
Könyvtári
HírZengő Baranya megyei könyvtárosok lapja

II. évfolyam 1. szám

9 772559 876009

ISSN 2559-8767

2018. tavasz

KSZR Műhelynap
KönyvKereső játék Vokányban

Forgatókönyv népmese 
foglalkozásokhoz



Képválogatás Baranya megye 2017-es könyvtári programjaiból

Almamellék

Nagypeterd

Bogádmindszent

Vokány

Mozsgó

Hosszúhetény Pogány

Baksa

Szászvár

Mindszentgodisa

Borjád



3www.csgyk.hu

HÍRT ZENGÜNK!
Kedves Könyvtáros Kollégák!
 
Legfrissebb számunkban tudósítást olvashattok a feb-
ruárban lezajlott KSZR Műhelynapról, valamint vissza-
tekintünk a 2017-es évre, számot vetünk arról, hogy 
milyen eredményeket értünk el a baranyai könyvtár-
ellátás területén.

Olvashattok a több mint negyven éve működő Pé-
csi és Baranyai Könyvtárosok Egyesületről, a „Bemu-
tatkoznak könyvtáraink” rovatban Bicsérd település 
szolgáltatóhelyét ismerhetitek meg. Idén két új ro-
vattal jelentkezünk, az egyik a Jó gyakorlatok a másik 
pedig az ÖtletBörze. 

Sikeresen működő programokat ismerhettek meg 
a Jó gyakorlatok rovatban, ebben a számban Bálint 
Zsoltné, vokányi könyvtáros mutatja be a KönyvKereső 
játékot, ezzel is inspirálva titeket, hogy bátran vágjatok 
bele egy játék vagy egy kezdeményezés megvalósí-
tásába! Az ÖtletBörze rovatban pedig tanácsot, se-
gítséget nyújtunk egy-egy foglalkozás levezetéséhez, 
ezúttal a magyar népmesékhez készítettünk Nektek 
egy forgatókönyvet. Könyvajánló rovatunkban tíz-tíz 
könyvet ajánlunk egészség és elfogadás témában 
elsősorban óvodásoknak, kisiskolásoknak, szülőknek 
valamint pedagógusoknak.
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TUDÓSÍTÁS

KSZR Műhelynap a Csorba Győző Könyvtárban 

A Csorba Győző Könyvtár február 21-én KSZR Műhelynapot szervezett 
Baranya megye kistelepülési könyvtárosainak. A programon szóba ke-
rültek többek közt az elmúlt év eredményei, az aktualitások és a  FilmPakk 

szolgáltatás. Meghívott vendégként Dr. Béres Judit, a PTE munkatársa beszélt 
a biblioterápia lehetőségeiről a könyvtárakban, Sebestyénné Horváth Margit 
a Zala megyei Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatóhelyettese 
pedig a Zala megyei ellátásban megvalósuló jó gyakorlatokról. 

A Könyvtárellátási Szolgáltatási Rendszerben (KSZR) működő 
települési könyvtárosokat a hagyományosan megrendezendő 
szakmai napra hívtuk, melynek célja az előző év értékelése, a 
2018-as év aktuális feladatok ismertetése és olyan előadók meg-
hívása, akik ötleteket, inspirációkat nyújtanak, melyet a kistele-
pülési könyvtárosok a könyvtárukban alkalmazhatnak. A Csorba 
Győző Könyvtár részéről elsőként Szöllősi Gréta, a Hálózati Osz-
tály osztályvezetője tartotta meg előadását, aki áttekintést nyúj-
tott a tavalyi év KSZR szolgáltatásáról, az elért eredményekről, 
fejlesztésekről, és ismertette a 2018-as év feladatait. Ezt követően 
Kárpáti Szlávna hálózati szakreferens röviden bemutatta a Film-
Pakk szolgáltatást, annak honlapját (filmpakk.csgyk.hu) és részle-
tezte a kölcsönzés menetét, feltételeit. Szeifer Csaba a Kapcsolati 
Csoport vezetője ismertette a rendezvényekkel, programokkal 
kapcsolatos aktuális információkat és változásokat. Beszélt az 
elmúlt év tapasztalatairól, fontos eseményeiről és az idei év ter-
veiről, a programszervezésről és a választható programok listá-
jának átalakulásáról, és felhívta a figyelmet egyes problémákra és 
azok kiküszöbölésére. Őket első vendégelőadónk Dr. Béres Judit, 
a Pécsi Tudományegyetem biblioterápiás szakirány továbbkép-
zésének a szakfelelőse követte, aki „Biblioterápiás csoport, mint 
könyvtári szolgáltatás - tapasztalatok és lehetőségek” címmel 
tartott előadást. Bemutatta a biblioterápia lényegét, illetve be-
szélt arról, hogyan lehet alkalmazni/megvalósítani könyvtárban 
a foglalkozást, ezt hazai és külföldi példákkal igazolva. 

A másik vendégelőadónk Sebestyénné Horváth Margit, a Deák 
Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatóhelyettese a Zala me-

gyei ellátásban megvalósuló, népszerű jó gyakorlatokról beszélt. 
Bemutatta a Zala megyei KSZR szolgáltatást, hogy hogyan zajlik 
náluk a programszervezés és annak népszerűsítése. Kiemelten 
beszélt a jó gyakorlatokról és az egyedi ötleteket megvalósító 
aktív településekről.

A szakmai napot három műhelyfoglalkozás zárta, melyek 
három témát jártak körül: Biblioterápia a gyakorlatban, Foglal-
kozások hátrányos helyzetű célcsoportokkal és Kamaszcsapat 
a könyvtárban. A biblioterápia gyakorlatban való alkalmazá-
sa kiscsoportos foglalkozás keretében, különböző módszerek 
segítségével került bemutatásra Dr. Béres Judit, Csorba-Simon 
Eszter és Szatmáriné Rádics Ildikó vezetésével. Foglalkozások 
hátrányos helyzetű célcsoportokkal témában Kövesdi Nóra 
szociológus, a Szigetvári Kistérség Gyerekesély Program ko-
ordinátora – aki hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozik a 
szigetvári térségben – osztotta meg tapasztalatait a jelenlévők-
kel. Számos technikát és játékot mutatott be, melyek hasznosak 
lehetnek a hátrányos körülmények között felnövő gyermekek 
és fiatalok számára, és segítséget nyújtanak a velük foglalkozó 
felnőtteknek. 

A Kamaszcsapat a könyvtárban című műhelyfoglalkozáson 
Lukács-Gűth Csilla a Körbirodalom Gyermekkönyvtár könyvtá-
rosa mutatta be az aktívan működő Könyvek… és ennyi elne-
vezésű ifjúsági olvasóklubot, annak létrejöttét és működését. 
Beszélt a Körbirodalomban megvalósuló programokról, illetve 
ötleteket és tapasztalatokat cseréltek a jelenlévők, miként lehet 
hasonló foglalkozást megvalósítani egy települési könyvtárban.

Mizerák Andrea | Csorba Győző KönyvtárSebestyénné Horváth Margit előadás közben
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TUDÓSÍTÁS

A BKSZR-ben elért eredmények 2017-ben 

A Csorba Győző Könyvtár 2017-ben Baranya megye 283 településén 
látott el KSZR feladatokat: 224 településen működött könyvtári szol-
gáltatóhely, míg 59 település ellátása az intézmény két könyvtárbu-

sza segítségével történt. A könyvtár a KSZR szervezését 2017-ben is 4 városi 
könyvtár (Mohács, Sásd, Siklós, Szigetvár) közreműködésével koordinálta. 

RENDEZVÉNYEK
A korábbi évekhez hasonlóan, 2017-ben is több alkalommal ke-
rültek megrendezésre szakmai napok: a hagyományos, a megye 
KSZR könyvtárosait megszólító februári műhelynapot „A könyv-
tárak szerepe az olvasóvá nevelésben” téma köré szerveztük 
Pécsen, az egész megye könyvtárosait megszólító második 
szakmai napot pedig az Országos Könyvtári Napok ideje alatt 
tartottuk meg Harkányban. A referensek 6 helyszínen (Mohács, 
Pécs, Sásd, Sellye, Siklós, Szigetvár) ET napot is tartottak, ahol a 
szolgáltatóhelyek munkatársainak továbbképzése történt meg. 
Az említetteken túl az év során több alkalommal részt vettünk, 
és magunk is szerveztünk regionális szakmai megbeszélést. 
A szolgáltató könyvtár 2017-ben is változatos programok, ren-
dezvények szervezésével járult hozzá a könyvtári szolgáltatóhe-
lyek kulturális életéhez. A szerződött települések két rendezvényt 
választhattak a minden évben frissülő listáról. A Csorba Győző 
Könyvtár szervezésében összesen 458 rendezvény zajlott le a 
településeken, amin 27896 fő vett részt. 

A KSZR normatívából finanszírozott programokon kívül a te-
lepülések további 670 rendezvényt szerveztek, 20069 résztve-
vővel, melyek megvalósulását szakmai segítségnyújtással tá-
mogattuk, valamint mindkét könyvtárbuszon zajlottak könyvtári 
programok (Internet Fiesta, OKN), összesen 118, melyen 363 fő 
vett részt. Átlagosan tehát településenként 4-5 program való-
sult meg az év során. Folytatódtak a megyében a KönyvtárMo-
zi vetítések is. A tavalyi évben összesen 202 előadást tartottak 
59 szolgáltatóhelyen, amin 2720 fő vett részt. A Nemzeti Kul-
turális Alap pályázati támogatásának köszönhetően a Csorba 
Győző Könyvtár 2017-ben új szolgáltatási csomaggal egészítette 
ki az országszerte népszerű programot. A FilmPakk olyan doku-
mentum-csomag, amely a Nemzeti Audiovizuális Archívumából 
válogatott népszerű animációs és játékfilmekhez kínál tematikus 
segédletet KönyvtárMozi foglalkozások megtartásához. A Film-
Pakkokat Baranya megye mind a kilenc ellátási térségének egy-
egy könyvtárában bemutattuk és kipróbáltuk a 2017-es évben.

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI STATISZTIKA
Fontos kiemelni a statisztikai adatokat is: a 2016-os évhez képest 
több mint 1000 fővel csökkent a szolgáltatóhelyeken élők száma, 
ideértve a könyvtárbusszal ellátott településeket is (2017: 119118 
fő). Az összesített munkanaplók alapján a 224 szolgáltatóhelyen 
a regisztrált könyvtárhasználók száma 2017-ben összesen 16163 
fő, a korcsoportos megoszlás: 6200 fő 14 év alatti, 8341 fő 14 és 
65 év közötti és 1622 fő 65 év feletti. A kölcsönzött dokumentu-
mok száma 148561 db, míg helyben 209713 db dokumentumot 
használtak. Személyes használatra 311055 alkalommal került sor, 

ebből internetet 149856 esetben használtak. A két könyvtárbusz 
regisztrált olvasóinak száma 2017-ben 882 fő volt, ami az ellátott 
lakosság 4,45 %-a. Ebből a 14 év alatti olvasók száma 266 fő 
volt. A két járművön összesen 5584 alkalommal került sor sze-
mélyes használatra, ebből a 14 év alattiak 2 368 alkalommal jár-
tak a könyvtárbuszokon. A regisztrált használók összesen 18769 
dokumentumot kölcsönöztek ki az év során (14 év alattiak: 3462 
dokumentum).

ÁLLOMÁNYGONDOZÁS
2017-ben 18 szolgáltatóhelyen volt szükség állományrende-
zésre, valamint 13 helyen állományellenőrzésre és rendezésre. 
KSZR-esítés (a kistérségektől átvett állományok teljes körű átvé-
tele) 59 településen történt, valamint ezzel együtt ellenőrzésre 
és rendezésre is sor került. Az év során 55049 dokumentum 
KSZR-esítése történt meg.

FEJLESZTÉSEK
Az előző évek fejlesztési irányát követve, 2017-ben is bővült a 
szolgáltatóhelyek eszközparkja: számítógépeket, nyomtatókat, 
projektorokat és egyéb eszközöket (TV, fényképezőgép, DVD-le-
játszó, diavetítő) helyeztünk ki a településekre. Számos helyre 
kerültek új bútorok: könyvtári polcok, folyóiratpolcok, asztalok 
és székek fémjelzik a szolgáltatóhelyek fejlődését. Mindemellett 
több település teljes könyvtári bútorzatát is sikerült megújítanunk.

TOVÁBBI EREDMÉNYEK
A tavalyi év eredménye továbbá az is, hogy a korábbi éves ki-
adványunkat egy negyedévente megjelenő hírlevélre (Könyvtári 
Hírzengő) cseréltük, méghozzá azzal a céllal, hogy a KSZR szol-
gáltatásban résztvevő szolgáltatóhelyek munkatársai és a városi 
könyvtárosok számára friss információkat nyújtsunk. A Csorba 
Győző Könyvtár 2017 őszén 4 könyvtári szolgáltatóhelyen (Heles-
fa, Martonfa, Nagykozár, Pellérd) vezette be a Corvina Integrált 
Könyvtári Rendszer kölcsönzési modulját, amelyben lehetőség 
nyílik a dokumentumok elektronikus kölcsönzésére, visszavételé-
re, hosszabbítására, valamint az olvasók regisztrálására is. A ter-
vek szerint 2018-ban újabb településeken indulhat el a számí-
tógépes kölcsönzés. 2017-ben támogatást nyert könyvtárunk a 
Nemzeti Kulturális Alaptól továbbképzés szervezésére (Baranya 
megyei hálózatépítő szakmai továbbképzés KSZR könyvtárosok-
nak), amelynek megvalósítása idén januárban kezdődött meg. 
A BKSZR működtetése 2018-ban is folytatódik, idén januártól 
körünkben köszönthetjük Vajszló és Villány településeket is, így 
immár 285 helyen szolgáltatunk.
 Szöllősi Gréta | Csorba Győző Könyvtár
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Bemutatkozik a Pécsi és Baranyai 
Könyvtárosok Egyesülete 

Egyesületünk 44 éve tevékenykedik a megyében és a megyeszék-
helyen. Az egyesületek „életében” ez nem számít túl hosszú idő-
nek, működésünk szempontjából azonban biztosítja a folyama-

tosságot, hiszen olyan szerencsések vagyunk, hogy az alapító tagok 
közül többen ma is aktívan részt vállalnak a szervezet munkájában. 

Az alapítástól napjainkig
Az egyesület megalapítását az 1974-es vándorgyűlés sikeres meg-
szervezésének köszönhetjük. Ekkor jött létre a Magyar Könyvtá-
rosok Egyesületén belül a Baranya megyei szervezet. Városunk 
még további két vándorgyűlésnek adott otthont. 1991-ben „Vál-
tozó világ - Változó könyvtár – változó egyesület”, majd 2011-ben 
„Tanulás, tudás, műveltség – könyvtárosok a jövő szolgálatában” 
volt a témája a könyvtáros hivatás legnagyobb országos ren-
dezvényének. Az egyesület vezetői mindenkor nagy hangsúlyt 
helyeztek a könyvtárosok szakmai ismereteinek gyarapítására, 
előadások, kulturális programok, szakmai utak szervezésére, a 
vándorgyűléseken való részvétel támogatására. Az 1990-2000-es 
években nemzetközi kapcsolatok is kiépültek. A Baranyai és Szl-
avóniai Könyvtárosok Egyesületével, az eszéki és a pélmonostori 
könyvtárak bevonásával több konferenciára, közös rendezvényre 
került sor. A szakmai utak mindig nagy népszerűségnek örvend-
tek, úgy a belföldi tapasztalatcserék, mint az önköltséges külföldi 
utazások. Boda Miklós szervezésében Olaszország „felfedezése” 
felejthetetlen élményt jelentett tagjainknak. A 90-es években két 
rendezvénysorozat indult útjára. A „Personalia” lehetőséget biz-
tosított megyénk és városunk komoly szakmai múlttal rendelkező 
könyvtáros személyiségeinek megismerésére. Az egyesület tagjai 
a „Studia” keretein belül szakavatott előadóktól hallhattak előa-
dásokat aktuális szakmai kérdésekről.

Legfontosabb tevékenységeink
A jelenlegi vezetés fontosnak tartja az egyesület hagyomá-
nyainak ápolását, és a különböző területeken dolgozó könyv-
tárosok közötti kapcsolat kiépítését. Évről évre megrendezzük 
a „Personaliát”, melynek keretében az utóbbi években beszél-
getést hallhattunk Kereszturi Józseffel, Ravazdi Lászlóval, Végh 
Ildikóval, Boda Miklósné Szepes Zsuzsannával, Pintér Lászlóval 
és Takács Ferenccel. Újraindítottuk a „Studia” sorozatot is Fü-
löp Ágnes előadásával, majd Barátné dr. Hajdu Ágnes osztotta 
meg gondolatait, valamint Dr. Béres Judit könyvének bemuta-
tója is sok érdeklődőt vonzott. Karácsonyi összejövetelünket 
hagyományosan a Csorba Győző Könyvtár Várkonyi Nándor 
Fiókkönyvtárában rendezzük meg, ahol a programokon túl 
egy kis baráti beszélgetésre is sor kerül. Lehetőségeinkhez 
mérten minden évben támogatjuk tagjaink részvételét a ván-
dorgyűlésen és a szakmai utakon. Gazdálkodásunk szempont-
jából pozitív változás, hogy 2018-tól fogadhatjuk a személyi 
jövedelemadó 1%-ának felajánlását.

Sikeres szakmai útjaink
Három országot érintő szomszédolásunk alkalmával (Szlové-
nia, Ausztria és Horvátország) a Muraszombati Területi és Tar-
tományi Könyvtár tevékenységével ismerkedtünk meg. Csak-
nem 50 fővel látogattuk meg az Eszéki Városi és Egyetemi 
Könyvtárat. A Grazi Városi Könyvtár különböző részlegeinek 
felkeresése során olyan ötleteket kaptunk, amelyek alapján 
itthon új könyvtári szolgáltatások születtek, például a Csorba 
Győző Könyvtár FilmPakk projektje. Maribori és trieszti élmé-
nyeink élénken élnek emlékezetünkben, különleges könyvtá-
rak életébe nyerhettünk bepillantást.

Rendezvényeink, közösségi programjaink
Több rendezvényt szerveztünk zenei könyvtárosokat érintő té-
makörben. Könyvbemutatók, útibeszámolók, pályázati forrásból 
szervezett képzések is színesítik programjainkat. 2016-ban be-
kapcsolódtunk a Csorba Győző emlékév eseményeinek lebonyo-
lításába. Hagyományteremtő szándékkal megalapítottuk a 70+ 
Társaságot, melynek keretében megünnepeljük ezen életkort el-
ért tagjaink születésnapját. Köszöntésünk nem az évek számának 
szól, hanem az elismerésnek, annak, hogy találkozhatunk velük, 
beszélgethetünk, nagyon sokat tanulhatunk kedves kollégáinktól.

Kommunikációnk, kapcsolataink
Híreinket a Pécsi és Baranyai Könyvtárosok Egyesülete Face-
book csoportban, e-mailben és hagyományos levelezés útján 
is megosztjuk. Fontosnak tarjuk a jó kapcsolat fenntartását a 
város és a megye könyvtáraival, együttműködünk az iskolai 
könyvtárosokat összefogó Könyvtárostanárok Szakmai Mű-
helyével. Szervezetünk 2014-től önálló egyesületként folytatja 
munkáját, azonban továbbra is napirenden tartjuk a társult 
tagság kiépítését a Magyar Könyvtárosok Egyesületével.

Terveink
2018-ban hagyományos programjaink mellett Nyugat-Magyaror-
szág - Bécs célponttal szervezünk szakmai utat, megemlékezünk 
a Pécsi Tudományegyetem 650. évfordulójáról, ősszel külföldi ta-
pasztalatok megosztására kérünk fel előadókat, s gyalogosan is 
új élmények nyomába eredünk. Szeretnénk, ha tevékenységünk-
be bekapcsolódva minden korosztály új szakmai ismeretekhez 
jutna, jó hangulatú tapasztalatcserékben vehetne részt, szép kö-
zösségi élményekben gazdagodna. Hamburger Antalné 
 l Csorba Győző Könyvtár Apáczai Csere János Fiókkönyvtár
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Országos Szakmai Napok 2017-ben 
a KönyvtárMozi szolgáltatásról 

A KSZR keretében 2015 októberében indult útjára a KönyvtárMozi 
szolgáltatás, amely célul tűzte ki, hogy az értékes audiovizuális kul-
túra is eljuthasson a legkisebb településekre is. Baranya megyében 

az induláskor 13 szolgáltatóhely csatlakozott (11 könyvtári szolgáltatóhely 
és a 2 könyvtárbusz). A lelkesedés csak növekedett a 2016-os évben, és 
már 52 településen lehetett vetítéseket tartani. A sikeres kezdeménye-
zéshez 2017-ben újabb települések kiskönyvtárai csatlakoztak, így már 
59 szolgáltatóhelyen élvezhették a KönyvtárMozi színes programjait. 

A KönyvtárMozi indulásától számítva 511 előadást tartottak a 
megyében és a programokra 7508 könyvtárlátogató volt kí-
váncsi. Ahhoz, hogy a könyvtári szolgáltatóhelyeken minőségi 
KönyvtáriMozis programokat tarthassanak a kollégák – akik helyi 
„mozigépészként” szólítják meg olvasóközönségüket – az Infor-
matikai és Könyvtári Szövetség 2017-ben három időpontban is 
országos szakmai napokat tartott a megyei felelősöknek, hogy 
az ott hallottakat átadhassák a kistelepülési munkatársaiknak. 

Az első ilyen összejövetelt Tatabányán tartották 2017. márci-
us 29-31. között. Az egyik előadó Bakos Edit volt, az Art-Mozi 
Egyesület elnöke, aki a filmklubok történetével ismertette meg a 
hallgatóságot. Párhuzamot vont az artmozi hálózat és a Könyv-
tárMozi szerepe között. Bujdosó Aranka, a Bács-Kiskun Megyei 
Katona József Könyvtár munkatársa a KönyvtárMozi portál új, 
egyszerűbb könyvtármozis bejelentkező felületét mutatta be – a 
települési könyvtárosok és a megyei koordinátorok legnagyobb 
örömére (http://konyvtarmozi.hu). Koleszár Márta a KönyvtárMo-
zi módszertani füzetet mutatta be, amely ötletekkel és játékos, 
kreatív feladatokkal segítheti a filmvetítéseket követő foglalkozá-
sokat. A második nap két Komárom-Esztergom megyei KSZR-es 
települést látogattak meg a megyei felelősök, ahol részt vehettek 
a helyi fiatalokkal együtt egy-egy KönyvtárMozi foglalkozáson. 
A harmadik napon a legjobb könyvtármozis gyakorlatokkal is-
merkedhetett meg az érdeklődő vendégsereg. A miskolci és egri 
tapasztalatok után Nász János, a tatabányai József Attila Megyei 
és Városi Könyvtár öko-szemléleti felelőse mutatta be a Könyvtár-
Mozi és a környezettudatosság kapcsolatát, amit már számos Ko-
márom-Esztergom Megyei KSZR településen meghonosítottak.

A második országos szakmai napra Kecskeméten került sor. 
Június 21-én a Kecskeméti Animációs Filmfesztivál keretében 
megtartott szakmai napon a két éves KönyvtárMozi tapasztala-
tait, sikereit járták körbe a résztvevők. A szakmai napot Ramháb 
Mária, a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár igazgatója 
vezette. A világhírű animációs filmstúdió – a Kecskemétfilm Kft. 
– támogatásával jöhetett létre a Cigánymesék című Könyvtár-
Mozi módszertani kiadvány, amely a filmstúdióban készült és a 
KönyvtárMozi filmkínálatában is szereplő három animációs ci-
gány-népmesét dolgozza fel. Ezt a kiadványt minden megye sok 
példányban megkapta, és kiküldte valamennyi könyvtármozis 

KSZR településére, hogy ha műsorra tűzik a kiskönyvtárak film-
vetítéskor azokat, kész feladatsorok, vidám, de elgondolkodtató 
feladatok segítsék a könyvtári programot.

A harmadik szakmai napra Heves megyében – Demjén te-
lepülésen – került sor október 26-27-én. Ezen a kétnapos ösz-
szejövetelen mutatkozott be Ráduly György, a Magyar Nemzeti 
Filmarchívum igazgatója, és felajánlotta az Archívumban megta-
lálható magyar filmalkotások vetítési lehetőségét a KönyvtárMozi 
rendszerének. Reményeink szerint 2018-ban ezekkel is bővülni 
fog a vetíthető filmek listája. Fodor Mónika Szegedről a Csongrád 
megyei tapasztalatokról tartott előadást, míg Szécsényi Orsolya 
Egerből A Pál utcai fiúk c. filmhez és könyvhöz készített „Éljen a 
Grund!” interaktív társasjátékot mutatta be. Az első nap végén 
Szabó Ágnes segítségével megismerkedtek a résztvevők a He-
vesTéka új kisfilmkészítő és könyvtrailer-készítő foglalkozásával, 
a „Film-Ez-Ők” című könyvtári programmal. A második nap há-
rom Heves megyei KSZR településre látogattak el a résztvevők, 
ahol KönyvtárMozi foglalkozásokon túl a települések 3D-s törté-
nelemfilmjeit is megnézték. Számos jó ötlettel térhettek haza a 
megyei felelősök, hogy tapasztalataikat megosszák a települési 
mozigépészekkel.

2017-ben Baranya megyében az országos szakmai napok ta-
pasztalatain túl egy új KSZR KönyvtárMozi szolgáltatás is útjára 
indult november 1-jével. A FilmPakkokat, amelyek módszertani 
egységcsomagok a vetíthető mese- és felnőtteknek szóló filmek-
hez, négy munkatárs – Kárpáti Szlávna, Márkus István, Mizerák 
Andrea, Pajor Zsófia – alkották meg, hogy ezekkel is segítsék a 
településeken tartandó filmvetítéseket követő beszélgetéseket, 
kreatív foglalkozásokat. 

A Baranya megyei KönyvtárMozi program 2017-es éve alapján 
elmondható, hogy az új belépők és az országosan is kiváló ered-
mények mellett sajnos számos szolgáltatóhelyen alábbhagyott a 
kezdeti lelkesedés. Az Országos Szakmai Napoknak köszönhe-
tően a bővülő filmkínálat, a más megyéből hozott tapasztalatok, 
az elkészült módszertani füzetek, valamint a baranyai FilmPakkok 
segíthetik az aktív településeket, az új belépő kiskönyvtárak filmes 
programjait, valamint a passzívabb települések új lendületét, újra 
aktívvá válását.

 Márkus István | Csorba Győző Könyvtár
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A bicsérdi szolgáltatóhely 

Bicsérd község Baranya megye középső részén, Pécstől 18 km-
es távolságra, a Szentlőrinci járásban található. A római kor-
ban már lakott település volt. Első írásos említése 1232-ből, 

egy oklevélből ismert. A török uralom alatt nagyszámú lakossá-
ga megfogyatkozott, de nem néptelenedett el. A 15. században 
költözött új helyére. Közigazgatásilag 1886-ban vált ketté Nyuga-
ti- illetve Kisbicsérdre, és Keleti- illetve Nagybicsérdre. 1950-ben, 
a második világháború után a két falu újraegyesült Bicsérd néven.

Bicsérd lakosainak száma 1001 fő, infrastrukturálisan fejlett, 
jó adottságokkal rendelkező község. A településen általános 
iskola és óvoda is működik, ahová a szomszédos települések-
ről is járnak gyerekek. Központjában található a faluház, amely 
1989-ben épült. Az épület a mezőgazdasági szövetkezet tulaj-
dona, egyben a község kulturális társadalmi életének központ-
ja. A faluházban konyha, panzió, könyvtár működik, de helyet 
ad különböző civil szervezeteknek és művészeti csoportoknak 
is. A könyvtár 2012-ig önállóan működött, 2013-ban csatlako-
zott a Csorba Győző Könyvtár által nyújtott könyvtárellátási 
rendszerhez. 2017-ben a szolgáltatóhely közel 5700 darabból 
álló állománnyal rendelkezett. A Csorba Győző Könyvtár letéti 
állománya 984 darab. A könyvtárnak jelenleg 126 beiratkozott 
olvasója van. A könyvek, DVD-k, CD-k mellett 5 féle folyóirat 
olvasására is lehetőség van, emellett két darab számítógép áll 
rendelkezésre az internethasználatra. A Csorba Győző Könyvtár 
az évek alatt társasjátékokkal, számítógépekkel, nyomtatóval, té-
vével, dvd-lejátszóval, diavetítővel, vetítővászonnal és projektor-
ral fejlesztette a szolgáltatóhelyet. 2017-ben az Önkormányzat 
és a Csorba Győző Könyvtár összefogásával a könyvtár teljes 
bútorzata megújult. Ez magában foglalta a bútorzat cseréjét, 
valamint a régi, elavult dokumentumok selejtezését. Kialakításra 
került egy gyermeksarok, mivel a helyi óvoda és iskola tanulói 
rendszeres látogatói a könyvtárnak. Az Önkormányzat vállal-
ta, hogy a könyvtár padlóburkolatát felújítja, a Csorba Győző 
Könyvtár pedig a teljes bútorcserében segédkezett. A könyvtár 
december 8-án ünnepélyes keretek között került átadásra, me-

lyet Vér József polgármester és Szöllősi Gréta, a Hálózati Osztály 
osztályvezetője adott át. A könyvtár rendszeresen csatlakozik az 
Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozatához, és minden 
évben több korosztályt megszólító programokat szervez. 2016-
ban csatlakozott a KönyvtárMozi szolgáltatáshoz is, és rendsze-
resen tart vetítéseket. A könyvtár hasznos, kulturált közösségi 
életet biztosít a falu bármelyik korosztályának, hagyományokat, 
és értékeket ad át a fiatal generációknak. Bicsérd vezetése nagy 
hangsúlyt helyez a kultúrára. Méltán büszke a 25 éve működő 
Bicsérdi Nemzetközi Művésztelep Egyesületére. A faluban mű-
ködik még Horgászegyesület, nyugdíjas klub, 40-es nők klubja, 
és az általános iskola szülői munkaközössége is. 

A könyvtár sikeresen együttműködik a falu civil szervezetei-
vel, egyesületeivel, például a nyugdíjas klubbal, akik kéthetente 
pénteken látogatják a könyvtárat, kézműves foglalkozást tar-
tanak gyerekeknek, felnőtteknek. Jó a kapcsolata még a Hor-
gászegyesülettel, akik 2017-ben az Országos Könyvtári Napok 
rendezvénysorozatához csatlakoztak, a 40-es nők klubjával, 
akik aktívan járnak a KönyvtárMozi vetítéseire és a Bicsérdi 
Nemzetközi Művésztelep Egyesülettel, akik a könyvtári napok 
keretein belül tartott rajzpályázat zsűrijét alkották. Az általános 
iskolával és az óvodával is szoros a kapcsolata a könyvtárnak. 

A település kulturális életének mozgatórugója és a szolgál-
tatóhely vezetője Sziliné Kasza Zita, aki szerdán és pénteken 
16.00-19.00 között várja az olvasókat a könyvtárban.

Mizerák Andrea | Csorba Győző Könyvtár
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„Kedvenc mesehősöm, Geronimo Stilton” rajzverseny a pogányi könyvtárban
Örömmel tudatom, hogy könyvtárunk látogatottsága igen-

csak fellendült! Általános iskolás gyerekek hada keresi, köl-
csönzi és olvassa a Stilton könyveket. A lányok a Tea, a fiúk 
Geronimo történeteit ”falják”! Ennek apropójából rajzpályá-
zatot hirdetett a könyvtár: „Kedvenc mesehősöm, Geronimo 
Stilton” címmel. A felhívásra igényes, szépen kidolgozott, 
rendkívül színes pályamunkák érkeztek. A Faluház hirdetőjén 
kiállítást rendeztem a rajzokból, amit azóta is megcsodálnak 
a látogatók! Az ünnepélyes díjkiosztóra 2018. január 17-én 
került sor, 34 fő részvételével. A kis olvasók könyvjutalmait 
a Csorba Győző Könyvtár ajánlotta fel, amit ezúton is hálás 
szívvel köszönünk! A díjátadót követő pikniket a községi ön-
kormányzat biztosította. Örülök a gyerekek lelkesedésének, 
és köszönöm szépen a kedves szülők támogató hozzáállását!

Fejes Andrea | Pogány Könyvtári, Információs és Közösségi Hely

kisSZÍNES

II. PÉCSI KÖNYVTÁRBUSZ-TALÁLKOZÓ 2018.05.31. – 06.02.
A Csorba Győző Könyvtár második alkalommal rendezi meg 
a könyvtárbuszok találkozóját Pécsett, így 2018. május 31. és 
június 2. között ismét a bibliobuszok kerülnek majd az ér-
deklődés középpontjába. Ahogy 2015-ben, idén is a cél az, 
hogy a környező országokból (Ausztria, Bosznia-Hercego-
vina, Hollandia, Horvátország, Románia, Szerbia, Szlovénia) 
érkező szakembereknek lehetőséget kínáljunk az eszmecse-
rére. Magyarországon és a meghívott országokban évek, 
évtizedek óta működik könyvtárbuszos szolgáltatás, így a jó 
tapasztalatok megosztása garantált. A konferencia mottója: 
“Könyvtárbuszok a közösség szolgálatában”. Több előadáson 
és workshopon lesz mód a fő témát megvitatni, illetve át-
beszélni a buszok jövőbeli szerepét a különböző régiókban. 
A tervek szerint a könyvtárbuszokat nem csupán a szakma-
beliek tekinthetik majd meg, hanem egy nyitott nap kereté-
ben bárki „bekukkanthat” majd a buszokba, sőt egy kijelölt 
útvonalon Pécs városát is bejárják majd a bibliobuszok. 
 Csobán László | Csorba Győző Könyvtár

Dr. Aknai Tamás előadása a Sellyei Városi Könyvtárban
Január 22-én a Magyar Kultúra Napján tartott rendezvényünk-
re Dr. Aknai Tamás művészettörténészt hívtuk meg. A „Magyar 
művészek itthon és a nagyvilágban” címmel tartott előadás 
során világhírű magyar képzőművészek életébe, munkássá-
gába nyerhettük betekintést. Az előadó személyisége és előa-
dásmódja még érdekesebbé, színesebbé tette a rendezvényt, 
amelyre rendkívül nagy volt az érdeklődés. Intézményünk a 
Magyar Kultúra Napja alkalmából kiírt egy fogalmazásver-
senyt a helyi általános iskola felső tagozatos tanulói számára, 
amelynek eredményhirdetése zárta a programot.

 Dancsecs Enikő | Sellye Városi Könyvtár
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JÓ GYAKORLAT

KönyvKereső játék Vokányban

Egy könyvtárosnak manapság nagyon kreatívnak kell lennie, 
hogy felvegye a harcot a jelen kor technikai csodáival, és kicsa-
logassa a gyerekeket számítógépük elől, telefonjuk bűvöleté-

ből. A fiatalokat egyre nehezebb becsábítani a könyvtárba, rábírni 
az olvasásra, azonban mi sem ma jöttünk le a falvédőről… Megta-
láljuk a módját, hogy túljárjunk a kis „könyvtárkerülők” eszén.

Az egyik csel, amit 
bevetettünk Vokány-
ban, egy izgalmas 
játék: a KönyvKereső 
verseny. A lényeg, 
hogy minden héten 
( jellemzően a téli 
időszakban) elrejtünk 
egy gyermekeknek 
szóló könyvet valahol 
a településen. Elő-
ször a könyvtárban 

bújtattuk az olvasnivalót, majd folyamatosan tágítottuk a ha-
tárokat, a művelődési házra, a szomszédos általános iskolára. 
Később a faluban élők is jelentkezhettek a játékra „könyvrejtő-
nek”. A kiválasztott könyvet a hét első felében elhelyezzük a 
rejtekhelyen, ahol péntekig várakozik a becsületes megtaláló-
ra. Ezt követően a hét minden napján kapnak a gyerekek in-
formációt a könyvről, illusztrációiról, sorairól, szerzőjéről, illet-
ve annak helyéről. Apró rejtvények, feladatok (melyek szintén 
kapcsolódnak a dokumentumhoz) segítségével pedig pén-
tekre mindenki, aki folyamatosan követi a híreket, kitalálhatja, 
hogy a településen hol, kinél leli meg a könyvet. Ekkor már 
nincs más hátra, mint becsengetni a megjelölt házba, elkérni 
az elrejtett példányt (mely mellé némi útravaló finomságot is 
szoktak csomagolni a kedves „elrejtők”) és mielőbb visszahoz-
ni a könyvtárba. A becsületes megtalálók egy érmet kapnak, 
melyen feltüntetjük, hogy melyik év hányadik hetének nyer-
tesei, ezen kívül egy-egy apró ajándék, könyvjelző, órarend, 
és újabb édesség is a jutalom része. Egy remek fotó is készül 
ilyenkor, aminek a szülők, barátok nagyon örülnek a közösségi 
oldalon (ez is jó reklám könyvtárunknak), és máris kezdődhet 

a következő hét.
A napi információkat folyamato-

san kitesszük a művelődési ház egy 
frekventált ablakába, valamint a he-
lyi iskolatitkár, Szofi néni minden nap 
gondosan kihelyezi az iskola hirdető-
jére azokat. A játék nagyon népszerű. 
Tavaly egy egész osztály rendszere-
sen figyelte, és hozta vissza a köny-
veket. Komoly anyagi ráfordítás volt 
édességgel ellátni őket. De megérte: 
a terv bevált. 

Sok gyereket sikerült bevonnunk. Idővel némi változtatást is 
eszközöltünk a játék rendszerében. A pénteki feladvány már 
nem a könyv helyéről szól, hanem annak tényleges tartalmá-
ból teszünk fel néhány kérdést a gyerekeknek. Ezt azért kellett 
közbeiktatni, mert akkora volt a verseny a könyv visszahozata-
lát illetően, hogy nem nagyon forgatták, nézegették otthon a 
gyerekek, hanem mielőbb siettek vele a könyvtárba. A kiegészí-
téssel, új feladatokkal viszont muszáj egy kicsit belelapozniuk, 
beleolvasniuk az aktuális műbe. A kérdésekre vagy otthon ke-
resik meg a válaszokat, vagy miután visszahozták a könyvtárba, 
rögtön ki is kölcsönzik. A játék zárásaképp a szezonban legtöbb 
érmet összegyűjtő gyermekeket egy kisebb ünnepség kereté-
ben könyvvel és emléklappal jutalmazzuk.

Vokányban nagyon szeretik a gyerekek a KönyvKereső játékot. 
Az is előfordul, hogy ha elfelejtjük kitenni az aktuális, napi infor-
mációkat és ők figyel-
meztetnek rá, hogy 
nem tudtak meg 
újabb titkokat, tegyük 
ki a feladványt.

Véleményem sze-
rint a játékot más te-
lepüléseken, könyv-
tárakban is szívesen 
fogadnák a gyerekek. 
Az alapötlet adott, 
már csak rajtunk, 
könyvtárosokon múlik, hogy hol rejtjük el a könyvet, milyen 
más tartalmakat kapcsolunk hozzá. Kis településen jól működ-
het, hogy egy-egy helyi személy rejti el. Tapasztalatok szerint 
az idősebb emberek nagyon örülnek a feladatnak és az őket 
meglátogató gyermekeknek, de gyakran a megtaláló gyerekek 
is szívesen rejtettek el könyvet. 

Nagyobb könyvtárakban akár arra is lehetőséget ad ez a mód-
szer, hogy jobban megismerjék a könyvtár épületét, a könyvtári 
rendet a gyermekek. Készíthetünk rejtvényeket a szerzővel kap-
csolatosan, a könyv tartalmáról, adhatunk akár rajzos feladato-
kat a könyvélményt illetően, amely alkotásokból szezon végén 
egy kiállítás összeállítására is sor kerülhet. Azt hiszem ezzel a 
kis ötlettel sikerült rengeteg gyereket becsábítani a könyvtárba. 
Megtették az első aprócska lépést az olvasóvá válás rögös útján, 
miközben mindannyian jól szórakoztunk.

Bálint Zsoltné | 
Vokány Könyvtári, Információs és Közösségi Hely
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Forgatókönyv népmese foglalkozásokhoz

A foglalkozás célja: a mese és az olvasás megszerettetése, élményszerű 
tapasztalatokon alapuló tanulás. Készségek, képességek fejlesztése, 
mint: figyelem, képzelőerő, memória, kommunikációs készségek, al-

kotó fantázia, érzelmi intelligencia.

A foglalkozást mindig egy általunk vagy a 
gyerekekkel közösen kiválasztott mese felolva-
sásával kezdjük, majd az alábbi játékok közül 
tetszőlegesen végezzünk el annyit, amennyit a 
gyerekek érdeklődése, türelme, életkora enged. 
A mesehallgatást érdemes egy mondókával in-
dítani, ami segít a ráhangolódásban. Mondjuk 
együtt is! Pl:

Mese, mese, meskete, jer ide most ízibe!
Mesét mondok rontom-bontom, 
boldog vagyok nincsen gondom.
Elszállok, de visszatérek, 
s megfogom a kis kezed, 
ott lakozom a szívedben, 
éldegélek majd veled.
Repülök a lelked egén, átölellek téged, 
mese vagyok, hozzád megyek, én leszek 

a vendéged.

Mese-mese mátka, 
fekete madárka,
úri bunda, kopasz egér,
ugorjon a nyakadba.
Mese-mese farkas, 

bújj a lyukba, ott hallgass,
Kata-Kata két garas,
néked adom, csak hallgass!

11

 „Jut eszembe…” – ez a játék még mindig a ráhango-
lódást segíti, közelebb viszi a gyerekeket a mesékhez. Kör-
beülünk és labdát, babzsákot dobunk egymásnak. A sort a 
foglalkozásvezető indítja el, akihez a labda ér, az egy mon-
datban elmondja, hogy mi jut eszébe a meséről: nekem a 
meséről a boszorkány jut az eszembe stb. Ezt folytathatjuk 
úgy is, hogy a boszorkányról mi jut eszünkbe, vagy új dolgot 
mondunk: nekem a boszorkányról a seprű jut eszembe vagy 
nekem a meséről a királylány jut az eszembe… (Fejleszti az 
asszociációs készséget.)

A bevezető játékok után olvassuk föl a mesét. Merjünk olva-
sás közben is játszani a hangunkkal, gesztusokkal, mimikával! 

Ki vagyok, mi vagyok? Szókártyákat készítünk az adott 
mese szereplőivel, tárgyaival és egyet-egyet felrögzítünk 
a gyerekek homlokára, úgy, hogy ők ne lássák, mi szerepel 
a kártyán. A többiek állításokat mondanak a szereplőkről, me-
lyekből nekik ki kell találniuk, hogy kik, vagy mik ők. (Fejleszti 
a szókincset és az asszociációs készséget.)

Rakjuk össze a mesét! A felolvasott meséből kiválasztunk 
mondatokat, melyeket papírcsíkokra írunk, majd ezeket a csí-
kokat egy dobozban vagy zsákban összekeverjük. Mindenki 
húz egyet és hangosan felolvassa. Amikor az utolsó mondat is 
elhangzott, összeillesztik a papírcsíkokat úgy, hogy kialakuljon 
a helyes sorrend, vagyis az események a helyes időrendbe ke-
rüljenek. (Fejleszti a szövegértést.)

Mesejelenet állóképben: kisebb csoportokat alkotva 
(3-4 fő), egymás közt megbeszélve a gyerekek válasszanak ki 
egy vagy több jelenetet a meséből, melyek a legjobban tet-
szettek nekik, és egy állóképben mutassák be. A többieknek ki 
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kell találni, melyik az a jelenet. (Fejleszti a szövegértést, lényeg-
látást, mert a szövegből a lényeget kell egy képbe tömöríteni.)

A mese dramatizálása: az állóképhez hasonló feladat, de 
ebben az esetben a gyerekek eljátsszák a kiválasztott jelene-
tet. Az állóképet és a dramatizálást érdemes kis csoportokban 
elvégezni, ahol a gyerekek összedolgoznak, közösen találják 
ki, és beszélik meg a jelenetet.

Mimetikus játék: egy-egy szereplő jellemző arckifeje-
zését, mozdulatát, cselekvését mutatjuk be. Pl: Hogyan or-
dította el magát a sárkány? Hogyan rántotta ki a kardját 
a huszár? Mit csinált a királykisasszony, amikor meglátta a 
csillagszemű juhászt? Ehhez a játékhoz nem szükséges be-
szélni, csak a mozdulatokra, arckifejezésre koncentrálunk! 
Ezek a játékok segítenek abban, hogy a gyerekek saját tes-
tüket, érzelmeiket is tudatosítsák, és megértsék.

Mesebeszéd: két-három önként jelentkező gyerekkel 
játsszuk; az egyiket kiküldjük, a másiknak elmondjuk vagy 
felolvassuk egy mese tartalmát. Majd behívjuk a kint vá-
rakozót, akinek a hallottakat elismétli az a gyerek, akinek 

felolvastunk. A lényeg, hogy minél többet át tudjanak adni 
egymásnak a gyerekek a történetből. (Fejleszti a figyelem-
koncentrációt és a beszédkészséget.)

Mi történt volna ha…? A felolvasott meséhez találjanak 
ki más befejezést a gyerekek. Mindenki mondja el a saját 
verzióját!

Mesefűzés bedobált szavakkal: egy gyerek a csoport-
ból elkezd mesélni egy történetet, a többiek pedig időnként 
szavakat kiabálnak be, amiket a mesélőnek a történetbe kell 
fűzni. Újabb szót csak akkor lehet bedobni, ha az előző már 
megtalálta a helyét a történetben. Igyekezzünk a népmesei 
elemeket, fordulatokat megtartani! A játék addig tart, amíg 
valamilyen módon le tudja zárni a mesélő, illetve ha elfárad, 
egy másik gyerek leválthatja. (Fejleszti a fantáziát, a szókin-
cset, a beszédkészséget.)

Seregválasztó: válasszunk ki két gyereket, akik katonákat 
toboroznak úgy, hogy meseszereplőket mondanak egy-egy 
meséből, a többiek pedig találgatnak. A helyükön ülő gye-
rekeknek kell kitalálniuk, hogy melyik mesében szerepelnek 
a felsorolt szereplők. Akinek a meséjét kitalálják, mögé áll-
nak. Az győz, aki a legtöbb katonát toborozza. 

Szómagyarázat: érdemes az adott mesében előforduló, 
ma már alig használt, ismeretlen szavakat megmagyarázni, 
megbeszélni. Ha előfordul olyan régi mesterség, foglako-
zás, ami a gyerekek számára már nem sokat mond, beszél-
gessünk róla, a hozzá kapcsolódó tárgyakat, eszközöket, 
ruhadarabokat, tulajdonságokat soroljuk fel! Nézzük meg, 
van-e a könyvtárunkban olyan könyv, amiben találunk ezek-
ről információt, képet!

Motiválhatjuk őket azzal is, hogy a játékokból összeállítunk 
egy hétpróbát, és aki mindegyiket kiállja, jutalomban része-
sül. A játékos feldolgozásban sokat segíthetnek a mondókák, 
énekek, zenehallgatás és a kézműves, alkotó foglalkozások. 
A csoportban való együttműködésnek közösségépítő hatása 
van, s azzal, hogy a gyerekek megbeszélik a feladatokat, vé-
leményt mondanak, mesélnek, kommunikációjuk fejlődik, já-
tékukkal feloldhatják szorongásaikat. A mesét ne magyaráz-
zuk, ne értelmezzük, semmilyen tanulságot nem kell belőlük 
levonni! De beszéljük meg a gyerekekkel, hogy kinek melyik 
szereplő vagy mi tetszett a legjobban a mesében? A foglal-
kozás akkor lesz igazán sikeres, ha mi is átéljük. A mese ter-
mészetes velejárója a csoda, kívánjuk, hogy ti is megtaláljátok 
a csodát a gyerekek segítségével!

A játékötletekben segítséget nyújtott a Tanítás-tanulás c. 
szakmódszertani folyóirat: Tanítás-tanulás: 6:5 (2009. január). 
– p. 41-42.

Kárpáti Szlávna | Csorba Győző Könyvtár
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Könyvtári programok

A Csorba Győző Könyvtáron keresztül a Könyvtárellátási Szol-
gáltató Rendszerhez tartozó települési könyvtáraknak 2018-
ban is lehetőségük van rendezvény igénylésére. Az eddig 

működő rendszer azonban némiképpen módosul, ezért kérünk 
minden kollégát, kísérje figyelemmel a változásokat, és az idei év-
ben ezek alapján adja le programigényét!

1  A 2012. december 31-től határozatlan időre megkötött megállapodás „Megállapodás könyvtárellátási szolgáltatás nyújtására” 2018. évre 
(2018. január 1- 2018. december 31.) szóló kiegészítése

A könyvtárak idén is a Csorba Győző Könyvtár által kiküldött 
ajánlóból választhatnak programot, erre vonatkozó kérésüket 
jelezhetik a térségükhöz tartozó referensnek, vagy közvetlenül 
a megyei könyvtár kollégáinak. Az igényeket a tervezett idő-
pont előtt minimum 1 hónappal kérjük jelezni elektroniku-
san, telefonon vagy személyesen. 

A szolgáltató könyvtár 2018. január 1. – 2018. december 31. 
között legfeljebb két programot szervez ezen lista szerint a 
településen. Tehát a település az aktuális év során két prog-
ramot választhat, A, B és C kategóriák mindegyikéből maxi-
mum egyet.

A: Könyvtári programok, könyvtárosaink ajánlatai

B: Közösségi programok

C: Szórakoztató programok

Ezeken felül a települési szolgáltatóhely csatlakozhat a 
Csorba Győző Könyvtár által szervezett rendezvénysoroza-
tokhoz, országos könyvtár- és olvasásnépszerűsítő játékok-
hoz (Országos Könyvtári Napok, totó, kvíz, egyéb pályázati 
felhívások  stb.).

2018. október 31-ig lehet igényelni a december 15-ig 
megvalósítani kívánt rendezvényeket. 1

Tehát október 31-ig érkezhet be minden kérés, a teljes évre 
vonatkozóan. A programok megvalósításának legkésőbbi dá-
tuma 2018. december 15., csak az eddig az időpontig megva-
lósuló programokat tudjuk támogatni.

A Csorba Győző Könyvtár kizárólag a következő 
programokat támogatja: író-olvasó találkozók, isme-
retterjesztő előadások, könyvbemutatók, megzenésí-
tett versek előadása, egyéb zenés programok, amelyek 
valamilyen módon köthetők vagy az irodalomhoz, vagy 
általában a kultúrához, vagy pedig hasznos ismeretet 
közvetítenek.

Bármilyen kérdés esetén az adott térség referensei, illetve 
Szeifer Csaba vagy Németh Luca programszervezők tudnak 
felvilágosítást adni a 72/501-500/28058-as telefonszámo-
kon, vagy a bkszr@csgyk.hu e-mail címen, ahova a program-
igényléseket is lehet küldeni!

HASZNOS TUDNIVALÓK
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Internet Fiesta 2018
A Csorba Győző Könyvtár 2018-ban is csatlakozott az 

Internet Fiesta országos programsorozatához. Az idei év 
felhívása a könyvtár-egészség-internet témáit járta körül. 
A rendezvényeket az ország könyvtárai március 22-28-
ig szervezték. Baranya megyében ebben az évben 121 
település csatlakozott a programokhoz, amely országo-
san a legmagasabb szám volt. Összesen 239 program 
várta az olvasókat, amelyek között volt egészség totó, 
Robotika roadshow, előadás az egészséges táplálko-
zásról, több kvízjáték, könyvtárbuszos kollégáink pedig 
minden településen játékra invitálták az érdeklődőket. 
Baranya megye és a Csorba Győző Könyvtár eredmé-
nyes munkáját a rendezvényeket koordináló Informatikai 
és Könyvtári Szövetség is külön kiemelte.

A Robotika roadshow sásdi állomásán
Fotó: Schlepp Péter
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FONTOS ELÉRHETŐSÉGEK
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 Meggyesi Mónika meggyesimoni@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 Kárpáti Szlávna karpati.szlavna@csgyk.hu +36 72/501-500 / 28015

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

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

Beszerzés, 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

Osztályvezető Szöllősi Gréta szollosi.greta@csgyk.hu +36 72/501-500 / 28015
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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




