülő „Gyermektán-
cok” egy szerény próbálkozás ebben az irányban. Azzal, 
hogy e darabokat a fővárost megelőzően egy vidéki város-
ban mutatom be, annak a meggyőződésemnek akarok kife-
jezést adni, hogy a magyar zenei nevelés megvalósításában 
egy ilyen városnak nagy szerepe lehet, esetleg a fővárosnak 
is példát mutató kezdeményező szerepe. Máris megindult 
itt egy olyan próbálkozás, amelyhez hasonló a fővárosban 
sincs, és amelynek döntő fontossága lehet egész zenei neve-
lésünkre. A zeneiskola bevezető tanfolyamát értem, amely 
előbb zenére akar tanítani, csak azután hangszerre. (…) Ez 
az eljövendő magyar zenei műveltség magvetése.

A demokrácia e ponton kettőt jelent: egyik a zenei műve-
lődés eszközeinek hozzáférhetővé tétele mindenki számára, 
másik a nemzeti sajátosságok teljes érvényesítése.

Mindkettőt munkálja a pécsi úttörés.”

Kodály Zoltán programadó beszédét teljes egészében 
megjelentette a Csorba Győző által szerkesztett Ív című 
szépirodalmi és művészeti folyóirat első – és sajnos egyetlen 
– száma, mely így a Kodály-módszer egyik fontos kortörténeti 
dokumentumává lett.  S ha már szóba került, ne feledkez-
zünk meg a Gyermektáncok bemutatóját játszó három zon-
goraművészről, akik közül Rubel Márta később Jandó Jenő 
világhírűvé lett zongoraművész édesanyja lett, Horváth József 
– Horváth Mihály zeneszerző, karnagy, orgonaművész és ké-
sőbbi zeneiskolai igazgató fia – Salzburgban futott be karriert, 
Mérnök János pedig Budapesten lett tanár.

Szólnunk kell még egy különleges ősbemutatóról, melyről 
a dr. Nádor Tamás könyveiben történt megemlékezések elle-
nére országosan is csak kevesen tudnak. Nevezetesen, hogy 
1945. október 21-én Pécsett, a Dómban (Székesegyházban) 
került sor a Missa brevis (Rövid mise) orgonakíséretes vegyes 
kari változatának nyilvános ősbemutatójára, merthogy az Ope-
raház óvóhelyén történt korábbi alkalmi előadás – melyen Vo-
rosilov marsall is jelen volt – nem volt nyilvánosnak tekinthető. 
A különlegességet az adta, hogy a művet az a Mayer Ferenc 
vezette székesegyházi fiúkórus adta elő, amely az úgynevezett 

abszolút szolmizációs módszert használta, a Kodály-módszert 
jellemző relatív szolmizáció helyett. A Mester meg volt elé-
gedve az előadással, s az eredeti, 60 fős, a háború végére 30 
fősre csökkent létszámú kórus karnagyának kérésére ahhoz is 
hozzájárult, hogy a műnek csak négy tételét adják elő, a Glória 
nélkül, s egy helyütt még transzponálási kérésüket is teljesítet-
te, valamint Halász Béla orgonaművésznek saját kezűleg írt be 
egy átmenetet az Agnus Dei és a Dona nobis között. A Kodályt 
búcsúztató november 19-i, színházi koncerten pedig a teljes 
művet előadták, immár hangversenytermi ősbemutatóként.

A Pécs 20. századi kóruskultúrájának felvirágoztatását is előre-
mozdító Kodály-módszer hazai és nemzetközi meg- és elismer-
tetésében olyan kiváló pécsi és baranyai karnagyok munkássá-
ga volt meghatározó napjainkig, Agócsy László úttörő munkáját 
követően, mint Antal György, Maros Rudolf, Nyolczas Ipoly, 
a mágocsi Balatoni Mátyás, a komlói Tóth Ferenc, Tillai Aurél, 
Dobos László, Ivasivka Mátyás, Kertész Attila – a Magyar Kodály 
Társaság jelenlegi elnöke –, Szabó Szabolcs, Nagy Ernő, Lakner 
Tamás, Kunváriné Okos Ilona, Tillainé Merácz Ágnes, Kamp Sa-
lamon, Kutnyánszky Csaba és még sokan mások az őket követő 
generáció karnagyai közül. Kodály egész munkásságának talán 
legszebb elismerését is egy pécsi költő, Csorba Győző fogal-
mazta meg, a Mester halála napján írt Kodály című versében:

„véghezvitted, amibe fogtál,
s úgy mentél el, hogy megállapodtál
a múlhatatlan fényű csillagoknál.”

Kovács Attila
   Amtmann Prosper és Bartók Béla 

Emlék-díjas zenei szerkesztő
Csorba Győző Könyvtár

A Missa brevis 1945. október 21-i bemutatója után a székes-
egyház előtt Kodály pécsi művészek társaságában. Balról: Va-
das Gábor, Halász Kálmán, Maros Rudolf, Taksonyi József, Ke-
rényi János, Sirio Piovesan, Bajcsa András, Takács Jenő, Kodály 
Zoltán, Kürschner Emánuel.
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A tarrósi szolgáltatóhely

Tarrós község Baranya megyében, a Hegyháti Járásban, Sásd-
tól északkeletre fekvő település. Nevének eredete a tarló sza-
vunkból, más felfogás szerint Árpád legidősebb fiának, Tar-

hosnak a nevéből keletkezhetett. Egy 1475-ös okiratban már Tarros 
néven említik. Tarrós a megye egyik legősibb települése, állattar-
tásból és mezőgazdaságból élő kis zsákfalu.

A település lélekszáma sajnos egyre csökken. 
A fiatalok tanulmányaik megkezdésével és azt követően 
a munkavállalási lehetőségek hiánya miatt már nem jönnek 
vissza a faluba. Iskolába és óvodába Vásárosdombóra 
járnak a gyerekek. A településen bolt nem működik. Ez is, és 
a tömegközlekedés hiánya is nehezíti az itt élők lehetőségeit. 
A könyvtár fontos szerepet tölt be a falu életében. Különösen 
a gyerekek élnek a könyvtárlátogatás lehetőségével, mivel 
itt nem csak olvasni, könyvet kölcsönözni, hanem játszani is 
lehet. Vannak hagyományos programok: a farsang, a húsvét 
előtti tojásfestés, a tökfaragás, a Mikulás-várás, a karácsony 
előtti mézeskalácssütés és a karácsonyfa-díszítés, illetve 
nyári könyvtári, közösségi programok. Az önkormányzattal 
kiváló a kapcsolata a könyvtárnak. Az ingatlan, amelyben 
a könyvtár kapott helyet, meghatározó a falukép szempont-
jából. Az épület szigetelése és külső festése, akadálymente-
sítése korábban megtörtént. 2020-ban a Nemzeti Kulturális 
Alap Közgyűjtemények Kollégiuma támogatásával a telepü-
lési könyvtárak szakmai eszközfejlesztésére, korszerűsítésére 
2.137.567 Ft-ot kapott a település, melyhez az önerő hoz-
záadásával összesen 2.375.074 Ft értékben hajtottunk vég-
re fejlesztést. A támogatásból önkormányzatunk a jelenlegi 
könyvtárterem és a mellette található terem egybenyitásá-
val növelte a könyvtár 79 m2-es területét 13 m2-rel, melyben 
külön számítógépes termet hoztunk létre, így nyugodtabb 
légkört biztosítva mind a könyvtárhasználók, mind az infor-
matikai eszközöket használók számára. A „színpad” részen 
alakítottuk ki a gyermek- és ifjúsági sarkot, itt helyeztük el 
a gyermek- és ifjúsági irodalmat, és egy médiasarkot kana-
péval, valamint kisasztalt, kisszékeket az óvodás korosztály-
nak. A terem nagy részét a tematikus keresést megkönnyítő, 

egységes szerkezetű polcrendszeren elhelyezkedő könyvtári 
állomány foglalja el, valamint a tanulást, olvasást, kézműves 
foglalkozást szolgáló asztalok és székek. Ezen kívül egy ol-
vasósarok fotellal, illetve a szakmai elvárásoknak megfelelő 
könyvtáros pult került kialakításra. A fejlesztés megvalósítá-
sával az önkormányzat célja a lakossági könyvtári és kultu-
rális szolgáltatások megújítása volt. A megújult könyvtárbel-
ső teret biztosít az egyes állománycsoportok áttekinthető 
elhelyezésének, a számítógépes állomások kialakításának, 
gyereksarok, olvasó- és tanulóhelyek kialakításának, kiscso-
portos foglalkozások, könyvtári órák és kulturális programok 
megrendezésének. Az elmúlt években megnövekedett az is-
kolás- és óvodáskorúak könyvtárhasználata, így fontos, hogy 
számukra olyan teret biztosítsunk, ahol lehetőségük van 
a szabadidő kulturált eltöltésére. Egy megújult, a modern 
kor követelményeinek megfelelő közösségi színtér nagy va-
lószínűséggel a felnőtt korosztályból is többeket becsalogat 
majd a helyiségbe. Most már egy szebb, modernebb épület 
áll az itt élők rendelkezésére, mely szemnek és szívnek is 
gyönyörű. Bízunk benne, hogy egyre többen keresik fel ezt 
a szép könyvtárat felnőttek és gyermekek egyaránt, hogy 
egy kis időt eltöltsenek itt. Hiszen a folyóiratok olvasásával, 
könyvek kölcsönzésével vagy egy kis játékkal, esetleg beszél-
getéssel tartalmasabbá tehetik a hétköznapokat.

Balázs Bernadett – polgármester;
Klesch Jánosné

Tarrós Könyvtári, Információs és Közösségi Hely

BEMUTATKOZNAK KÖNYVTÁRAINK
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Népmesével és irodalommal  
bárkit meg tudnak szólítani 

Az egri Mustármag mikroműhely kezdeményezése felkeltette 
a figyelmünket és az idei évben a programajánlónkba is beke-
rültek. A mostani interjúnkban ők mutatkoznak be. Luzsi Margó 

43 éven át munkálkodott a Bródy Sándor Könyvtár gyermekkönyvtá-
rában, az utolsó 12 évben annak vezetőjeként, Komló-Szabó Ági 21 
éve könyvtáros ugyanott, jelenleg a Hevestéka csoport vezetőjeként. 
Margó elsősorban mesékkel, azon belül népmesékkel dolgozik, Ági 
specialitása a kortárs irodalom. Luzsi Margó (alapító) és Komló-Szabó 
Ágnes (aki elsőként csatlakozott a műhelyhez) több mint egy évtize-
des közös munkájukat kívánták folytatni ebben a formációban. 

Mi indított benneteket a Mustármag megalapítására?
Luzsi Margó: Ha röviden válaszolnék, akkor csupán ennyi 

lenne: a jókedvünk. Régóta dolgozunk együtt Ágival. Szerettem 
volna ezt nem csupán folytatni, hanem tevékenységünket kiszé-
lesíteni. A kezdeményezésünk teljes neve Mustármag mese- és 
biblioterápiás mikroműhely. Számos remek biblioterápiás, sokféle 
kiváló meseterápiás műhely működik szerte az országban. Olyan 
műhelyről azonban, amely a kettőt egyesíti, én nem hallottam. 
Azt gondoltam az alapításkor, hogy ha mi ketten eddig is jól tud-
tunk együttműködni, jól tudtunk munkában, gondolkodásban 
egymáshoz kapcsolódni, akkor ezt folytatni kellene, új utakat, új 
megoldásokat keresni és ötvözni a régi tapasztalatokkal.

Miről szólnak a foglalkozásaitok, milyen módszerek-
kel dolgoztok?

Komló-Szabó Ági: Kemény Zsófi slam poetry-éből hozok 
ide egy idézetet: „Ha az óvodában kérdezték, hogy mit dolgo-
zik [az apám], simán rávágtam, hogy hát költő, mire ők, hogy: 
Akkor már halott? Hát igen, akkoriban ez nekem is gyanús volt, 
így mikor kérdezték: És én mi leszek, ha nagy leszek, mond-
tam is rögtön, hogy: hát halott.” Engem ez indított el abba az 
irányba, hogy a kortárs irodalommal foglalkozzam – fontos-
nak tartom annak tudatosítását, hogy a kortárs írók itt vannak 
közöttünk, nekünk írnak, hozzánk szólnak, a mi problémáinkat 
boncolgatják az irodalom eszközeivel. Foglalkozásaim mindig 
egy előre kiválasztott irodalmi mű köré szerveződnek, amely 
lehetőség szerint a csoport tagjainak hasonló problémáját cé-
lozza meg.

LM: Elsősorban népmesékkel dolgozom. Azt tapasztaltam, 
hogy a népmese bárkit meg tud szólítani. A börtönben – ahol 
10 éve dolgozom önkéntesként – éppúgy, mint a civilek kö-
zött. Gyermeknek épp oly sokat ad, mint a felnőtteknek. Diplo-
más, széleskörű műveltséggel rendelkező embereket szintúgy 
megfog, mint aluliskolázottakat. A mesék, történetek segítsé-
gével kalandozunk a világban. Mesemondás, játékok, mon-
dókák, ének – mind együtt vannak a munkámban. A ma már 
sokféle meseterápiás módszeren belül én a Dr. Boldizsár Ildikó 

által kifejlesztett és közkinccsé tett metamorphoses meseterá-
piát tekintem sajátomnak, ezt alkalmazom. 

Milyenek az eddigi tapasztalatok a foglalkozások 
kapcsán? Vannak kedvenceitek?

LM: Legújabb kedvencem egy kamaszoknak tartott foglalko-
zás, amit Ágival közösen csináltunk. Az volt az izgalmas, hogy 
mennyire jól segítette, támogatta egymást egy régi albán nép-
mese és egy kortárs irodalmi alkotás, s hogy mindkettőre na-
gyon „vevők” voltak ezek a 13-14 éves kamaszok. Sűrítetten: ön-
becsülés, önbizalom, magabiztosság volt a téma. Mesemondás, 
felolvasás, elmélyült beszélgetés, felszabadult nevetés, önfeledt 
játék: ez volt a 3 órás foglalkozás legfőbb jellemzője.

KSZÁ: Tavaly decemberben, a Mikroműhely indulásakor az 
volt a célunk, hogy megismerjenek minket Egerben. Ehhez 
„bevittük” az irodalmat, a meséket a városba. Kiválasztottunk 
egy, a belvárosban működő kultúrbárt, ahol örömmel fogadták 
az ötletünket, hogy hetente megjelenjünk egy-egy program-
mal. A sorozat címe Adventi hoppák volt. Hatalmas élmény volt 
megélni, hogy esténként megtöltöttük a különtermet.

További információ a Mustármagról: https://www.facebook.
com/mustarmagmikromuhely

Szeifer Csaba –  Csorba Győző Könyvtár
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Országos Könyvtári Napok
„Október 5-én indul újra a 2020. évi Országos Könyvtári 

Napok programsorozat, melynek eseményei két jelentős év-
forduló köré koncentrálódnak. 30. születésnapját ünnepli az 
Informatikai és Könyvtári Szövetség, illetve 15. alkalommal 
kerül sor a könyvtári szakma legátfogóbb, legtöbb intéz-
ményt és résztvevőt megmozgató rendezvénysorozatára.

A Könyvtárak az emberekért – Ünnepeljünk együtt! projekt 
keretében a könyvtárak valamennyi korosztályra gondolva, 
eddigi együttműködő partnereik mellé újakat is bevonva 
tervezik a hét mozgalmas és tartalmas napjait. A tervezés-
kor mindenütt figyeltünk arra is, hogy népszerűsítsük azokat 
a törekvéseinket, amelyeket az elmúlt években sikerült meg-
alapoznunk. A hét során bemutatásra kerülnek a sokszínű 
szolgáltatások, azok a korszerű, praktikus, mindenki számá-
ra hozzáférhető lehetőségek, amelyek az emberek tájéko-
zódásához, tanulásához, kulturált szabadidős és közösségi 
tevékenységéhez nyújtanak érdemi támogatást. Szeretnénk 

minél több olyan személyt is elérni és megnyerni, akik életé-
be még nem épült be a rendszeres könyvtárlátogatás.

A projekt témakörei:
• Ünnepeljünk együtt! 
• Történelmi időutazás 
• Nagy könyvtári beavatás
• Az én könyvtárosom
• Olvas az ország
• Irány a természet!”

Programokat regisztrálni  a következő linken lehet:
http://osszefogas.kjmk.hu/regisztracio.aspx

Forrás: http://osszefogas.kjmk.hu/koszonto.aspx 

„Baglyok és barátaik” rajzpályázat 
Pogányban

A pogányi könyvtári szolgáltatóhely, a Duna-Dráva Nem-
zeti Parkkal és a helyi önkormányzattal együtt rajzpályáza-
tot hirdetett meg a veszélyhelyzet előtt, Baglyok és bará-
taik címmel. Ez a felhívás nagyon jó volt arra, hogy ébren 
tartsa a lakók érdeklődését és ösztönözze a gyerekeket az 
újabb és újabb pályamunkák elkészítésére. A rajzpályázatot 
három korcsoportnak hirdették meg: óvodás, kisiskolás és 
a felső tagozatos gyerekeknek. 24 darab szebbnél szebb 
pályamű érkezett, melyeket a háromtagú zsűri: Molnár 
Andrea, vezető óvónő, Pallos-Rózsa Anita, a DDNP munka-
társa és Fejes Andrea, könyvtáros értékeltek. A Duna-Dráva 
Nemzeti Park, az önkormányzat és a Juhász Kft. támogatá-
sával a pályázók szép és hasznos ajándékokat kaptak: be-
lépőjegyeket a DDNP látogatóközpontjaiba, múzeumaiba, 
túrázáshoz hátizsákokat, természetismereti könyveket és 
elemlámpákat, a további alkotáshoz pedig rajzeszközöket.
Fejes Andrea – Pogány Könyvtári, Információs és Közösségi Hely

Kutyabarát hely lett a pogányi könyvtár

A rajzpályázat ünnepélyes díjátadója után került sor 
a „Kutyabarát intézmény” avatójára is. A Siklósi Térsé-
gi Könyvtár és Ismeretközpont adta az ötletet: ők is az 
idén váltak kutyabarát intézménnyé. Megtetszett a kez-
deményezés, és mivel sok a „kutyás” olvasó Pogányban, 
ezért úgy gondoltam, hogy a mi könyvtárunk is legyen 
az. Mit is jelent ez a gyakorlatban? Könyvtárunkat ezentúl 
kis és közepes termetű kutyával együtt is lehet látogatni. 
Az állatokat nem kell kint hagyni, bejöhetnek az épület-
be. Számukra vizet biztosítunk a folyosón. Szobatiszta 
négylábúakat várunk, ha mégis baleset történik, van erre 
külön takarítóeszközünk. A béke megóvása érdekében 
egyszerre csak 1 kutya tartózkodhat a könyvtárban. Nagy 
örömmel várom a kutyás olvasókat!

Fejes Andrea
Pogány Könyvtári, Információs és Közösségi Hely
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Első KAHOOT! a nagynyárádi könyvtárban
A 2020. február 11-re helytörténeti súlyponttal meghirdetett 

szakmai nap kellemes meglepetéssel zárult, ugyanis a Kahoot! 
nevű online programmal ismerkedtünk meg. Ez lehetőséget ad 
különböző típusú feladatsorok összeállítására és online megol-
datására, továbbá ellenőrzésére. Az alkalmazás nagy előnye, 
hogy a feladatsor megoldható okostelefonról, tabletről és lap-
topról is, valamint lehetőség van az egyéni és csoportmunka kö-
zötti választásra is. A járványügyi helyzet miatt az első Kahoot! 
kvízt csak július 8-án tudtam kipróbálni. E napon kirándultak 
a véméndi hittantáboros diákok – 12-en, felsősök – Nyárádra. 
Változatos programot állítottunk össze a gyerekeknek, 
amelyben szerepelt a műemléktemplomunkkal kapcsolatos 
csapatkvíz, a hadtörténeti modellkiállítás megtekintése, ifj. Sárdi 
János kékfestőműhelyének meglátogatása és számháború. 
A gyerekek a nyárádi napot a könyvtárban kezdték, ahol egy, 
a tudásszintjükhöz illő bibliai, történelmi és műveltségi Kahoot! 
- feladatsor várta őket. Ennek előkészítése során a felmerülő 
technikai kérdéseimet a Csorba Győző Könyvtár kollégája, Né-
meth Luca válaszolta meg, és hasznos tanácsokat kaptam tőle. 
Először a „Free” verzióba regisztráltam, mivel a februári szakmai 
napon is ebben játszottunk. Azonban a leírásban az olvasható, 
hogy itt egy Kahoot!-ra legfeljebb tíz játékos jelentkezhet be. 

Ezért inkább a „Teacher” („tanár”) kategóriában dolgoztam ki 
a feladatsort, mivel azt szerettem volna, hogy minden jelenlévő 
játszhasson. A Digitális Jólét Program keretében a könyvtárban 
lévő digitális eszközökből (tabletek, laptopok) azok is kaphat-
tak egyet-egyet saját használatra, akiknek nem volt az online 
játékhoz megfelelő telefonjuk. A könyvtárban lévő szabad WiFi 
biztosította az internetet mindenki számára. A diákok többsé-
ge már ismerte a Kahoot! működési elvét, mivel néhány ta-
náruk már alkalmazta ezt az oktatás során. A Kahoot!-on belül 
lehet témákra keresni, és így akár kész kérdéssorokat is át lehet 
emelni a profilunkba, amiket változtatás nélkül használhatunk, 
vagy a saját szempontjaink szerint „fazonra” is igazíthatunk. 

Bátran ajánlom mindenkinek a program kipróbálását a köz-
művelődési aktivitások között. A fiatal és legfiatalabb generáci-
ók kezéből nem tudjuk kitekerni a telefont, de nem is ez a cél. 
A cél az, hogy ezen a médiumon keresztül közvetítsünk érde-
kes, szórakoztató vagy hasznos tartalmakat, bővítsük a világról 
való ismereteiket ellenőrzött információkkal. És a rendezvény 
végén mutassunk be egy-két, az adott témába vágó könyvet 
az állományunkból.

Hábel János
Nagynyárád Könyvtári, Információs és Közösségi Hely

Régészet madártávlatból – A Pécsi Légirégészeti Téka és 
a Csorba Győző Könyvtár vándorkiállítása

A légirégészet, bár nagyon fontos és 
igen látványos eredményeket mutathat 
fel, a nagyközönség előtt kevésbé is-
mert kutatási módszert jelent. Már az 
elnevezés is furán hangozhat: hogyan 
volna lehetséges régészeti kutatás a le-
vegőből? A talaj - csak madártávlatból 
észlelhető - elszíneződései, a növény-
zet jellegzetességei, a fény-árnyék vi-
szonyok pontosan mutatják egy-egy 
mélyen a felszín alatt rejtőző épületma-
radvány, útszakasz, vagy éppen sírhant 
helyét. A kiállítás bemutatja a légirégé-
szet módszertanát, hazánkban is több 

évtizedre visszanyúló múltját, és átte-
kintést ad a Pécsi Tudományegyetemen 
működő műhely, a Légirégészeti Téka 
tevékenységéről. A nagyközönség rit-
kán látható, különleges perspektívából 
és sajátos technikával készült felvételek 
segítségével kaphat képet a legfonto-
sabb dél-dunántúli lelőhelyek kutatá-
sáról. A vándorkiállítás júliusban vette 
kezdetét, eddig Abaligeten, Szilváson, 
Erdősmecskén, Fekeden, Nagyhajmáson 
volt látható, októbertől háromhetente 
pedig Pogányban, Zókon, Sásdon és 
Szajkon tekinthetik meg az érdeklődők.

Játékunk nyertese

A Könyvtári HírZengő nyári szá-
mában megjelent keresztrejtvény 
megfejtése: Dekameron. A megfej-
tésért járó Jo Nesbo: Macbeth című 
könyvet Borsodiné Csuka Mária 
nyerte (Nagykozár Könyvtári, Infor-
mációs és Közösségi Hely). Gratulá-
lunk a nyertesnek!
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Kvízre fel!

A hagyományos ünnepek mellett szerencsére ma már majd’ 
minden nap valamilyen világnap, ünneplésre tehát mindig 
van okunk. Október 15-én például a falusi nők, míg október 

24-e az origamiért rajongók szíve dobbanhat nagyobbat, hiszen 
őket ünnepli a világ! De hogy jön ez ide? Úgy, hogy ezekhez 
a jeles napokhoz kapcsolódóan egy érdekes kvízt bármikor lehet 
készíteni! Két jó példát hozunk arra, hogy miként!

Google Űrlap
Legkézenfekvőbb eszköz lehet egy egyszerű Google Űr-

lap készítése. Ehhez szükségünk van egy Google fiókra, majd 
a Drive-on keresztül egy új űrlap létrehozásával már kezdőd-
het is a móka! Ha pontértékeket is szeretnénk hozzárendel-
ni a kvízünkhöz, akkor már az elején a Beállításokra kattintva 
a Tesztek fülön aktiváljuk a Beállítás tesztként kapcsolót! A vá-
laszlapra kattintva adhatjuk meg a helyes válaszért járó pont-
számot.

A kérdéstípusok
Kérdéseinket többféle módon tehetjük fel. Ha rövidebb vá-

laszt várunk a kitöltőktől, akkor a rövid válasz, ha kifejtős vá-
laszt kérnénk, akkor a bekezdés típust válasszuk. A feleletvá-
lasztós kérdéstípust akkor érdemes használni, ha kérdésünkre 
csak egy helyes válasz van. Ha több, akkor a jelölőnégyzeteket 
szükséges bevetni, de legördülő lista létrehozására is van mód. 
Ha több sorban és oszlopban gondolkodunk, akkor a felelet-
kiválasztó rács, illetve a jelölőnégyzetrács lesz segítségünkre, 
míg ha skálázni szeretnénk (1-10-ig), akkor a lineáris skála nyújt 
ebben segítséget.

Házi kvízünket színesebbé tehetjük képek és videók beszú-
rásával, ezzel is segítve a kitöltőket. Ha hosszúra sikerült a kvíz, 
akkor szakaszok beszúrásával a tagolás is megoldható. Az űr-
lap betűtípusát, hátterének színét is variálhatjuk, s hogy még 
csinosabb legyen, fejlécnek egyedi képet is beszúrhatunk.

Az elkészült űrlapot pedig elküldhetjük azoknak, akik részt 
szeretnének venni a játékban, illetve a link birtokában bárki 
kitöltheti! 

Kahoot!
A program online, de személyes jelenlétet igényel, a szer-

kesztői felület https://kahoot.com oldalon érhető el. Angol 
nyelvű, érdemes lehet Google Chrome böngészőben meg-
nyitni és automata fordítással használni az oldalt.  Lehetősé-
get ad feladatsorok, úgynevezett „kahoot-ok” összeállítására, 
valamint ezek megoldatására, szintén az internet segítségével. 
Elérhetők mások által már elkészített feladatsorok is (Question 
Bank), de egészen újat is létrehozhatunk önállóan. A szemé-
lyes felhasználású fiókban csak 10 játékos (vagy csapat) tud 
együtt játszani, ezért érdemes tanári fiókot regisztrálni. [Sign 

up - Teacher - School - e-mail és új jelszó megadása - Basic 
(free) - Continue for free]

Az alkalmazás nagy előnye, hogy a feladatsor megoldható 
okostelefonról, tabletről és laptopról is. A játékosok a https://
kahoot.it felületen tudnak a játék PIN kódja alapján a verseny-
hez csatlakozni. Lehetőség van csoportmunkára is.

A Create - New Kahoot gombra kattintva lehet új feladatsort 
indítani. 

Több feladattípust tartalmaz, ezek közül kettő érhető el in-
gyenesen: 

• kvíz: maximum 4 választási lehetőség közül kell megadni 
a helyes választ. 

• igaz vagy hamis: egy állításról kell eldönteni, hogy az igaz 
vagy hamis. Minden esetben 2 gomb jelenik meg a vála-
szoknál.

A kérdésekhez lehet képet, vagy akár YouTube videót (an-
nak részletét) is csatolni. A válaszidő ideálisan 20-30 má-
sodperc a kérdés és a válaszok hosszától függően, így még 
pörgősebb a játék. A kérdésekhez pontértéket is rendelhe-
tünk, így a leggyorsabb helyes válaszadó kapja a legtöbb 
pontot.

A játék menete:
A tanár/kvízmester a szerkesztői felületen elindítja a játékot, 

a kérdéseket kivetíti. A játékosok a saját okoseszközükkel a já-
ték PIN kódja, és tetszőleges játékosnév megadása után a szí-
nes szimbólumokra kattintva tudják jelölni a szerintük helyes 
választ.

Miért jobb ez, mint egy sima, papír alapú kvíz?
Mert színes, mozgalmas és látványos. A játékosok azonnali 

visszajelzést kapnak arról, hogy helyes volt-e a válaszuk, hogy 
a többiekhez képest hogyan teljesítenek, a zenei aláfestés és 
a grafika pedig izgalmassá, fiatalossá teszi a játékot. 

Ajánlott előre megadott témában tudásellenőrzésre, vagy 
előzetes, általános ismeretek felmérésére is akár tananyaghoz 
vagy olvasmányokhoz kapcsolódóan, köthető ünnepekhez, 
de lehet helytörténeti kvíz is. Érdemes bátran kísérletezni a fel-
adatsor összeállításánál, az „éles” játék előtt viszont mindig 
teszteljük le az alkotásunkat!

Csobán László, Németh Luca
Csorba Győző Könyvtár
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Könyvtár a falakon túl

Mitől lesz egy rendezvény könyvtári? Hogyan tudjuk 
népszerűsíteni könyvtári szolgáltatásainkat, dokumen-
tumainkat a könyvtár falain kívül?

Számos hazai és nemzetközi jó példát találhatunk olyan 
szabadtéri rendezvényekre, amelyeken a könyvtár akár mint 
főszervező, akár mint mellékszereplő vesz részt sikeresen. 
A könyvtárak így a megszokottól eltérő helyszínen a felhasz-
nálók igényeihez alkalmazkodva tudják megmutatni sok színű-
ségüket, s az olvasnivalók mellett tartalmas szórakozást is 
kínálnak az érdeklődőknek.

A park- és strandkönyvtár már nem új keletű dolog, a ba-
latoni kistelepüléseken évtizedes hagyománya van ennek 
a szabadtéri szolgáltatásnak, és a Balaton mellett ma már 
szinte minden jelentősebb tóval, stranddal rendelkező város-
ban találkozhatunk velük. Az országban elsőként 2008-ban 
Balatonalmádiban hoztak létre strandkönyvtárat, amely azó-
ta is működik. Elsősorban könnyed, szórakoztató könyvekkel, 
napilapokkal, folyóiratokkal, olykor társasjátékokkal, kvízekkel, 
totókkal, s van, ahol ingyenes internethasználattal várják az 
olvasókat. A helyiek általában olvasójeggyel, a turisták rövid 
regisztráció után személyi igazolvánnyal, illetve gyerekek ese-
tén szülői hozzájárulással vehetik igénybe a szolgáltatást.  Sok 
helyen népszerűek az úgynevezett könyvbörzék, könyvcserék, 
vagy Vidd, és olvasd! akciók, ahol a könyvtár kiselejtezett köte-
teiből válogathatnak úgy az olvasók, hogy akár vissza sem kell 
vinniük a megkedvelt olvasmányt. A leleményes könyvtárosok 
persze nemcsak a strandokra, hanem akár buszmegállókba, 
telefonfülkékbe, várótermekbe is tesznek könyveket.  Pécsett 
a Belvárosi Könyvtár udvarán berendezett Retro Könyvvásár 
várja a könyvek szerelmeseit az őszi és tavaszi időszakban. 
Egerben könyves pöttyös tricikliről kínálják a mesekönyveket, 
lapozókat nyaranta a nagyobb játszótereken a legkisebbeknek, 
ahol a beiratkozást és a kölcsönzést is biztosítják az olvasóknak. 
A szabadtéri programokat a könyvtárosok esetenként kézműves 
foglalkozásokkal és meseolvasással is színesítik. 

Persze nem csak önálló programként, de a település egyéb 
rendezvényeihez kapcsolódva is kiléphetünk a könyvtár fala-
in túlra. Egy-egy falunaphoz, idősek napjához, gyereknaphoz 

is kapcsolódhatunk 
könyvtári programok-
kal. De hogyan is lesz 
könyvtári a program? 
Attól, ha valamilyen 
módon a könyvekhez, 
a könyvtárhoz jutunk 
el a végén. Elsőre 
nehéznek tűnhet egy 
zenés programot 
a könyvekhez kap-
csolni, pedig lehet! 
A programajánlónkban ezt próbáljuk segíteni több helyen 
is az előadók által ajánlott olvasmányokkal, pl. a Hanga 
Banda népzenei koncertje után többek között Kodály 
Zoltán: A magyar népzene, és Sárosi Bálint: A hangszeres 
magyar népzenei hagyomány című műveit lehet bemutatni 
a közönségnek. Egy-egy koncert vagy zenés program után 
tematikus könyvajánlókkal hívhatjuk fel a figyelmet a témához 
kapcsolódó dokumentumokra.

Ha a könyvajánlón túl is szeretnénk könyves témát belevin-
ni a rendezvénybe, akkor érdemes totót, kvízjátékot készíteni, 
könyves „óriás” társasjátékot szervezni, esetleg megismertetni 
a közönséggel az előadó munkásságát, a témához kapcso-
lódóan kézműveskedni, könyvjelzőt készíteni. De akár egy 
könyvtári fotófallal is kitelepülhetünk, és szelfiversenyt hirdet-
hetünk, ami biztosan nagyon népszerű lesz a fiatalok köré-
ben is. Az idősebbeket pl. helytörténeti fotógyűjtéssel, és ezek 
digitalizálásával foghatjuk meg. A falunap keretében is lehet 
ilyen gyűjtést végezni, a már összegyűjtött, digitalizált képek-
ből pedig vetítést készíteni. Jó játék lehet, ha a gyerekeket is 
bevonjuk: próbálják meg kitalálni, ki is lehet a képeken. 

A település közösségi rendezvényein való részvétel kiváló 
alkalom lehet arra, hogy bemutassuk, milyen sokszínű tud len-
ni a könyvtár, a szolgáltatások megismertetését segítheti az 
ingyenes beiratkozás és a szórólapok osztogatása is. 

A felsorolt programokhoz, ötletekhez persze érdemes segít-
séget is bevonni, hiszen programot szervezni és mesét olvas-
ni elég nehéz, de a lelkes diákokat, nagymamákat meg lehet 
szólítani egy-egy ilyen felkéréssel.

Reméljük, hogy az időjárás még engedi, hogy sokat legyünk 
a szabadban, de persze nem csak kültérre települhetünk ki 
könyvtárként, hanem a szomszédos művelődési házban is le-
het a program mellett egy könyves sarok. A lényeg, hogy jelen 
legyünk a település életében, megszólítsuk a lakosságot, és 
népszerűsítsük könyvtárunkat.

Pajor Zsófia, Szöllősi Gréta
Csorba Győző KönyvtárRetro Könyvvásár Pécsett

Fotófal a Csorba Győző Könyvtárban
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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 Szőkéné Furák Bernadett bettykonyvtar@gmail.com +36 20/299-0644

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

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

Sásdi Ellátási Térség Meggyesi Mónika meggyesimoni@gmail.com +36 72/475-663

Sellyei Ellátási Térség Erdősi Alexandra erdosi.alexandra@csgyk.hu +36 72/501-500 / 28015

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

Szentlőrinci Ellátási Térség Decsi Dóra decsi.dora@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. 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

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

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


