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HÍRT ZENGÜNK!
Kedves Könyvtáros Kollégák!
 

Az év utolsó számának fő témája a közösségfejlesztés. 
Ezzel a kifejezéssel számtalan helyen, konferencián talál-
kozhatunk, amelyre a könyvtárral kapcsolatban is egyre 
nagyobb hangsúlyt fektetnek. Ebben segít nekünk eliga-
zodni Péterfi Ferenc közösségfejlesztő, akinek az Orszá-
gos Könyvtári Napokon, Szigetváron elhangzott előa-
dását olvashatjátok. A közösségfejlesztés működését és 
fontos szerepét jól illusztrálja, hogy egy adott közösségi 
folyamat kialakítását, megtervezését és végrehajtását il-
letően milyen fontos lehetőségeink és esélyeink, felada-
taink vannak a saját településünkön. Ehhez kapcsolódik 
a témában Debrecenben, Partnerségben a könyvtárral 
címen megrendezett konferenciáról szóló összefogla-
ló is. Egy interjú keretében bemutatkozik Bogárdi Aliz 
bábművész, zenész, aki számos produkcióban műkö-
dik közre. „Bemutatkoznak könyvtáraink” rovatunkban 
Nagykozár település szolgáltatóhelyét ismerhetjük meg. 
Az év végéhez közeledve a téli jeles napok feldolgozá-
sához szeretnénk ötletetekkel ellátni titeket, a hasznos 
tudnivalókkal pedig segítségetekre lenni a folyóiratok 
kezelésében, nyilvántartásában.

Mindenkinek kellemes karácsonyi ünnepeket és sike-
rekben gazdag, boldog új évet kívánunk, találkozunk 
2019-ben!

A szerkesztők
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ELŐADÁS

Közösségfejlesztés a helyi közösség kezdeményező- 
és cselekvőképességének erősítéséért 

Előhang: Pista bácsi története a Százados úti gyerekkönyvtárban… 
„10-11 éves lehettem, mikor egy kis Pest megyei faluból visszaköltöztünk 
szüleimmel Budapestre, Zuglóba. A szomszédban lakó barátom egyik nap 

elhívott A KÖNYVTÁRBA. Sosem jártam addig ilyen helyen, nem is értettem 
pontosan a funkcióját. Ahogy beléptünk, láttam egy kék munkaköpenyben a 
polcok között jövő-menő felnőttet – ő volt Pista bácsi. A gyerekkönyvtári rész 
volt az ő terrénuma, s azt láttam, hogy most, de később is amikortól már rend-
szeresen ide jöttem – mert gyorsan beiratkoztam – minden alkalommal 3-4 
korombeli kiskamasz veszi körül. Segítenek a visszahozott könyvek átvételében, 
a kartonok kikeresésében, érdeklődnek és ajánlanak a többi srácnak könyve-
ket.” Mai fogalmammal Pista bácsi bevonta, aktivizálta, érintetté tette a segítő 
fiatalokat, igazi könyvtárhasználók és „munkatársak” lettek ezzel a lehetőséget 
kínáló feladattal.

A helyi emberek részvételének és bevonásának a 
kérdését próbáljuk meg kicsit elvontabban megtár-
gyalni és megérteni.

Kezdjük azzal, hogyan működik – pontosabban mű-
ködött valamikor – „alaphelyzetben” a települési kö-
zösség, a helyi társadalom?

Egy átlagos, normális családi, települési közösségben, ha 
valamilyen váratlan helyzet, esetleg működési zavar támadt, 
azt az érintettek önmaguk hárították el, többnyire belülről és 
saját maguk oldották meg a felmerülő problémáikat. Ez az 
életrendjük által kialakított természetes szokásuk. Így örököl-
ték és így adták tovább gyermekeiknek. Persze ennek a fo-
lyamatnak is voltak településen, falun belül tipikus segítő sze-
replői (a tanító, a pap, a falu öregjei és hasonlók). A belülről 
és szerves úton kialakult segítség jelentősége, hogy optimális 
esetben önmaga állította vissza a közösség/település termé-
szetes működését, azaz ha a szükség úgy kívánta, annak a 
saját konfliktus-kezelési és problémamegoldó képessége újra 
működésbe jött. 

A modern tömegtársadalmakban ma már belülről 
gyakran képtelen a közösség önmaga a jelentkezett konflik-
tusok, feladatok, kataklizmák kezelésére, megoldására. Ezért 
gyakran külső segítségre, esetenként szakmai beavatkozá-
sokra kell, hogy sor kerüljön (pl. bánya bezárása, kohászat 
megszűnése, munkanélküliség növekedése, kisebbségi-nem-
zetiségi konfliktusok, tömeges elszegényedés, helyi közéleti 
konfliktus, környezetvédelmi probléma stb.) Tehát ezeket a 
többnyire szerkezeti, strukturális változásokból eredő – ese-
tenként drámai – konfliktusokat már nem tudja kezelni a helyi 
közösség. Ezek enyhítésére, megoldására központi megyei, 
regionális, országos beavatkozásokra (támogató programok-
ra), esetenként külön segítő szakemberekre lehet szükség. Az 
ilyen nagy strukturális beavatkozások gyakran kívülről érkez-
nek, de ezek mellé szükséges a társadalom természetes ön-

segítő képességének visszaállítása is. Ez a közösségfejlesztés 
dimenziója, ebben a folyamatban a települési intézmények 
is szerepet, feladatot vállalhatnának. Mert ha tartósan elsor-
vad a helyi közösségi részvétel, a beleszólás, az aktivitás, a 

Péterfi Ferenc előadás közben Szigetváron az OKN 
keretében
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cselekvő közreműködés, úgy annak szükséglete és tudása is 
leépül a helyi közösségekben és azok tagjaiban.

Minden embernek, de az ott élők közösségének is 
egyszerre joga és dolga is, hogy önmaga oldja meg a 
saját problémáját. Akkor lehet külső segítséget, támogatást 
adni számára, ha erre kevés a saját erőforrása (ez a szubszi-
diaritás elve). Ellenkező esetben kiveszik a közösség kezéből a 
saját eszközeit. Jól segíteni azt jelenti, a függőséget megaka-
dályozni.

Most már talán még elvontabban megfogalmazva, a kö-
zösségfejlesztés egyik legfontosabb szerepe: a helyi kö-
zösség belső változási képességének kibontása, támogatása, 
megerősítése és a külső változások közvetítése.

Másképp fogalmazva a fejlesztő, a képessé válást segítő 
szakember feladata kettős:

• a közösségben rejlő belső (erő)források felszínre hozása, 
mozgósítása, dinamizálása, készenlétbe helyezése;

• s egyidejűleg a helyi közösségnek a külső források (be)
fogadására és a változásokra való felkészülésének segíté-
se – felkészítése.

Foglalkozzunk néhány gondolat erejéig a képessé válás 
manapság sokat emlegetett fogalmával.

A cselekvőképtelenség gyakori oka a tehetetlenség érzése. 
A megfosztott (powerless), a tehetetlen állapotból, a „hatni 
tudó állapotba” való eljutás – ez az empowerment.

Ebben a folyamatban a tehetetlenség érzésének felszámo-
lása azt jelenti, hogy képesek leszünk hatni a környezetre, kife-
jezi a tapasztalatok megosztásának lehetőségét és szükségle-
tét, és megbizonyosodunk arról, hogy „megértettek minket”, 
mely változást is hozhat magával. A fentieken kívül az esélyek 
megismerését és tudatosítását, s a közösségi ügyekben való 
kompetencia és illetékesség megtapasztalását jelenti.

A részvétel fejlesztésének folyamatában a képessé tétel 
és a helyi közösség felhatalmazása: annak a tudatosítása, 
hogy én vagyok a dolgok megoldásának a kulcsa, rajtam (is) 
múlik; elhitetni, hogy képes vagyok – közösségben együtt 
képesek vagyunk – cselekvésre, változások elindítására (ez 
egyebek között önbizalom kérdése is). Felhatalmazásról van 
szó, a közösség hatalommal való felruházásáról.

Itt fontos még egy – a változás akadályát gyakran jelentő fo-
galom említése. A tanult tehetetlenség fogalma egy fontos 
jelenségre utal, ha valaki rendszeresen az előzőekben jelzett 
folyamatnak az ellentétét tapasztalja, tehát hiába próbál kez-

deményezni, nem tud hatással lenni a cselekvésekre. Ekkor félő, 
hogy a kudarc rögzül benne, az lehet a következtetése, hogy 
rajta nem múlik semmi, mások - nagyobb erők határozzák meg 
az ügyek alakulását, rajtuk állnak a dolgok. Ennek következmé-
nye lehet, hogy meg sem kísérli a cselekvést, ebből következik 
a gyakran tapasztalt elkerülő magatartás.

Egy tudatos segítő – fejlesztői folyamat –, amit nem csak 
speciális szakemberek, de a különféle helyi intézmények mun-
katársai is megvalósíthatnak – a változás érdekében sokféle 
lehetőséget – nevezzük így beavatkozási kezdeményezést – 
kínál.

A beavatkozási lehetőségek meghatározása egy fele-
lős szakmai-közösségi folyamat. Ennek során fontos kérdése-
ket kell a közösségnek önmaga számára megválaszolnia. Jó, 
ha ezek a kérdések egy nyilvánosan zajló összefogás, párbe-
széd során „beszélődnek meg”.

Elsősorban annak a megkeresése indul el, hogy mi az, ami-
hez egy helyi változás tervezése kapcsán feltétlenül pénz kell? 
Honnan? Van-e a céljaink közt olyan, amit pénz nélkül is el tu-
dunk érni? Mik a hosszútávú tennivalóink? Milyen feltételeknek 
kell teljesülniük előbb? Mi az, amit most rögtön (rövidtávon) el 
tudunk kezdeni csinálni? Mi az, amit másokkal együttműködve 
érdemes? Mi az, amit nekünk kell egyedül megcsinálni?

Ha összegyűjtünk egy települési közösségben olyan embe-
reket, akiket érdekel, akiknek fontos a változás, akik szívesen 
összefognának és cselekvővé válnának a közjó érdekében, a 
fenti kérdésekkel fontos szembenézniük. Persze mindannyian 
ismerjük azokat a helyzeteket, amikor néhány ember összejön 
egy találkozón és panaszok, kiforgások hangzanak el, ami mi-
att nem történik előrehaladás, ilyenkor könnyen bénító lehet 
egy-egy ilyen fórum. Ha mi cselekvéssé szeretnénk átalakítani 
az ilyen összejöveteleket, találkozókat, érdemes felkészülnünk, 
hogy jó kérdésekkel megakadályozzuk, vagy megfordítsuk (át-
keretezzük) a saját párbeszédünk hangulatát. Fontos tudnunk, 
hogy a problémákról történő beszéd többnyire problémákat 
teremt. A megoldásokról történő beszéd – megoldásokat.

Fontos kérdés, hogyan, milyen lépésekkel lehetsé-
ges az aktivizálás, az érintettek kiválasztása – bevoná-
sa? Erre néhány általánosabb jó tanács:

• a helybéliek körében nyilvános szóbeszéd és gondolko-
dás tárgyává tenni a jelenlegi helyzetet, a helyi problémá-
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kat, egyidejűleg elbizonytalanítani azokat, akik a helybéli 
viszonyokat megváltoztathatatlannak ítélik/sugallják,

• megerősíteni a változtatást akarókat,
• közösen meghatározni a cselekvések irányát,
• megtalálni és magunk mellé állítani mindazokat, akik ha-

sonló irányú változtatást/fejlesztést szeretnének, és szíve-
sen cselekednének is.

Ehhez az ilyen folyamatot segítő helyi szakembernek né-
hány fontos követelménynek kell megfelelnie, amelyek tuda-
tosan kialakíthatóak, de mindenképpen önfegyelmet kívánnak. 
A megjelentekkel, a közösségünk tagjaival - az érintettekkel - 
kapcsolatos kiinduló feltételezések és elvek az alábbiak:

• Minden résztvevőnek legyenek pozitívak a szándékai. 
Meg kell találni minden résztvevőnél az előrevivő célokat 
és szándékokat. Ez a hozzáállás segít abban, hogy konst-
ruktív, szabad légkör alakuljon ki.

• A résztvevők elsősorban arra vágynak, hogy megértsék 
az ő szempontjaikat. Az emberek nem azt akarják, hogy 
igazuk legyen, hanem hogy megértsék őket. Ezért na-
gyon fontos, hogy a beszélgetéseket, a folyamatot segítő, 
vezető szakember (facilitátornak is szokták nevezni) ak-
kurátusan foglalja össze a résztvevők által mondottakat. 

• A jó facilitáció hatékonnyá és eredményessé teszi a mun-
kát. Ügyel arra, hogy minden hozzászólás tömör és lé-
nyegre törő legyen, ne legyen felesleges ismétlés, és a 
legfontosabbakat tömören összefoglalja.

• Egy ilyen beszélgetésvezetői magatartás hatására a részt-
vevők jól érzik magukat a szituációban, elégedettek, ha 
világosan feltett kérdésekre kell válaszolni, ha mindenki 
megfelelő (egyenlő) módon hozzászólhat, és ha a többiek 
figyelmesen meghallgatják a hozzászólásokat.

Kik az érintettek?
Minden olyan intézmény, szervezet, csoport vagy magán-

ember, aki valamilyen igénnyel lép fel a közösség felé - nekik 
jogukban áll beleszólni a döntésekbe a támogatásokkal és 
a szolgáltatásokkal kapcsolatban. Ők azok, akiknek az életét 
közvetlenül befolyásolja mindaz, ami a közösségben történik. 

Máshogyan közelítve:
- a döntéshozók, illetve a célok kitűzői, 
- a döntés és célok által közvetlenül érintettek,
- akik képesek megakadályozni, vagy elősegíteni a döntések 

és célok megvalósulását.
A közösségfejlesztéssel kapcsolatos gondolatokat 

összegezve: 
- Települési-, és tágabb terű (kistérségi) cselekvésekre ösz-

tönöz. Közvetve vagy közvetlenül az adott közösség MIN-
DEN tagjára hatással van vagy lehet. 

 Az érintettek részvétele kulcsfontosságú a problémák 
feltárásában, a megoldások megtalálásában és megvaló-
sításában. 

- A közös elemezés és tervezés célja minden ilyen esetben a 
települési szintű közös cselekvés.

Előfordulhat, hogy ebben a folyamatban van külső közös-
ségfejlesztő, aki „külső szemként” a helyiek által nehezen 
észlelhető összefüggések, az általuk nem kellően értékelt 
adottságaik, lehetőségeik feltárásában, kibontásában segít. 
De alkalmassá válhat ilyen feladatra a helyben dolgozó, élő 
aktivista, és helyi szakember is, s ehhez támogatást találhat – 
egyebek között – a Közösségfejlesztők Egyesületénél.

Ez a cikk csak egy kísérlet arra, hogy érzékeltesse, milyen 
fontos lehetőségeink és esélyeink, feladataink vannak egy kö-
zösségi folyamat kialakításában, megtervezésében és segíté-
sében a saját településünkön. Zárógondolatként soroljuk fel, 
hogy a könyvtáros illetve a múzeumi szakma és az in-
tézményrendszereink milyen szerepeket vállalhatnak 
ebben a helyzetben?

- A demokratikus működéshez, az aktív állampolgárisághoz 
kapcsolódó tudások összegyűjtése.

- Tények, adatok, elemzések, esettanulmányok összegyűjté-
se, rendelkezésre bocsátása, párbeszédet kezdeményező 
magatartás.

- Találkozások – közösségi tér – kommunikációs terep biz-
tosítása.

Alapkérdés, amit saját magunknak fontos feltenni: válhat-e 
a könyvtár vagy más gyűjtemény ebben kitüntetett hellyé, s 
lehetnek-e ilyen folyamatokat is segítő szakemberek az itt dol-
gozók?

Csak reménykedem a bátor válaszban: igen. Rajtunk is múlik!

Péterfi Ferenc
közösségfejlesztő
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PARTNERSÉGBEN A KÖNYVTÁRRAL

A Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás EFOP-
1.3.1-15-2016-00001 kiemelt projekt keretében került sor a 
„Partnerségben a könyvtárral – In Partnership with Libraries” 

címmel nemzetközi tudományos konferenciára Debrecenben 2018. 
október 15-én és 16-án. Az Országos Széchényi Könyvtár szervezé-
sében megvalósuló esemény fókuszában a könyvtárak közösség-
építő szerepe állt. 

A konferencián Dr. Vitályos Eszter államtitkár az Emberi Erő-
források Minisztériuma képviseletében köszöntötte a résztve-
vőket. Kifejtette, hogy az uniós társfinanszírozással megvaló-
suló projekt célja a közösségépítés és -fejlesztés elősegítése 
a településeken a kulturális intézmények együttműködésével. 
A program legfőbb eszközei a képzések, szakmai műhelyek, 
konferenciák és a közösségfejlesztő mentorhálózat.

Dr. Tüske László, az Országos Széchényi Könyvtár főigaz-
gatója köszöntőjében rámutatott, a technológia és a digitális 
világ térnyerésével az olvasási szokásaink folyamatosan vál-
toznak. A XXI. század könyvtárainak szerepe is teljesen meg-
változott az elmúlt évtizedekben. A könyvtáraknak és könyv-
tárosoknak folyamatosan új helyzetekben, új szerepekben kell 
helytállniuk. Meg kell találniuk a módot arra, hogyan lehet egy 
elmagányosodott világban az olvasás és a könyvtár egy lehe-
tőség a közösségfejlesztésre és közösségépítésre.

Nagy Magdolna, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi 
Oktatási és Módszertani Központ megbízott igazgatója hang-
súlyozta, a Cselekvő közösségek projekt a kulturális terület 
három nagy intézményének korábban példa nélküli összefo-
gásával valósul meg. Röviden összefoglalta múzeumi terület 

elmúlt két évre vonatkozó eredményeit, ismertette a mód-
szertani fejlesztések, mintaprojektek és a kulturális közösség-
fejlesztő mentorhálózat eddigi szerepét.

Kárpáti Árpád, a Nemzeti Művelődési Intézet kiemelt prog-
ramok igazgatója a szervezet országos szakmai-módszertani 
szolgáltatásairól, valamint annak a projektben vállalt konkrét 
feladatairól beszélt. Beszédében kiemelte a kapcsolódó kuta-
tások, képzések, módszertani anyagok fejlesztésének szüksé-
gességét és jövőbeni hasznosítását.

A kétnapos konferencia fókuszában a kulturális intézmények 
közösségépítő, közösségfejlesztő szerepe, a jól bevált mód-
szerek, jó gyakorlatok bemutatása állt. 

Neves magyar és külföldi szakemberek részvételével több 
plenáris előadás is hallható volt a konferencián. A program 
egyik kiemelt előadója Pier Luigi Sacco, a milánói IULM egye-
tem Gazdaságtan, Marketing és Kreativitás Doktori Program 
igazgatója volt, aki „A könyvtárak, mint társadalmi hatású szín-
terek: a Kultúra 3.0 perspektívája” címmel tartott előadást.

Neil Fitzgerald, a British Library digitális kutatások vezetője „A 
közösség elkötelezettségének növelése digitális tartalmakkal” 
címmel osztotta meg tapasztalatait előadásában. Dr. Arapovics 
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Mária, a Cselekvő Közösségek – aktív közösségi szerepvállalás 
projekt szakmai vezetője a konzorciumvezető Szabadtéri Nép-
rajzi Múzeum részéről bemutatta a közösségfejlesztő szakmai 
módszertani fejlesztéseket és kutatásokat a kulturális területen. 

A két nap alatt kerekasztal-beszélgetésre is sor került a Te-
rület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) nyerte-
seivel, akik számára a Cselekvő Közösségek projekt szakmai és 
módszertani támogatást nyújt. 

A plenáris ülés után a műhelymunkáé volt a főszerep mind-
két napon. Lássunk néhányat az elhangzott jó gyakorlatokból:

Említésre méltó Dr. habil. Molnár György (BME) előadása az 
„Online közösségi médiával támogatott, IKT és saját eszköz 
alapú kooperatív módszertani megoldások a nonformális és 
informális tanulási térben” címmel, ahol újabb tanulási tereket 
ismerhettünk meg a virtuális közösségi térben.

Vesna Kurilić, a Rijeka Városi Könyvtárból „Az önkéntesek, 
mint erősségünk: a Rijekai Város Könyvtár példája” címmel tar-
tott beszámolója rámutatott az önkéntesség fontos szerepére, 
és a könyvtárban dolgozó önkéntesek bevonására, motiválá-
sára.

Lázok Klára Marosvásárhelyről a Teleki Téka új programját 
ismertette „Zsibongó oázis, avagy közösségépítő- és alakító 
gyakorlatok a marosvásárhelyi Teleki Tékában” címmel. A pa-
tinás, hagyományos tradíciókkal, ódon falakkal rendelkező 
könyvtár megújulását, interaktív lehetőségeit ismerhették meg 
az érdeklődők.

Bedő Melinda Csíkszeredáról, „A helyismereti tevékenység 
közösségépítő szerepe – A honismeret éve a Kájoni János 
Megyei Könyvtárban” címmel tartott előadásában mutatta be, 
hogy a könyvtáruk névadójának és honismereti munkásságá-
nak miként sikerült nagyon sikeres emlékévet szervezni.

Dr. Bartos Éva, a Magyar Biblioterápiás Társaság alapítója, 
a könyvtári biblioterápia magyarországi megteremtője „A fej-
lesztő-megelőző biblioterápia, mint a közösségfejlesztés le-
hetséges eszköze” című előadásában nagyszerűen mutatta 

be a terápiás módszer lehetséges közösségépítő erejét, és az 
eddig elért eredményeket.

Dr. Gombos Péter dékánhelyettes, a Kaposvári Egyetemről 
egy nagyszabású, országos kutatás eredményeit ismertette az 
„Olvasás és közösségfejlesztés Magyarországon” című előa-
dásában. A kutatásban megszólított szülők, nagyszülők, tinik, 
kisiskolások, egyetemisták és felnőtt lakosság olvasási-, könyv-
tárhasználati-, közösségi szokásait kérdezték, majd elemezték 
ki korosztályokra és földrajzi területekre levetítve. Az egész ku-
tatási eredmény a közeljövőben publikálásra kerül és mindenki 
megismerheti a teljes anyagot.

Egy rövid kisfilmben mutatták be a salgótarjáni kollégák, ho-
gyan is lehet megszólítani az utca emberét egy mintaprojekt-
tel. A „Kerülj képbe!” címet viselő akcióban a város főutcáján 
üresen álló iskolaépület homlokzatát újították fel, a lakosság 
apraja és nagyja bevonásával. Az épület megújítását hirdető 
átadáson teret kaptak zenei és irodalmi produkciók is, amiket 
az utcán sétáló emberek sokasága hallhatott.

Végül fontosnak tartom megemlíteni Dr. Horváth Sándor 
Domonkos, a győri Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közös-
ségi Tér igazgatójának előadását, amelyben a megújuló városi 
fiókkönyvtárakat mutatta be, hangsúlyozva könyvtári terek és 
funkciók modern, olvasóbarát átalakítását. A színvilágában, 
könyvtári bútoraiban megújuló fiókkönyvtárakat a helyi la-
kosság nagy örömmel vette birtokba. A fiókkönyvtárak életét 
nyomon lehet követni a könyvtár közösségi oldalain, ahol szá-
mos életkép tekinthető meg.

A kétnapos szakmai konferencia elérte célját, ugyanis a pro-
jekt társszervezői, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum és az NMI 
(Nemzeti Művelődési Intézet) munkatársai megismerhették 
egymás és a projektben résztvevő könyvtárak munkáját, a 
könyvtárak társadalmi szerepvállalását és a közösségépítésben 
elfoglalt helyét. A Cselekvő Közösségek projektről bővebben a 
https://cselekvokozossegek.hu weboldalon lehet tájékozódni.

Márkus István | Csorba Győző Könyvtár

TUDÓSÍTÁS

Fotó: dehir.hu
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INTERJÚ

„Az emberségünkhöz tartozik, hogy 
teremtsünk”

Bogárdi Aliz zenész, bábművész, irodalmi estek szervezője, és 
nem mellékesen épp gyermeket is nevel. Számos produkci-
óban közreműködik, ezekkel évről évre jelen van a Csorba 

Győző Könyvtár programkiajánlóiban. 

Hogy kerültél kapcsolatba a zenével?
Mindig énekelni, táncolni szerető kislány 

voltam, aki szerencséjére zene- illetve mű-
vészetkedvelő családba született, így nem 
volt kérdés a zeneiskola. Nagyon szerettem 
a szolfézst - az elméleti és gyakorlati oldala 
egyaránt érdekelt. Az általános iskolai ének-
órákért, kórusba járásért és néptáncért is 
rajongtam. Ekkor kezdtem hegedülni, amit 
a középiskolában a népi brácsa követett. Eb-
ben az időszakban döntötte el a lelkem, hogy 
a zene, illetve a színpadi munka (a színház 
világát is beleértve) része lesz az életemnek 
- méghozzá meghatározó. Lettek mestere-
im is: Moravetz Leventével, Bánky Gáborral, 
Wéber Kristóffal ez idő tájt ismerkedtem meg. 
Később egyre többet zenélhettem vérbeli 
muzsikusokkal és a művészeti karon tanu-
lókkal egyaránt - így sajátítottam el az együtt 
zenélés fortélyait. A népzene értőbb közelí-
tésének képességét Bergics Lajosnak köszön-
hetem. Egyetemi diplomámat a Pécsi Tudo-
mányegyetem magyar szakán szereztem. 
Ennek hasznát láttam nemcsak újságíróként, merthogy ilyen 
korszakom is volt, hanem olvasni szerető emberként is.

Az alkotás, mint olyan, miként jelenik meg az életed-
ben, van valamiféle ars poeticád?

Az alkotás számomra a létezés természetes és egyetlen 
releváns formája, még ha néha nehézségekbe ütközik is. Az 
emberségünkhöz tartozik, hogy teremtsünk - a szó legtá-
gabb értelmében. Ide tartozik az édesanya főztje, az, hogy 
az édesapa biciklizni tanítja a gyerekét, az, ha valaki zenét 
ír egy bábelőadáshoz, vagy ha valaki koreográfiát szerkeszt, 
tudományos felfedezést tesz vagy csak egyszerűen értő ol-
vasó. Utóbbi is teremt: megalkotja fantáziája segítségével a 
könyvben rejlő világot. A zenélés, színpadi játék, dalszerzés 
számomra azt jelenti: része vagyok a „nagy” teremtésnek, és 
hozzájárulok ahhoz az én „kis” teremtésemmel.

Számos formációban közreműködsz, zenélsz gyere-
keknek, felnőtteknek. Melyik számodra a legkedvesebb?

Mindet szeretem, de a legkedvesebb mégis a legkisebbek-
nek és szüleiknek tartott Meseóra, a gyerekkoncertek a Tamás 
Éva Játéktára zenekarral, és saját társulatom, az ÜnnepKörSzín 
produkciói, amelyek alkalmával mindig sikerül közel kerülni 
közönségünkhöz, a falu vagy város apraja-nagyjához. Ilyen 

előadás például a Betlehemi Csuda, ami természetesen a népi 
hagyományból merít és a tiszta forráshoz igyekszik visszajutni, 
vagy a Toruko című relaxációs irodalmi estünk, ami új műfajt 
teremt és a pécsi alkotó, Halmai Tamás szövegeiből ad egy 
különleges válogatást zenével, drámai szituációkkal, humorral 
és igen: relaxációval.

Milyen programokban találkozhatnak veled a me-
gyében mostanában?

Jelenleg a Betlehemi Csuda év végi, baranyai turnéjára készü-
lök: szöveget tanulok, énekórákat tartok magunknak, zenekari 
próbát szervezek. Ezen kívül megjelenek egy-egy zeneterápiás 
foglalkozáson, zeneovis eseményen a hangszereimmel, néhány 
Játéktár koncerten is. Az ÜnnepKörSzínnel már a következő 
évadra készülünk: A sivatag hercegnője című mesét perzsa-ma-
gyar muzsikával fűszerezzük majd, a Bökkentyű című csecse-
mőszínházi előadás pedig vélhetően a szülőket is végleg mel-
lénk állítja. A Golestan zenekarral, amely most adott ki új lemezt 
Hiányzol címmel, talán hatodszor is eljutunk Dubaiba zenélni. 
A zenekarvezető Dr. Nowrasteh Ghodratollah (Dr.Khonji) pedig 
már egy iráni utazáson töri a fejét.

Szeifer Csaba | Csorba Győző Könyvtár

Fotó: Bús Csaba

Fotó: Bergics Balázs
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A nagykozári szolgáltatóhely

Nagykozár az egyik legősibb baranyai falu, amely a pécsi já-
ráshoz tartozik, s a megyeszékhelytől mindössze 7 km-re 
fekszik. Pécshez való közelsége nem csak a településnek 

kedvez, hanem számtalan városlakónak, akik az utóbbi években, 
évtizedben jelentős számban költöztek ki Nagykozárba, gyakorla-
tilag egy új részt kialakítva a településen.

A tudatos településfejlesztéseknek köszönhetően, a pécsúj-
hegyi városrész felől gyakorlatilag már össze is van kötve a vá-
rossal. Ez a kedvező helyzet a lakosságszámban is megmutat-
kozik, mely a legutóbbi becsült 2018-as adat szerint 2065 főt 
mutat. Ilyen nagy létszámú község Baranya megyében alig van. 
Az aktív korú lakosok száma is magas, a munkanélküliség ele-
nyésző, számos vállalkozás található a faluban. Önálló körjegy-
zőséggel rendelkezik és több civil szervezet működik sikeresen, 
mint pl. polgárőrség, sportegyesület, a Magenta Alkotó Közös-
ségért Egyesület, vagy a Nagykozári Óvodáskorú Gyermekekért 
Alapítvány. Iskola sajnos nincs, az iskoláskorú gyerekek Bogádra 
vagy Pécsre járnak, viszont az óvodások számára helyben mű-
ködik egy intézmény. A lakosság kulturális életét színesíti, hogy 
kétféle nemzetiség él együtt a településen: német és horvát. 
Mindkettő rendelkezik saját önkormányzattal és aktívan részt 
vesz a falu kulturális életében. A horvátok népszerű hagyomá-
nya lett az asszonyfarsang, míg a németeknél a Septemberfest 
elnevezésű rendezvény arat nagy sikereket már évek óta.

Ebben a környezetben kezdte meg pályafutását a könyvtár, 
amely 2011-ben csatlakozott az akkori mozgókönyvtári ellátás-
hoz, ami 2013 óta Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer néven 
működik. Vezetését Borsodiné Csuka Máriára bízták, aki egy év 
szünettel, de töretlen lelkesedéssel látja el feladatát. A kis könyv-
tár a helyi Művelődési Házban lett kialakítva, egy 12 nm alapte-
rületű helyiségben, amely az elmúlt két évben megújult és meg-
szépült, egy kis gyereksarokkal bővült. A Csorba Győző Könyvtár 
támogatása révén infrastruktúrája is kiépült, két számítógépet, 
projektort, diavetítőt, társasjátékokat helyezett ki a könyvtár, me-
lyek segítik a munkatársat a könyvtári programok megvalósítá-
sában is. A könyvtár állománya jelenleg 2027 db dokumentum, 
a beiratkozott olvasók száma 89, akik nagy része aktív könyvtár-

használó. A könyvek mellett folyóiratok is járnak a könyvtárba, 
melyeket az olvasói igények alapján rendelt meg munkatársunk. 
A szolgáltatóhely egyetlen hátránya, hogy kinőtte mostani he-
lyét, viszont a fenntartói szándék, hogy ez a probléma a jövőben 
megoldódjon és egy tágasabb, kényelmesebb helyet biztosítani 
az olvasók számára. Ha ez megtörténik, a könyvtár újabb bú-
torokkal és eszközökkel gyarapodhat. A munkatárs szívügyének 
tekinti a munkáját, és a lehetőségeihez mérten igyekszik valódi 
közösségi teret működtetni. Az olvasók kéréseit gyakran maga 
válogatja össze a Csorba Győző Könyvtárban, rendszeresen részt 
vesz a szakmai napokon, előadásokon, valamint 2018. nyarán el-
végezte a Baranya megyei hálózatépítő szakmai továbbképzést, 
melyet a megyei könyvtár szervezett és bonyolított le. Rendsze-
resen tart foglalkozásokat az óvodások számára, diafilmvetítést, 
meseolvasást, kézműves alkalmakat szervez, programjaival be-
csatlakozik az országos könyvtári programokba is. Önállóan elsa-
játította és sikeresen alkalmazza a papírszínházat, ami egy egyre 
inkább elterjedő mesélési forma, számtalan lehetőséget nyújt a 
mesék feldolgozására. A Csorba Győző Könyvtár által biztosított 
programlistából igyekszik úgy válogatni, hogy a lakosság minél 
szélesebb körben élvezhesse azokat és az óvoda is lehetőséget 
adott, hogy programot vigyen be a gyerekeknek. Ezeket az ön-
kormányzat mindig támogatja, felajánlott ajándékokkal segíti. Az 
olvasók véleménye igazolja a nagykozári könyvtár sikerességét: 
„több könyvtárban is van olvasójegyem, de a nagykozári mind-
közül a kedvencem”; „nagyon gyerekközpontú hely”; „a könyvtá-
rosnak mindig van ötlete, hogy ki mit szeretne olvasni”.

Kárpáti Szlávna | Csorba Győző Könyvtár

BEMUTATKOZNAK KÖNYVTÁRAINK
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Regionális tanácskozás Kaposváron
A Csorba Győző Könyvtár Baranya Megyei Hálózati Osztály munka-

társai regionális tanácskozáson vettek részt november 20. és 21. között 
Böhönyén a Könyvtár és Művelődési Házban, illetve Kaposváron a Takáts 
Gyula Megyei és Városi Könyvtárban. A két napos találkozón az Illyés 
Gyula Megyei Könyvtár (Szekszárd), a Csorba Győző Könyvtár (Pécs), a 
Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár (Zalaegerszeg) és a Takáts Gyula 
Megyei és Városi Könyvtár (Kaposvár) munkatársai vettek részt. A szak-
mai programokon a négy megye a statisztikai adatgyűjtést és annak 
feldolgozási menetét beszélte át: munkanaplók és beiratkozási naplók 
használatának átdolgozásában, új egyszerűsített változat készítésében 
egyeztek meg a statisztikai adatbekérő laphoz igazodva. Az alapfokú 
könyvtáros képzés fontosságát, ismeretek átadását emelték ki, a temati-
kákat a megyék megosztják egymás között, hogy minél több jó gyakor-
latot ismerhessenek meg. Kiemelkedő a könyvtári rendezvények ajánlá-
sa és népszerűsítése a szolgáltató helyekre. Fontos fejlesztendő terület 
Baranya megyében a szolgáltató helyek saját (önkormányzati) állomá-
nyának feldolgozása a Corvina integrált könyvtári rendszerben, amely 
feladatot a Könyvtár 2019-ben kezd el. Az állományok honosításával 
kapcsolatosan a többi megye beszámolt a tapasztalatokról, módszerek-
ről, jó tanácsokkal látta el a baranyai kollégákat. A következő regionális 
tanácskozásra 2019-ben kerül sor, amelynek Pécs ad majd otthont.

Mizerák Andrea | Csorba Győző Könyvtár

kisSZÍNES

Szakmai ET-napok Baranya megyében
A Csorba Győző Könyvtár a kilenc Ellátási Térség könyv-

tárosai számára október 10. és 18. között több helyszínen, 
összesen nyolc alkalommal úgynevezett szakmai ET-na-
pot tartott. A megyei könyvtár fontosnak tartja, hogy a 
könyvtárosok naprakész információkkal, felkészülten vár-
ják az olvasókat, ezért rendszeresen szerveznek számukra 
szakmai napokat az aktuális év során. A referensek felhívták 
a figyelmet a könyvtári rend, az állományvédelem, a meg-
felelő statisztikai adatszolgáltatás fontosságára, a program-
kérések közelgő határidejére. A könyvtárosoknál felmerült 
kérdéseket, problémákat vitatták meg, illetve ötleteket, javas-
latokat osztottak meg egymással. A jó hangulat érdekében a 
referensek játékos csapatépítő feladatokkal is készültek, így a 
továbbképzésről mindenki jó hangulatban indulhatott haza. 
A szakmai napokra összesen 112 munkatárs jött el.

Benked Anett | Csorba Győző Könyvtár

A könyvtárbuszok 
menetrend változásai

2019 januárjától új menetrend szerint és új 
útvonalakon közlekednek a könyvtárbuszaink. 
A következő évtől már 67 településen szolgál-
tatnak. A könyvtárbuszos ellátáshoz újonnan 
csatlakozó települések a következők: Bürüs, 
Köblény, Pécsdevecser, Pettend, Siklósnagyfa-
lu, Nagybudmér. 

A jövő évi menetrendről ezen a két linken 
lehet tájékozódni: 
http://bkszr.csgyk.hu/konyvtarbusz-1/; 
http://bkszr.csgyk.hu/konyvtarbusz-2/
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Esküvő a könyvtárban
Egyre divatosabb különleges helyszínt választani az esküvői ceremó-

nia lebonyolításához. Ilyen nem mindennapi helyszínt választott Sámo-
don egy jegyespár is, akik a Sámod Könyvtári, Információs és Közösségi 
Helyen mondták ki a boldogító igent. A párt a település anyakönyvve-
zetője adta össze. 

Józsa Melinda | Csorba Győző Könyvtár
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December 6. Miklós napja
Miklós püspök a 4. században élt a kis-ázsiai Myra városban, 

közös szentje a nyugati és keleti egyháznak. Csodáiról, jóté-
konyságáról legendák szólnak. A Mikulás a Miklós név szlovák 
megfelelője, mely a 19. sz. végén került a köznyelvbe. A Mik-
lós-napi ajándékozás eredete a középkorra nyúlik vissza, ami-
kor Miklós püspöknek beöltözött alak tért be olyan házakba, 
ahol gyerekek is voltak, s tudásuk, viselkedésük szerint jutal-
mazta vagy virgáccsal fenyítette őket, gyakran láncos botot 
vitt magával, s azt zörgette. Sokszor kísérte az ördög (kram-
pusz), aki ijesztgette a gyerekeket, hogy szófogadók legyenek.

Miklós naphoz rengeteg gyermekdal kötődik, amik közül a 
gyerekek biztosan el tudnak énekelni egyet. Keressünk egy olyan 
dalt, amit még nem ismernek, és tanuljuk meg együtt. Ha szeret-
nek énekelni, az általuk ismert dalokat is elénekelhetjük együtt.

Az éneklést követően közösen megnézegethetjük az előre 
összeválogatott téli, ünnepi témájú könyveket. A könyvnéze-
getés közben feltehetünk néhány találós kérdést a téllel, ün-
nepekkel kapcsolatosan.

Földre esem, de nem fáj, minden gyerek engem vár.
Mi az?  (hópehely)

Télen szalad sebesen, nyáron pihen csendesen.
Mi az? (szánkó)

Betakarom a földet hófehér dunnámmal,
befagyasztom a tavakat rideg jégpáncélommal.
Mi az? (tél)

A könyvnézegetést követően fel lehet vezetni a Luca napi 
szokásokat.
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Ötletek a téli jeles napok feldolgozására 
könyvtári környezetben

A foglalkozások célja, hogy az óvodás és általános is-
kolás korú gyermekek megismerjék a magyar jeles napokat 
és a hozzájuk fűződő néphagyományokat. Az egyik legalkal-
masabb hely a népszokások megismerésére a könyvtár, ahol 
könyvekkel tudjuk színesíteni a foglalkozást. 

A téli ünnepkör (Karácsony hava) rengeteg témalehetősé-
get biztosít arra, hogy minél színesebb legyen a foglalkozás. 
A gyerekekkel érdemes röviden megismertetni az egyes ha-
gyományokat és eredetüket. Most azokat emeljük ki, amelyek 
a legismertebbek közé tartoznak, és a gyerekek számára is 
érdekesebbek lehetnek.

A foglalkozást érdemes egy ráhangolódó játékkal kezdeni. 
Fogjunk a kezünkbe egy tobozt. Kérdezzük meg a gyerekeket, 
hogy mi ez és minek a virága? Ha megbeszéltünk mindent, amit 
a tobozról tudni lehet, adjuk körbe. Akinek a kezébe kerül a 
toboz, mondjon egy dolgot, ami eszébe jut a télről (ősz után 
következik, hideg van, esik a hó, hamar sötétedik…).

Ha megemlítik a kiválasztott ünnepeket, igyekezzünk a be-
szélgetést a népszokások irányába terelni. 

A téli ünnepkör jeles napjai és szokásai az újesztendő kö-
zeledtéhez kapcsolódnak. Az újévet köszöntő hagyományok 

hosszú időn keresztül egybeestek a téli napfordulóval, hiszen 
az emberek sokkal inkább függtek a természettől. Számukra így 
az újév kezdetét a nappalok hosszabbodása jelentette, a „visz-
szatérő” fény új reményt adott az új életre, bő termésre stb. En-
nek örömére ünnepeltek, s ezért találkozunk számos serkentő, 
bőség- és egészségvarázsló/jósló szokással, újévi köszöntővel. 
A kereszténység elterjedésével a régi hagyományokat beol-
vasztották a keresztény ünnepekbe, így a nap újjászületésének 
ünnepéből Jézus születésének ünnepe lett. A karácsonyi szoká-
sokban és hiedelmekben egyaránt megőrződtek a téli napfor-
dulóhoz és Jézus születéséhez kapcsolódó hagyományok.

 Weöres Sándor: Suttog a fenyves zöld erdő

Suttog a fenyves zöld erdő
Télapó is már eljő.
Csendül a fürge száncsengő,
Véget ér az esztendő.

Tél szele hóval, faggyal jő,
Elkel most a nagykendő.
Libben a tarka nagykendő,
Húzza-rázza hűs szellő.

Suttog a fenyves, zöld erdő,
Rászitál a hófelhő.
Végire jár az esztendő,
Cseng a fürge száncsengő.

Hull a pelyhes fehér hó, jöjj el kedves Télapó!
Minden gyermek várva vár, vidám ének hangja száll.
Van zsákodban minden jó, piros alma, mogyoró,
Jöjj el hozzánk, várunk rád, kedves öreg Télapó.

Nagyszakállú Télapó jó gyermek barátja.
Cukrot, diót, mogyorót rejteget a zsákja.
Amerre jár reggelig, a kis cipőcske megtelik,
Megtölti a Télapó, ha üresen látja!
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December 13. Luca napja

Ez a nap szintén egy szenthez kötődik, akit a vakok és szem-
betegségben szenvedők patrónusaként emlegetnek, s legen-
dája szerint keresztény hitéért vértanúhalált halt. Azonban az 
egyház nem tartja történeti személynek, inkább csak legendai 
alaknak. Luca neve a latin ’lux’ vagyis fény szóval áll kapcsolat-
ban, így kapcsolódik a téli napfordulóhoz is. Ehhez a naphoz 
a magyar néphagyományban számtalan tiltó, jósló-varázsló 
szokás volt ismeretes, melyek az újévre lehetnek befolyással. 

Ilyenek pl. a lucapogá-
csa, lucacédulák, melyek 
házasságjósló praktikák 
voltak, a lucakalendárium 
vagy lucabúza segítsé-
gével pedig a követke-
ző esztendő időjárására 
próbáltak következtet-
ni. Utóbbit Luca napján 
kezdték el csíráztatni, s a 
Karácsonyig tartó fejlő-
déséből következtettek 
a következő év búzater-
mésére, sőt a család és 
jószágok egészségére is. 
Ez a szokás a mai napig 
fennmaradt. Különböző 
munkatilalmak (pl. tilos 

volt szőni, fonni, varrni) és termékenységvarázsló hiedelmek, 
szokások is kapcsolódtak e naphoz, melyek jó része a tyúkok-
kal volt kapcsolatos. Ilyen volt a lucázás vagy kotyolás, amit 
rendszerint fiúgyerekek végeztek, házról-házra járva termé-
kenységvarázsló énekeket mondtak. Nem feledkezhetünk 
meg arról sem, hogy ez a nap gonoszjáró napnak is számí-
tott, hiszen Luca alakjához kapcsolódik egy boszorkányalak 
is a magyar néphitben, aki ezen a napon sok kárt okozhat. 
Ekkor kezdték el készíteni a lucaszéket, amit meghatározott 
fajtájú és számú fából kellett összerakni karácsony estére. Aki 
a karácsonyi éjféli misén erre a székre felállt, megláthatta, ki a 
boszorkány a faluban.

A rövid vers megtanulását követően a csoport közösen is 
kotyolhat.

Luca, Luca kitty-kotty, kitty-kotty
Galagonya kettő, három.

A pálinkát várom!
Ha nem adnak szalonnát,

levágom a gerendát.
Ha nem adnak körtét,
elviszem az Böskét!

Szépen lassan haladva elérkezünk a Karácsonyhoz. Akár a 
korábbi tobozos játékkal, akár csak szabadon beszélgetve, 
gyűjtsük össze mi minden jut eszükbe a gyerekeknek a kará-
csonyról (ajándékozás, fát állítunk, azt feldíszítjük, énekelünk, 
karácsonyi vacsora, együtt a család).
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Karácsony
December 24. Ádám és 

Éva napja, karácsony vi-
gíliája, szenteste. Ezen az 
estén jártak betlehemez-
ni, kántálni. 

Következhet egy ka-
rácsonyi történet elme-
sélése. Pl.: A tél csengői 
csengenek: B. Radó Lili – 
Három fenyőfa.

A mese után hallgassuk 
meg József Attila: Betle-
hemi királyok című versét (akár megzenésítve: Kaláka). Ha a 
gyerekek nyitottak rá, el is lehet játszani a történetet (szüksé-
ges eszközök: 3 korona, Mária kendője, pásztorbotok).

Miért állítunk karácsonyfát?
Eredetileg karácsony estéjén egy termőágat díszítettek fel, 

mely az évről évre megújuló természetet jelképezte. Jellem-
zően aranyozott diót, almát, pattogatott kukorica vagy papír 
füzért aggattak rá. Úgy is tekintették, mint az életfát vagy a 
tudás fáját, melyen a füzér a paradicsomi kígyót jelképezte. 
A karácsonyfa állítása német eredetű szokás, mely fokozato-
san terjedt el először az arisztokrácia, majd a városi polgárság 
körében, s később a parasztság is átvette. A karácsonyi aján-

dékot is sokáig maga a fa és rajta csüngő nyalánkságok jelen-
tették, megajándékozni pedig a betlehemezőket, köszöntőket 
volt szokás.

A foglalkozás lezárásaként előkerülhetnek a kreatív felszere-
lések. Készíthetünk karácsonyi üdvözlőkártyát/ ha még Miku-
lás előtt járunk, ajándékot a Télapónak/ családtagoknak apró 
ajándékot stb.

Az ajándékok készítése közben hallgassunk karácsonyi ze-
nét.

Farkas Fruzsina, Kárpáti Szlávna
Csorba Győző Könyvtár
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Folyóiratok kezelése a szolgáltatóhelyeken
A szolgáltatóhelyek számára a Csorba Győző Könyvtár min-

den évben napi- és hetilapokat, valamint havi, illetve ritkább 
megjelenésű folyóiratokat fizet elő. A cél, hogy a lakosság ér-
deklődésének minél inkább megfelelő dokumentumok kerül-
jenek ki a településekre, ehhez pedig szükség van arra, hogy 
a helyi munkatársak felmérjék és közvetítsék az igényeket. Ér-
demes figyelni év közben, hogy mely lapokat forgatják a leg-
többet, melyikeket kölcsönzik a legtöbbször, valamint, hogy 
milyen témák érdeklik az olvasókat. Az új használók bevon-
zása érdekében érdemes a teljes lakosság körében megkö-
röztetni a folyóirat-ajánló listát. A folyóiratigények gyűjtését a 
településekről a referensek végzik, minden évben júliusig van 
lehetőség változtatni a következő éves előfizetéseken. Ezek 
beszerzése központi, de a szolgáltatóhelyekre történik a szál-
lítás.

A helyi munkatársak feladata a folyóiratok érkeztetése, a 
lapszámok érkezésének figyelemmel kísérése. Ezt a célt szol-
gálja az ún. cardex lap, amin lehetőség van bejelölni, hogy 
egy adott folyóirat melyik évfolyamának mely száma érkezett 
meg. Az újságokat érdemes ellátni egy jelöléssel, pl. pecséttel, 
de tollal is megfelelő, annak érdekében, hogy azonosítható 
legyen, hogy a könyvtár tulajdona. 

Amennyiben nem érkezik meg egy folyóirat, azonnali rekla-
mációra van szükség, ezért érdemes minden nyitvatartási nap 
elején ellenőrizni a cardex lapokat. A reklamációt a Csorba 
Győző Könyvtár végzi, a településeknek a referenseknek vagy 
közvetlenül a feldolgozó kollégáknak kell jelezniük a problé-

mát. Az elérhetőségek megtalálhatóak a Könyvtári HírZengő 
hátoldalán.

A folyóiratok tárolása ideális esetben egy folyóiratpolcon 
történik, amelynek nagy előnye, hogy a lapok kiállítva, jól lát-
ható helyen kerülnek kihelyezésre, valamint a régebbi lapszá-
mok tárolására rendelkezésre áll a felnyitható lap alatti polc. 
A KSZR Ajánlás alapján egy ma:200*szé:70*mé:35 cm méretű 
folyóiratpolc beszerzése ajánlott.

A folyóiratok kölcsönzésének lehetőségét a könyvtárhaszná-
lati szabályzatban rögzíteni kell, egyúttal az elvihető lapszámok 
darabszámát és az időtartamot is meg kell határozni. Ez utóbbi 
semmiképpen se legyen a könyvekhez hasonló, hosszabb idő-
tartam, hiszen lehetőséget kell biztosítani mindenki számára, 
hogy hozzáférjen ezekhez a dokumentumokhoz. A legfrissebb 
lapszám a következő érkezéséig semmiképpen se legyen köl-
csönözhető (kivétel negyedéves, féléves megjelenésű folyóira-
tok, ezeknél kb. 1 hónap a meghatározott idő). A kölcsönzést 
érdemes külön füzetben vezetni, nem egyben a könyvekkel, 
ilyen formában átláthatóbban tudjuk kezelni a kintlévőségeket. 
Ahol a folyóiratok nagy népszerűségnek örvendenek, és sokat 
forgatják őket, ott érdemes inkább a helyben használatot erősí-
teni az olvasókban, és csak a régebbi lapszámokat kölcsönözni. 

A szolgáltatóhelyeknek nincs megőrzési kötelezettségük a 
folyóiratokra vonatkozóan, így mindig csak az aktuális évfo-
lyam elérhetőségéről kell gondoskodniuk. Az egy évnél ré-
gebbi lapszámok selejtezése ajánlott, hogy helyet hagyjunk az 
újonnan érkezőknek is.

HASZNOS TUDNIVALÓK
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[A cardex lap helyes kitöltése, jelen kártyán a Nők Lapja Konyha havilap decemberi lapszáma még 
nem érkezett meg]
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FONTOS ELÉRHETŐSÉGEK

FILMPAKKOK GYEREKEKNEK

A fecske meg a szalmaszál
A hazudós egér

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

Boltosmesék
Magyar népmesék I.

Mesék Mátyás királyról

Mesél a kő
Mondák a magyar 

történelemből
Rege a csodaszarvasról
Szent Péter esernyője

Szörnyeteg Lajos 
jaj de álmos

Vacskamati virágja
Vízipók-csodapók

FILMPAKKOK FELNŐTTEKNEK

A Pendragon legenda
Állami Áruház

Az ötödik pecsét
Csinibaba

Hyppolit, a lakáj
Macskajáték
Megáll az idő

Mephisto

Moszkva tér
Régi idők focija

Rokonok
Szamárköhögés

Szegénylegények
Szerelem
Szindbád

Tízezer nap

Ellátási Térség Referens e-mail telefon

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

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

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

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

Sellyei Ellátási Térség Józsa Melinda jozsa.melinda@csgyk.hu +36 72/501-500 / 28104

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 / 28104


