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HÍRT ZENGÜNK!
Kedves Könyvtáros Kollégák!

Az idei első számban összefoglaljuk a februári 
KSZR szakmai napon történteket, bővebben ol-
vashattok a 2018-ban elvégzett könyvtárhasználói 
elégedettségmérés eredményeiről, melyet a tele-
pülési könyvtárak olvasói töltöttek ki. Áttekintést 
adunk Baranya megye első könyvtárbuszos szol-
gáltatásának bevezetéséről és arról, hogy az elmúlt 
években a könyvtár milyen formában végezte Pé-
csett és végzi jelenleg is Baranyában a bibliobuszos 
szolgáltatást. Egy interjú keretében megismerheti-
tek a MeseTérKép alkotóit és programjait. A Bemu-
tatkoznak könyvtáraink rovatban Bakóca és Kölked 
szolgáltatóhelyét ismerhetitek meg, amelyek az 
elmúlt évben újultak meg. A Hasznos tudnivalók 
rovatban a rendezvényszervezés rejtelmeibe enge-
dünk betekintést. Helyi érték rovatunkban Babarczi 
Schwartzer Ferencet mutatjuk be röviden, aki Ba-
barc híres szülötte. ÖtletBörze rovatunkban a köl-
tészet napjához és hozzá kapcsolódó foglalkozás-
hoz adunk tanácsokat, húsvéthoz közeledve pedig 
egy könyvajánlót olvashattok.
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SZOLGÁLTATÁS

Könyvtárhasználói elégedettségmérés 
a szolgáltatóhelyeken

A Csorba Győző Könyvtár 2018-ban kérdőíves vizsgálatot 
végzett annak érdekében, hogy jobban megismerje az ellá-
tott településeken élők könyvtári igényeit és szokásait. A cél 

az volt, hogy a szolgáltatások az eredményeknek megfelelően 
a lakosság elvárásaihoz igazodjanak. A kétféle szolgáltatási forma 
különbözőségei miatt külön kérdőív készült a könyvtárbuszok és 
a könyvtári szolgáltatóhelyek olvasói részére. Jelen cikkben csak 
a szolgáltatóhelyek használóinak válaszait ismertetjük.

A 2018-as év során a Csorba Győző Könyvtár Baranya me-
gye 285 települését látta el, 224 településen letéti ellátással, 
61 helyen pedig könyvtárbusszal szolgáltatott. A 285 telepü-
lés közül 110 településről 390 érvényes kérdőív érkezett be. 
329 kérdőívet a szolgáltatóhelyek olvasói, 61 kérdőívet pedig 
a könyvtárbuszok olvasói töltöttek ki. A beérkezett válaszok 
alapján a könyvtári szolgáltatóhelyek olvasóinak jelentős ré-
szét a 41-65 év közötti (34,3%) és a 26-40 év (24,9%) közötti 
olvasók teszik ki. A fiatalkorú (7-18 év) olvasók aránya 20,4%, 
míg a 65 év feletti korosztály aránya 10,6%. A női és férfi kitöl-
tők aránya 71,4%-28,6%.

Az első kérdések az olvasók könyvtárhasználati szokásaira 
irányultak. Arra a kérdésre, hogy milyen gyakran látogatják 
a könyvtárat a településeken, a kitöltők 25,8%-a válaszolta, 
hogy hetente többször ellátogat a települése könyvtárá-
ba. 21% jár hetente, 17,6% pedig kéthetente. A válaszadók 
35,5%-a havonta vagy ritkábban használja a könyvtárat. Arra 
a kérdésre, hogy elégedett-e a könyvtára nyitvatartásával, 

99,1%-ban igen választ kaptunk. A nemmel válaszolók főként 
a hétvégi (szombati) nyitvatartást hiányolták. 

Arra a kérdésre, hogy milyen céllal látogatják a könyvtárat, 
az olvasók 67,8%-a válaszolta, hogy „szórakozáshoz, hobbi-
hoz szükséges irodalom beszerzése” érdekében. A települé-
si könyvtárak olvasóinak 44,4%-a a könyvtárban megtartott 
programok miatt keresi fel a könyvtárat, 34-34% számítógé-
pezésért, internethasználatért és a folyóiratok olvasásáért, 
26,4% pedig a tanuláshoz szükséges irodalom beszerzésért. 
A helyben elérhető adatbázisok használata 4,9%-a volt, a leg-
ritkább indok a könyvtár látogatására.

A felmérés következő szakaszában a kérdések a könyvtár 
által biztosított szolgáltatásokkal való elégedettséget mérték. 
Az értékelés 1-től 4-ig tartó skálán történt, ahol az 1-es ér-
ték a nagyon elégedetlen, míg a 4-es érték a nagyon elé-
gedett értékkel egyenlő. Az eredmények alapján a legismer-
tebb szolgáltatás (99,7%-os ismertség) a könyvkölcsönzés, 
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a legkevésbé ismert szolgáltatás pedig a katalógus használata 
(50,5%-os ismertség). A legmagasabbra értékelt (3,9-es érték) 
szolgáltatás a könyvkölcsönzés, a legalacsonyabb értékelést 
(3,4-es érték) a katalógushasználat érte el. 

Ha valamelyik szolgáltatással kapcsolatban panaszuk vagy 
észrevételük volt az olvasóknak, akkor az értékelések után 
lehetőségük nyílt szöveges kifejtésre. Ezekből kiderült, hogy 
a legtöbben a szolgáltatóhelyekről az internethasználatot, va-
lamint a fénymásolási, nyomtatási, szkennelési lehetőséget hi-
ányolják, de szeretnének több könyvtári programot, valamint 
több DVD-t is. A válaszok természetesen egy-egy szolgáltató-
helyre vonatkoznak, és mivel eltérő felszereltséggel, szolgálta-
tásokkal rendelkeznek a könyvtárak, így a válaszokat az adott 
hely vonatkozásában kell figyelembe venni.

Könyvtári programok szervezésével kapcsolatos kérdések is 
kerültek a kérdőívbe. A válaszok alapján a rendezvények té-
máival nagyrészt elégedettek a használók (3,8-as érték), de 
a gyakoriságot növelnék (3,6-os érték). A szolgáltatóhelyek 
olvasóinak 63,9%-a válaszolta, hogy leginkább gyermek és 
családi programokat látogat szívesen, 39,9%-uk zenei prog-
ramokra, 34,2%-uk ismeretterjesztő 
előadásokra, míg közel 31,6%-uk kiál-
lításra jár szívesen. A következő kérdés 
arra irányult, hogy milyen programo-
kat hiányolnak az olvasók. Sokféle vá-
lasz érkezett: vannak, akik elégedettek 
a jelenlegi kínálattal, csak a gyakorisá-
gon változtatnának, de akadnak olya-
nok is, akik nyári tábort, vetélkedőket, 
kiállításokat, író-olvasó találkozókat 
várnának az adott szolgáltatóhelyen.

A kérdések között szerepelt, hogy az 
olvasók elégedettek-e a szolgáltatóhe-
lyen biztosított könyvek mennyiségével 

és a könyvek minőségével. A válaszokból kiderül, hogy 
a kitöltők 88,8%-a elégedett a mennyiséggel, míg a mi-
nőséggel 98,5%-uk. Arra pedig, hogy milyen témájú 
művekkel bővítenék a könyvtár állományát, a legtöbb 
kitöltő a modern szépirodalmat (44,5%) válaszolta, de 
az ismeretterjesztő és szakirodalmi könyvekre (31,2%), 
a klasszikus szépirodalomra (30,2%) és a gyermekiro-
dalomra (28%) is nagyobb igény mutatkozott.

A könyvtári szolgáltatóhelyek olvasói értékelhet-
ték a könyvtári környezetet is. A beérkezett válaszok 
alapján kijelenthető, hogy a könyvtárak látogatói 
teljes mértékben elégedettek a könyvtári feliratok-
kal és eligazító táblákkal (3,7-es érték), a könyvtári 
állomány elrendezésével (3,8-as érték) és a könyvtár 
bútorzatával (3,8-as érték). A szempontok közül az 
akadálymentesítés (3,4) és az informatikai eszközök 
minősége (3,2) érte el a legkisebb értéket. 

A válaszadóknak módjuk nyílt arra, hogy értékeljék 
a helyi könyvtár közösségformáló szerepét is. A kitöl-
tők 52,6%-a teljes mértékben elégedett a könyvtár 
közösségformáló erejével, míg a 10,6%-a egyáltalán 
nem, vagy csak elhanyagolható mértékűnek találta. 

A szolgáltatóhelyek olvasóinak lehetőségük volt arra, hogy 
amennyiben bármilyen igényük vagy észrevételük volt a könyv-
tárakkal kapcsolatban, akkor azt szöveges formában kifejtsék. 
A válaszadók közül többen jelezték, hogy nagyobb, színesebb, 
modernebb könyvtárat szeretnének, valamint bővítenék a szol-
gáltatóhely állományát: több könyvet és DVD-t szeretnének. 
A dokumentumellátás gyakoriságával kapcsolatban több hoz-
zászólás érkezett, amiből kitűnik, hogy a könyvek szolgáltató-
helyre juttatása az olvasók véleménye alapján nagyon lassú, te-
hát a jövőben ezen javítani kell. A kritikák mellett természetesen 
pozitív vélemények is voltak, többen jelezték, hogy meg vannak 
elégedve a könyvtárukkal és a könyvtárosukkal is.

A felmérésben az online szolgáltatásokkal kapcsolatosan is 
szerepeltek kérdések, amelynek eredményét a csgyk.hu olda-
lon találhatjátok a teljes infografikával együtt.

Szöllősi Gréta | Csorba Győző Könyvtár

Forrás: A Csorba Győző Könyvtár kérdőíve a könyvtárhasználók 
elégedettségének értékelésére: kutatási jelentés, 2019. február 18.

Infografika: piktochart.com
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TUDÓSÍTÁS

KSZR szakmai nap a Csorba Győző 
Könyvtárban

A Csorba Győző Könyvtár február 12-én KSZR szakmai napot 
tartott a települési könyvtárosok számára. Központi témája 
az új adatvédelmi törvény (GDPR) és a közelgő európai par-

lamenti választás volt, az előadások végén pedig a filmpakkokhoz 
kapcsolódó foglalkozásokon vehettek részt a jelenlévők.

A szakmai nap Miszler Tamás, a Csorba Győző Könyvtár igaz-
gatójának köszöntőjével kezdődött, ezután Szöllősi Gréta, a Ba-
ranya Megyei Hálózati Osztály osztályvezetője beszélt a 2019-es 
év BKSZR aktualitásairól és a tavalyi évben elért eredményei-
ről. Kiemelte az elmúlt év feladatai közül, hogy az úgynevezett 
KSZR-esítés – a kistérségi társulásoktól átvett dokumentumok 
példányszintű vonalkódozása, feltárása – befejeződött. A tavalyi 
év során 41 településen állományrendezési és állományellenőr-
zési feladatokat látott el a könyvtár, ezek a feladatok folytatód-
nak idén is. A hosszútávú tervek között szerepel, hogy az önkor-
mányzati állományok feldolgozásra kerüljenek, és egy egységes 
rendszerbe foglalva a katalógusban láthatóvá és kereshetővé 
váljanak. A könyvtári fejlesztések folytatódnak technikai, infor-
matikai és bútorzat szinten. Kiemelte, hogy a tavaly nagy siker-
rel lezajlott Baranya megye hálózatépítő szakmai továbbképzés 
KSZR könyvtárosoknak folytatódni fog, amely a tervek szerint 
szeptemberben indul. És végül kitért a 2018-ban a szolgáltató-
helyeken és a könyvtárbuszokon elvégzett könyvtárhasználói 
elégedettségmérés eredményeire, amely megmutatja az ellátott 
településeken élők könyvtári igényeit és szokásait. Ezt követő-
en Dr. Zámbó Alexandra adatvédelmi szakértő tartott előadást 
az Európai Unió új általános adatvédelmi rendeletéről (GDPR), 
amely a szolgáltatóhelyeken dolgozó könyvtárosokat jelen-
tősen érinti és fontos része a munkájuknak. Kiemelten beszélt az 
adatvédelem jelenőségéről, jelentéséről, jogszabályi hátteréről 
és praktikus tanácsokkal látta el a jelenlé-
vőket. Az előadások sorát Kerner Barbara, 
a Baranya megyei Europe Direct irodave-
zetője zárta, aki röviden bemutatta az iro-
da működését, működési elvét és beszélt 
a májusi európai parlamenti választásokkal 
kapcsolatos tudnivalókról, és felhívta a fi-
gyelmet ennek fontosságára. Ismertette az 
Európai Unió intézményrendszerét és an-
nak működési mechanizmusait is. 

A szakmai napot két workshop zárta, 
amely a FilmPakk szolgáltatást és a hoz-
zá kapcsolódó foglalkozásokat járta körül. 
A játékfilmekhez kapcsolódó FilmPakk fog-
lalkozás Márkus István és Mizerák Andrea 
vezetésével történt. Először a Könyvtár-
Mozi és a FilmPakk szolgáltatás rövid is-
mertetésére került sor. Ezután A Pendra-

gon legenda című játékfilmen keresztül egy foglalkozás, illetve 
a KönyvtárMozihoz kapcsolódó jó gyakorlatok és ötletek kerül-
tek bemutatásra. A gyerek és ifjúsági FilmPakk foglalkozás Kár-
páti Szlávna és Pajor Zsófia vezetésével A fecske és a szalmaszál 
c. mesén és A Pál utcai fiúk c. kötelező olvasmányon keresztül 
került bemutatásra. A résztvevők bepillantást nyerhettek abba, 
hogy hogyan lehet a pakkok és a hozzájuk kapcsolódó fog-
lalkoztató füzetek segítségével lebonyolítani egy foglalkozást. 

A jelenlévők 3-3 csoportban dolgoztak, 
amelynek során egy megrendezendő 
könyvtári foglalkozást kellett összeállíta-
niuk a szervezéstől a megvalósításig. Az 
egyik csoport az előmunkálatokat ter-
vezte meg, mint témaválasztás, hirdetés, 
teremrendezés, minden egyéb szükséges 
anyag biztosítása.  A másik csoport magát 
a foglalkozást állította össze, konkrét fel-
adatokkal és játékokkal, a harmadik pedig 
az adott témához kapcsolható kézműves 
tevékenységet valósította meg. Záráskép-
pen mindhárom csoport bemutatta a töb-
bieknek az ötleteket, melyeket még kér-
désekkel, hozzászólásokkal egészítettek ki 
a résztvevők.

Mizerák Andrea | 
Csorba Győző Könyvtár

Dr. Zámbó Alexandra előadás közben
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VISSZATEKINTÉS

Közte 45 – baranyai könyvtárbusz-történelem 

Könyvtárbusza lesz Pécsnek! – adta hírül a Dunántúli Napló 
1973. október 26-án, majd közel egy év múlva, 1974-ben 
átadták a baranyai megyeszékhely első könyvtárbuszát.

Az azóta eltelt 45 év lehetőséget ad a visszatekintésre, hogy 
az akkori városi könyvtár, illetve később a már egybeolvadt 
városi-megyei könyvtár milyen formában végezte Pécsett és 
végzi jelenleg is Baranyában a bibliobuszos szolgáltatást. 

Az első könyvtárbusz 
A pécsi könyvtárbuszos szolgáltatás elindítása országos vi-
szonylatban egyedülálló volt vidéken, hiszen akkoriban csak 
a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár rendelkezdett mozgókönyv-
tárral. A szolgáltatás indításának egyik céljaként fogalma-
zódott meg, hogy a városi könyvtár Pécs peremkerületének 
olvasóit is ellássa könyvekkel, a könyvtárnak ekkoriban egyéb-
ként 34 fiókkönyvtára volt. Ezek tovább bővítése költséges lett 
volna, így jutottak el a mozgókönyvtári szolgáltatás ötletéhez 
és megvalósításához. Az első bibliobuszt 1974 márciusában 
adták át, majd egy hónappal később útjára is indult. A jármű 
2300 dokumentumot vitt magával és az egyes megállókban 
másfél-két órát töltött el. A Városi Könyvtár vezetői 8 megállót 
terveztek a busznak, ezeket Pécs peremvidékeinél jelölték ki. 

A második könyvtárbusz 
Nem telt el 10 év, az első könyvtárbusz a sok ezer futott kilo-
méter után számos alkalommal meghibásodott, ezért a Pécsi 
Városi Könyvtár vezetői egy új könyvtárbusz beszerzését kérel-
mezték. Meg is érkezett az engedély, és társadalmi munkában 
a pécsi Volán vállalat dolgozói átalakítottak egy Ikarust, amelybe 
beépítették az első jármű néhány berendezését is. A második 
pécsi mozgókönyvtár 1981. május 14-én kezdte meg szolgálta-
tását 9 városi megállóhellyel. Ezekben az években (és később is) 
a Dunántúli Napló folyamatosan adott hírt a mozgókönyvtári 
szolgáltatás változásairól, az aktuális nyitvatartási időpontokról 
vagy adott esetben a kimaradó szolgáltatásról.

1988 februárjában a Dunántúli Napló arról számolt be, hogy 
a magas javítási költségek miatt is szóba került a buszos szol-
gáltatás megszüntetése, de döntés ekkor nem született erről. 
Ez év augusztusától az elvégzett javításokat követően 10 meg-
állóhelyen újraindult a mozgókönyvtári ellátás Pécsett. 

Csupán két évvel később, 1990-ben már arról olvashatunk, 
hogy a bibliobusznak annyira rossz az állapota, hogy sokszor 
nem is tudja teljesíteni a napi szolgáltatásait. Sőt ebben az év-
ben még egy balesete is volt a járműnek: tűz ütött ki a könyv-
tárbuszon, ennek „tovaterjedését megakadályozták az oda 
siető honvédek és járókelők”. 

Paula, a harmadik busz
Közel másfél éves szünet után, 1992 novemberében kezd-

te meg működését a harmadik pécsi könyvtárbusz, melyet az 
Ikarus székesfehérvári gyárában már eleve a könyvtári ellá-
tás igényei szerint készítettek. A közismerten „Paula” névre 

hallgató zöld járgány 
a 90-es években kö-
zel 3000 kötettel köz-
lekedett, ezekből 11 
megállóhelyen tud-
tak válogatni az olva-
sók. A könyvtárbusz 
állományát további 
13.000 darab raktári 
kötettel lehetett „forgatni”. A buszon a 90-es évek közepén 
még rendszeres egészségvédelmi tanácsadást is igénybe ve-
hettek a pécsi olvasók. 

2010 után
Paula 1999-ben befejezte a pályafutását, a megyeszékhely 

könyvtárbuszos ellátása ezek után már nem újult meg. Közel 
10 évvel később az immár összevont megyei-városi könyvtár 
adott be egy európai uniós pályázatot könyvtárbusz beszer-
zésére, amely kifejezetten a megye hátrányos helyzetű telepü-
lésen élők számára biztosít könyvtári ellátást. A könyvtárbusz 
2010 decemberében indult el útjára, akkor 27 baranyai telepü-
lésen közel 4000 dokumentummal szolgáltatott. A jármű egyik 
legfontosabb tulajdonsága, hogy az internet által nyújtott we-
bes és e-szolgáltatások gyors elérését is biztosítja. 

A Csorba Győző Könyvtár, látva a megyei mobil könyvtári 
szolgáltatás népszerűségét és a felmerülő további igényeket, 
néhány évvel később ismét pályázott és lehetőséget is kapott 
egy újabb könyvtárbusz beszerzésére. A 2010 utáni tapasztala-
tokat felhasználva tervezték meg a könyvtár munkatársai a má-
sodik megyei szolgáltatást biztosító buszt, amely már jobban 
alkalmazkodik a megye útviszonyaihoz is. A 2014-es indulása-
kor az új, 2000 dokumentummal feltöltött könyvtárbusz 28 tele-
pülést látott el, majd az évek során további 6 megállóval bővült. 

A jelen
A Csorba Győző Könyvtár 2019-ben Baranyában 286 települé-

sen szolgáltat: 219 helyen ún. telepített könyvtári ellátást biztosít, 
67 településen pedig könyvtárbusz várja az olvasni vágyókat. Az 
egyes megállókban a járművek másfél órát tartózkodnak, a bu-
szokon egy könyvtáros és egy sofőr teljesít szolgálatot, a telepü-
léseken pedig egy helyi kontaktszemély várja a könyvtárbuszt, 
hogy biztosítsa az áramfelvételt a szolgáltatáshoz. A két biblio-
busz rendületlenül rója Baranya útjait, a szolgáltatást néha egy-
egy javítás, illetve az időjárás akadályozza csupán. 

Szeifer Csaba | Csorba Győző Könyvtár

Forrás: 
Dunántúli Napló archívuma 1944-2004. - https://library.hungaricana.hu 

Kereszturi József: A Pécsi Városi Könyvtár negyven éve 
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Nem léteznének mesék nélkül

Három igen aktív lány talált egymásra évekkel ezelőtt. Minde-
gyikük más területet hozott magával, ezekre alapozzák kö-
zös tevékenységüket, a MeseTérKépet, amelynek keretében 

meselapú alkotófoglalkozásokat tartanak. Immáron harmadik éve 
szerepelnek a Csorba Győző Könyvtár programkiajánlóján. Varga 
Kittivel beszélgettünk.

Hogyan jött a MeseTérKép ötlete, hogy ta-
láltatok egymásra?

2016 tavaszán egy közös ismerős kötött össze 
bennünket, mert úgy érezte, hogy nagyon hason-
ló dolgokat szeretnénk Pécsen, ötletelhetnénk akár 
közösen is. Arató Vilja drámapedagógusként, Sza-
lóki Réka művészetterapeutaként, én pedig gyer-
mekirodalmárként kapcsolódtam be. Ezt a három 
területet szerettük volna valahogy összegyúrni, így 
ilyen irányban kezdtünk el gondolkozni. A találko-
zásunk után 10 hónappal megtartottuk az első 
kortárs mesealapú alkotófoglalkozásunkat.

Miként fogalmaznád meg a MeseTérKép 
küldetését?

Célunk egyrészt, hogy a gyerekek kreativitása 
ne vesszen el az idők során, hanem természe-
tes legyen számukra a kreatív önkifejezés. Ehhez 
próbálunk megfelelő eszközöket és technikákat 
biztosítani, mindig valami újat mutatni a foglal-
kozásainkon, szem előtt tartva, hogy az aktuá-
lis tevékenység mindig sikerélményhez vezes-
sen. Másrészt fontosnak tartjuk a kortárs mesék 
bemutatását is (szülőknek és gyerekeknek egyaránt), hiszen 
olyan nagy a piac, hogy elvesznek az új könyvek között. Vala-
hogy ebben szeretnénk irányt mutatni.

Milyen programokkal találkozhatnak veletek a tele-
pülési könyvtárakban?

A programjaink az imént említetteknek megfelelően min-
dig egy kortárs meséből indulnak ki, majd ehhez kapcsolódik 
egy egyéni alkotás (akár egy kartonból készült robot vagy egy 
klasszikus festmény újrarajzolása), amit a gyerekek hazavihet-
nek, illetve egy közös, amit általában a szervezőknek (könyv-
tár vagy közösségi ház) adunk oda emlékbe. Az, hogy milyen 
témájú a foglalkozás, mindig a megrendelőtől függ: lehet vá-
lasztani már korábban kidolgozott kész programjaink közül is, 
de szívesen dolgozunk teljesen új témával is, ami illeszkedik 
a helyi igényekhez. Így az előzetes egyeztetés után mindig az 
adott közösségre szabjuk az alkotásokat. Tartottunk már kar-
neválosat, indiánosat, erdei állatosat, tengerit. Volt, hogy csak 
tíz gyereknek, máskor negyvennek. A témáknak tényleg csak 
a képzelet szabhat határt. 

Terveztek-e valami újat a jövőben?
Témáink folyamatosan bővülnek saját, illetve megrendelői 

ötletek alapján, ezen kívül mindig személyre és korosztályra 

szabjuk a már meglévőket is, úgyhogy rutinná sosem válik 
egy foglalkozás. A váz ugyanaz marad, de a tartalom min-
dig egyéni és egyedi, köszönhetően a gyerekeknek. Állandó 
programjaink vannak a Pécsi Pagony könyvesboltban, amit 
folyamatosan próbálunk megújítani: minden hónapban Réka 
tart a legkisebbeknek (8 hónaptól 3 éves korig) közös pacs-
magolást. Az 5-12 éves korosztálynak szól Vilja Mesebőrönd 
elnevezésű programja, amely során mesealapú alkotó- és 
drámafoglalkozásokat tart egy aktuális havi tematikához iga-
zodva. Én pedig könyvklubbal várom az fiatal olvasókat. Másik 
állandó helyszínünk a pécsi Civil Közösségek Háza, ahol ha-
sonlóan személyre szabott születésnapi zsúrokat rendezünk 
6-12 éves korú gyerekeknek. Nemsokára meghirdetjük az idei 
táborainkat is, ami minden évben új élményeket tartogat. Ez-
úttal augusztusban egy bolygóközi űrutazásra hívjuk a nem 
mindennapi kalandokra vágyó gyerekeket, míg a nyár utolsó 
hetében a Fogd a Kezem Alapítvánnyal tartunk közös integrált 
alkotótábort. 

További információ: https://www.facebook.com/meseterkep/ 

Szeifer Csaba | Csorba Győző Könyvtár

8

INTERJÚ 



9www.csgyk.hu

BEMUTATKOZNAK KÖNYVTÁRAINK

A bakócai szolgáltatóhely

Községünk Pécstől alig 40 kilométerre, a baranyai Hegyhát fes-
tői, sajátos klímájú völgyében terül el. A 380 méter magas 
Hollófészek közelében meghúzódó Bakóca zsákfalu ugyan, 

de a Szent Anna tiszteletére emelt temploma, a Sáfrány Géza fa-
zekasmester munkásságát és Fekete István író örökségét bemu-
tató falumúzeuma, a rendben tartott porták inkább azt erősítik, 
hogy ez a különös varázsú táj nagyon is élettel teli.

Nevének eredetéről az 1332-es egyházi iratban olvashatunk. 
Bokolcha néven említik először, ami bükköserdőt jelent, de ere-
deztetik a patak (Bakóca) nevéből is. A település lélekszáma saj-
nos egyre csökken. A fiatalok tanulmányaik elvégzése után nem 
jönnek vissza szülőfalujukba, városokban keresnek lakhatási és 
munkalehetőséget. Zsákfalunkban a gyermekotthon (ami a falu 
szinte minden lakójának munkát biztosított), az óvoda, és az 
iskola is megszűnt. A településen működő vállalkozások száma 
sajnos elenyésző, az infrastruktúrája átlagos. Intézményi ellá-
tottságunk megoldott, de társulásban más településekkel, így 
az óvoda, iskola a szomszédos településen működik. A váro-
sok távolsága a szolgáltatások igénybevételét is megnehezíti. 
A tömegközlekedés hiányossága és drágasága tovább nehezíti 
a lakosság kulturális lehetőségekhez való hozzáférését. A la-
kosság körében az elszegényedés folyamatos. Felismerve azt 
a tényt, hogy településünkön a könyvtár és a civil szervezetek 
kultúraközvetítésben betöltött szerepe és felelőssége egyre nő, 
igyekszünk minden lehetőséget megragadni annak érdekében, 
hogy a szociális és kulturális hátrányokat csökkenteni tudjuk.  
A Bakócáért Egyesülettel, a kreatív klubbal, az idősek klubjá-
val és a sportkörrel együtt alkotjuk azt a csapatot, akik szerve-
zik a község kulturális és sportéletét. Ennek egyik, számunkra 
legszebb eredménye, hogy 2017. október 21-én megnyitottuk 
településünkön a Fekete István Emlékszobát. Az emlékszoba 
a Falumúzeumban, a Sáfrány Géza fazekasmester életét bemu-
tató szoba mellett kapott helyet. A megnyitót követő fogadáson 
együttműködési megállapodást kötött a Bakócáért Egyesület 
a Dombóvári Fekete István Kulturális Egyesülettel. Hagyomá-

nyos programjaink között szerepelnek az idősek napjának és az 
anyák napjának megünneplése, a húsvét, a falunap, a mikulás-
várás, az adventi készülődés közös karácsonyfadíszítéssel, ün-
nepléssel. A kreatív klub tagjai karácsony és húsvét előtt, illetve 
falunapon kézműves foglalkozásokat tartanak az érdeklődnek. 
A foglalkozásokat a könyvtárban tartjuk, ezért hamar lekerülnek 
a polcokról a könyvek, folyóiratok, és mindig vannak olyanok, 
akik szívesen kölcsönöznek is. Informatikai eszközök használa-
tára is van lehetőség, amit ingyenesen bocsátunk rendelkezés-
re, mint ahogy a kölcsönzést is.

Az önkormányzattal és az egyesülettel kiváló a kapcsolata 
a könyvtárnak. Közösen beszéljük meg az éves munkatervet, 
mindenki hozzáadja a saját ötletét. A programok lebonyolítását, 
a kirándulásokat, a belépőjegyeket, az előadókat is ők finanszí-
rozzák. A településképet meghatározza az az ingatlan, amely-
ben a könyvtár található. Pályázati forrásokból kívül és belül is 
megújult az épület: fűtéskorszerűsítés, nyílászárók cseréje, fes-
tés-mázolás, padlóburkolat cseréje. Könyvtárunk alapterülete 
54 m2, a bővítésére sajnos nincs lehetőség. A könyvtár helyi-
ségébe akadálymentesen lehet bejutni, tágas és világos. 2018-
ban az NKA „Települési könyvtárak szakmai eszközfejlesztése, 
korszerűsítése” pályázatán pozitív elbírálásban részesültünk, 
melynek során a könyvtárunk berendezéseinek korszerűsítésére 
elnyert pályázati összegből, a mai kor igényeinek megfelelően 
tudtuk kialakítani a könyvtár belső berendezését, az önrészből 
pedig két laptop vásárlására is lehetőség nyílt. A bútorzat teljes 
cseréje megtörtént. Az új polcokra már a régi, elavult doku-
mentumok nem kerültek fel, selejtezésükre kerültek. Az ablakok 
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között helyeztük el a számítógépasztalokat, a foglalkozásokhoz 
2 asztalt és 8 széket szereztünk be. Ezzel kialakítottunk egy ta-
nulásra és olvasásra szolgáló teret, amire a település gyerme-
keinek nagy szüksége van, hiszen sokszor az otthoni környezet 
nem alkalmas erre. Az ablakok alá állítottuk azokat a polcokat, 
ahol a kézikönyvek és a tanulást segítő eszközök kaptak helyet. 
A bejárati ajtó mellé került a modern kölcsönző pult, a terem 
egyik sarkában pedig folyóirat-olvasó sarkot alakítottunk ki. Az 
otthonos hangulat megteremtéséhez új függönyök és szőnye-
gek is kerültek a helyiségbe. Kialakítottuk a gyermeksarkot is, 
amit örömmel vettek birtokukba a kicsik. A mesekönyvek mellett 
a Csorba Győző Könyvtártól kapott fejlesztő-, és társasjátékok is 
itt kaptak helyet. A szintén új folyóirattartó polcról nyugdíjasaink 

szívesen forgatják az újságokat, hat különböző folyóirat közül 
válogathatnak. Az évek során a Csorba Győző Könyvtár DVD-k, 
CD-k mellett számítógépekkel, nyomtatóval, tévével, DVD-leját-
szóval, vetítővászonnal, projektorral is fejlesztette a szolgáltató-
helyet. Könyvtárunk rendszeresen csatlakozik az Internet Fiesta 
és az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozataihoz. Min-
den évben több korosztálynak szóló programot szervezünk, 
rajzpályázatot írunk ki. Színházlátogatás, kirándulás, előadásso-
rozat, zenés programok is szerepelnek éves munkatervünkben. 
Közös munkánkkal igyekszünk a jövőben is minél magasabb 
színvonalon kiszolgálni a könyvtárhasználókat.

Fehér Imréné | 
Bakóca Könyvtári, Információs és Közösségi Hely

A kölkedi szolgáltatóhely

A község Mohácstól 6 km-re, a Duna-Dráva 
Nemzeti Park területén fekszik. Nevét Kul-
kedyként már a korai Árpád-korban, 1015-

ben említette egy oklevél. A lakosság száma saj-
nos csökkenő tendenciát mutat, jelenleg 1023 fő él 
a településen. Jelentős számban élnek itt a cigány 
nemzetiséghez tartozók, valamint kis létszámban 
horvátok, szerbek, németek is. 

A munkanélküliség száma magas, csak a közfoglalkoztatási 
program nyújt munkalehetőséget az itt élőknek. Sokan ingáz-
nak más településekre, mint például a közelben fekvő Mohács-
ra, valamint a megyeszékhelyre, Pécsre. A lakosság többsége 
református vallású, erről tanúskodik a falu központjában álló 
református templom és paplak. A templommal szemben he-
lyezkedik el az egykori Kölkedi Olvasókör épülete, amely ma 
művelődési házként funkcionál. A településen működik óvoda, 
iskola és jó pár civil szervezet is, mint például horgászegyesület, 
nyugdíjasklub, lövészklub, Kölkedért Közalapítvány. 2002 óta itt 
működik a Fehér Gólya Múzeum a Duna-Dráva Nemzeti Park 
fenntartása alatt. 1991-ben a Baranya Megyei Könyvtár átköltöz-
tette a könyvtárat az iskola épületébe, mivel a községi könyvtár 
felújítására nem volt lehetőség. A könyvtár nyitottá vált és kettős 
funkcióval működött tovább az iskola és a település igényeit 
egyaránt kiszolgálva. Az önkormányzat anyagi nehézségei mi-
att a könyvtár 2013-ban csatlakozott a Könyvtárellátási Szolgál-
tató Rendszerhez, a 39/2013. (V.31.) EMMI rendelet alapján. Az 
olvasók a könyvtár teljes állományából kölcsönözhetnek, ami 
jelenleg 6665 db dokumentumból áll, és negyedévente újab-
bakkal gazdagodik. Illetve a felnőttek és a gyerekek összesen 
12 féle rendszeresen járó folyóirat közül válogathatnak. A re-
gisztrált használók száma 2018-ban 148 fő. A könyvtár minden 
korosztályt érintő foglalkozásokkal színesíti a hétköznapokat. 
A Csorba Győző Könyvtár szervezésében is több rendezvény 
valósult meg a településen. A könyvtár rendszeresen csatlakozik 
az Országos Könyvtári Napok és az Internet Fiesta programso-

rozathoz. 2018-ban a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügy-
nökség (KIFÜ) és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által hirde-
tett „Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése” nevű pályázatán 
sikeresen szerepelt a könyvtár, így 3 laptop, 2 tablet, 2 telefon, 
1 projektor és 1 nyomtató gazdagítja a szolgáltatóhelyet, amely 
DJP Pontként is működik. Az olvasóknak lehetőségük van szá-
mítógép- és internethasználatra, amihez a fent soroltakon kívül 
még 2 számítógép áll rendelkezésre. A könyvtár 2013-ban fej-
lesztőjátékokat és diafilmvetítőt kapott, a következő években is 
folyamatosan bővült tárgyi eszközökkel (új számítógépkonfigu-
ráció, televízió, fényképezőgép, fejhallgató, hangszóró). 2017-
ben gyereksarok lett kialakítva a helyiségben, ahová a megyei 
könyvtár jóvoltából nagyon szép gyerekbútorok lettek kihelyez-
ve. Így egy nagyon barátságos, mesekönyvekkel, társasjátékok-
kal teli kis rész várja a legkisebb és a nagyobb gyerekeket egya-
ránt. 2018-ban a könyvtár teljesen új bútorzatot kapott, a zsúfolt 
helyiségből egy tágas, átlátható szolgáltatóhely lett kialakítva. 
Így a helyiség már alkalmasabb lett kisebb rendezvények be-
fogadására is. Mivel a könyvtár az iskola épületében található, 
a gyerekek sok időt töltenek a délutáni napközi ideje alatt is 
a könyvtárban. A szolgáltatások közt szerepel a már említette-
ken kívül a könyvtárközi kölcsönzés, fénymásolás, a nyomtatás, 
laminálás és a szkennelés. A szolgáltatóhely munkatársa Vincze 
Józsefné, aki hétfőn 11 és 16, kedd 11 és 12.30, szerda 10 és 11.30, 
csütörtök 9 és 10.30 valamint 13.30 és 16 és péntek 10 és 15 óra 
között várja az olvasókat.

Bencsik Edit | Mohácsi Jenő Városi Könyvtár
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Ötletek a költészet napjára, 
könyvtári foglalkozásokhoz

József Attila,  a magyar költészet egyik legkiemelkedőbb alakja 
1905. április 11-én született Budapesten. 1964 óta József Atti-
la születésnapján ünnepeljük a költészet napját, aki a versről 

eképpen vélekedett: „Nem szükséges, hogy én írjak verset, de úgy 
látszik, szükséges, hogy vers írassék, különben meggörbülne a világ 
gyémánttengelye.”

„Minden gyerek költő”- mondta Nemes Nagy Ágnes, hiszen 
a vers nem csak bonyolult mondatok sokasága, hanem játék, 
humor, ritmus. Ide tartoznak a legkisebbeknek szóló mondo-
kák és nyelvtörők is. Ennek jegyében született ez a kis ötlettár, 
melynek feladatait csoportosan vagy egyénileg is elvégezhetik 
a gyerekek a könyvtárban.

• Versírás megadott témában vagy megadott szavakkal, le-
het önállóan és kis csoportban is.

• Összeállíthatunk totót pl. Kit nevezünk költőnek? Aki mesé-
ket ír/regényt ír/verset ír; Milyen ünnepen mondjuk a Nem-
zeti dalt? Október 23-án/március 15-én/augusztus 20-án. 
Szerepelhet benne költők születési helye, verscímek, versi-
dézetek, melyekből ki kell találni a szerzőt stb.

• Alkossunk anagrammákat, melyekből meg kell fejteni egy-
egy költő nevét pl.: alsó mind trikó (Radnóti Miklós), anyja 
sáron (Arany János), fedi portásnő (Petőfi Sándor), rend vari-
áló (Varró Dániel), bátor ontó (Orbán Ottó), árdányi kondás 
(Kányádi Sándor). Segítségünkre lehet ebben az alábbi oldal: 
http://szotar.sztaki.hu/en/lab/anagram

• Könyvgerinc versek: a gyerekek nézelődjenek a könyvtár 
polcain és a könyvek gerincén található címekből állítsanak 
össze egy „verset”. (Olyan címeket érdemes választani, me-
lyek kapcsolatba hozhatók egymással.)

• Rímkereső: ismert versek, mondókák hiányzó szavainak 
a megfelelő helyre történő beillesztése.

• Képkirakó: vágjuk szét költők képeit úgy, hogy a gyerekek 
össze tudják rakni és kitalálják, kit ábrázol. Beszélgessünk, 
mondják el, mi mindent tudnak róla, ismerik-e valamelyik 
versét.

• Betűtészta: egy megadott verssort, esetleg egy versszakot 
rakjanak ki a gyerekek betűtésztából; csapatverseny is lehet, 
melyik csapat rakja ki gyorsabban.

• Verstalálgató: megadott szavak alapján ki kell találni a vers 
címét és a szerzőt. (Ismert, tanult vers legyen!) Pl: dunna, 

villamos, szakadás, jó cukor, távolság, anyuka. Ugyanezt 
játszhatjuk úgy is, hogy egy-két mondatban megfogal-
mazzuk a vers tartalmát, s ez alapján kell kitalálni a címet. 
Pl. Az elkényeztetett tyúk beköltözött a szobába, s ezt még 
a házőrző kutyának is el kell tűrnie. 

• Készíthetünk szófelhőket ismert versekből, a gyerekek talál-
ják ki a versek címét. Segítség: wordart.com

Legkisebbeknek: hogy a gyerekek megtapasztalják, a versek-
nek ritmusa, zeneisége van, mondjunk el néhány versikét, mon-
dókát ritmizálva, tapsoljunk el egy verset, miközben hangosan 
mondjuk pl. Nemes Nagy Ágnes Tavaszi felhők, vagy Weöres 
Sándor Dolgozók című versét. Mindkettőt meg is zenésítették, 
hallgassuk meg a gyerekekkel! Zenehallgatás közben rajzot is 
készíthetnek a választott vershez. Ennél a korosztálynál érdemes 
megemlíteni a népköltészetet is, hiszen már az óvodában na-
gyon sok népköltést, népi mondókát tanulnak, melyeket gyakran 
el is tudnak mutogatni, játszani. Általában dallam is párosul hoz-
zájuk, hiszen régen inkább énekelték, mint mondták a verseket.

Keressetek versesköteteket 
a könyvtárban, olvassatok fel egy-
másnak a gyerekekkel!

Ajánlott könyvek és szerzők: Cini-ci-
ni muzsika – óvodások verseskönyve, 
Toppantós: Legkisebbek mondókás 
és verses könyve, Friss tinta! – mai 
gyerekversek, Szabó T. Anna: Ta-

tok-tatok, Nyulász Péter: Kiazaki, Miazami, Zsubatta – kitalálós 
versikék, mondókák, Szívlapát – kortárs versek gyűjteménye 
nagyobbaknak, Lackfi János: Apám kakasa, Romhányi József: 
Szamárfül, Weöres Sándor, Kányádi Sándor, Nemes Nagy Ág-
nes, Tamkó Sirató Károly, Kiss Ottó, Varró Dániel versei.  

További ötletek: koltogeto.blog.hu, kingarium.blogspot.com 
Kárpáti Szlávna | Csorba Győző Könyvtár
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HELYI ÉRTÉK

Babarczi Schwartzer Ferenc, 
a magyar elmegyógyászat 
megteremtője

Tavaly ünnepeltük 
Schwartzer Ferenc szüle-
tésének kétszázadik év-
fordulóját. Babarcon jött 
világra 1818 novemberé-
ben. Apja, id. Schwartzer 
Ferenc (1784–1852) ura-
dalmi kádár volt, a kőke-
resztet a falu temploma 

előtt 1821-ben ő állíttatta. Az ifjú Schwartzer Pécsett végezte 
a középiskolát, majd a nagybátyja anyagi támogatásával szer-
zett orvosi végzettséget a bécsi egyetemen 1844-ben, azután 
az ottani közkórház elmeosztályán dolgozott. 1848-ban a Hely-
tartótanács anyagi támogatásával utazást tett, hogy a német, 
belga, angol és francia elmegyógyintézeteket tanulmányozza. 
Hazatérve, 1848 őszén tervet nyújtott be a magyar kormánynak 
elmegyógyintézet létrehozására. Az 1848/49-es forradalom és 
szabadságharc idején a honvéd hadseregben törzsorvosként 
szolgált. 1850-ben Vácon magán elme- és ideggyógyintéze-
tet nyitott, amelyet 1852-ben Budára költöztetett. Intézetében 

humánus elvek alapján gyógyította a betegeket: megszüntette 
a kényszerítő eszközök alkalmazását és megvalósította a mun-
katerápiát. Javaslatai alapján épült fel a lipótmezei Országos 
Tébolyda (Országos Elmegyógyintézet). Személyéhez fűződik 
a Magyarországon korábban nem létező tudományos elme-
kórtan megteremtése. Részt vett az orvosképzésben; a pesti 
egyetemen az elmegyógyászat magántanára volt 1861-től. Dr. 
Schwartzer Ferenc az első magyar elmegyógyászati szakkönyv, 
A lelkibetegségek általános kór- és gyógytana című tankönyv 
szerzője. A Helytartótanács egészségügyi bizottságának, 
a Közegészségügyi Tanácsnak is tagja volt. Munkássága elisme-
réseként 1884-ben magyar nemességet kapott, ekkor vette fel 
a szülőfalujára utaló nemesi előnevet. Babarczi Schwartzer Fe-
renc százharminc éve hunyt el 1889. március 2-án, Budapesten.

Szülőfaluja, Babarc méltón ápolja emlékét, 2015-ben emlék-
táblát avattak tiszteletére a plébánia kertjében, apja sírja felett.

Schwartzer Ferenc, babarczi a Baranyai neves személyek 
adatbázisban:

https://www.csgyk.hu/baranyai-neves-szemelyek-bon-
geszo/?nevesszemely_azonosito=11286

Útmutató könyvtári rendezvények 
szervezéséhez

A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló 
EMMI rendelet (39/2013. V. 31.) harmadik paragrafusa szerint 
a kistelepülési önkormányzat feladata keretében a lakosság 
számára az alábbi könyvtári szolgáltatásokat nyújtja: (14.) ol-
vasás iránti érdeklődés felkeltését, fejlesztését szolgáló egyéni 
és közösségi foglalkozások, (15.) gyermekfoglalkozások, (16.) 
a szabadidő kulturált eltöltésének lehetősége, (17.) könyvtári 
közösségi, közművelődési rendezvények, programok. A szol-
gáltatóhelyen foglalkoztatott feladata (5.§), hogy negyed-
évente legalább egy alkalommal részt vegyen az alapszolgál-
tatásokon túli programok fogadásában, szervezésében, saját 
szervezésű közösségi program lebonyolításában. 

A rendeletnek való megfelelés érdekében a szolgáltatóhe-
lyek különböző témájú, műfajú rendezvényt bonyolíthatnak 
le gyűjteményeikre építve, annak népszerűsítése érdekében. 

Egy-egy rendezvény szervezésénél számos dolgot kell fi-
gyelembe vennünk, amit lehetetlen részletesen leírni egyet-
len cikkben. Mégis reméljük, hogy az alábbi írás útmutatóul 
szolgál azok számára, akik gyermekcipőben járnak a könyvtári 
programok szervezésében.  

Minden rendezvény egy kicsit más, azonban vannak olyan lé-
pések, amelyeket minden esetben érdemes végigvenni. A ren-
dezvényszervezést négy jól elkülöníthető szakaszra bonthatjuk:

Első körben fontos meghatároznunk a program célját, cél-
csoportját és a felmerülő költségeket. A meghatározáshoz 
érdemes figyelembe venni vagy előzetesen felmérni az adott 
célcsoport igényeit (érdeklődési kör, létszám, korosztály, társa-
dalmi háttér). Nem mindegy, hogy 20-50 gyerek várható, vagy 
100-nál is több, és az sem, hogy egy összeszokott csapatról 
van szó, vagy a résztvevők most látják egymást először. Az 
sem közömbös, hogy kicsik, kamaszok, családok vagy nyugdí-
jasok lesznek-e a résztvevőink. 

Amennyiben a program lebonyolításához költségkeret-
re van szükségünk, azt még a szervezés megkezdése előtt 
fontos tisztázni és a költségvetést elkészíteni. A sikeres ren-
dezvény érdekében ideális kialakítani egy szervező csapatot 

Tervezés Lebonyolítás UtómunkálatokElőkészületek, 
szervezés
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illetve a csapaton belül meghatározni a felelősségi köröket 
és a szervezési hierarchiát (ki miben dönthet, ki kinek adhat 
utasításokat). A rendezvényünknek adjunk kreatív, figyelem-
felkeltő címet, amely kiemeli a további rendezvények kíná-
latából. Akár logót is tervezhetünk hozzá, amit aztán kü-
lönböző promóciós termékek és anyagok megjelölésére is 
használhatunk. 

Az alább felsorolt feladatokat a rendezvényünk nagyságától 
függően vegyük figyelembe.

Főbb szempontok a tervezésben:
• Igényfelmérés, kapcsolatfelvétel a lehetséges célcsoporttal:

 – a helyi köznevelési v. oktatási intézményekkel, pedagó-
gusokkal,

 – a helyi közösségekkel (civil szervezetek, klubok, nemze-
tiségi önkormányzat stb.)

• a tervezett létszám meghatározása.
• Időpont és időtartam egyeztetése – fontos szempont, 

hogy más, hasonló célcsoportot érintő, hasonló esemény-
nyel ne ütközzön a rendezvényünk. További fontos szem-
pont, hogy a rendezvény nagyságának függvényében 
hagyjunk elég időt a szervezésre. 

• Infrastruktúra és eszközigény meghatározásánál vegyük 
figyelembe, hogy van-e megfelelő technikai felszereltség, 
mekkora és milyen a terem, vannak-e szociális helyiségek, 
foglalkozáshoz szükséges bútorzat, esetleg projektor, szá-
mítógép, vetítővászon, milyen speciális előadói kérések 
merülhetnek fel.

• Az esemény típusának (pl.: előadás, kiállítás, olvasásnép-
szerűsítő program, játékos vetélkedő stb.) és stílusának 
meghatározása (formális vagy informális jellegű).

• Előadók bevonása (az érdeklődésnek megfelelő személy 
kiválasztása, felkérése és tájékoztatása, szerződéskötés).

• A dokumentáció megtervezése ( jelenléti ív, fotó vagy vi-
deófelvétel készítése).

• A reklám, közönségszervezés megtervezése (meghívó, 
plakát, szórólap, online vagy direkt elérés, meghívottak 
névsorának összeállítása, mennyi idő van a reklámra, mi-
lyen reklámozási lehetőségek vannak az anyagiak függ-
vényében).

• Lehetséges szponzorok bevonása.
• Catering (vendéglátás) esetén ajánlatkérés, egyeztetés 

utáni megrendelés.
• A sajtó értesítése (helyi újság, tv, internet).

Szervezés
• Ütemterv és forgatókönyv elkészítése (a szervezési és 

a lebonyolítási szakaszról is).
• A reklámozás kivitelezése.
• Helyszínnel, infrastruktúrával, cateringgel és egyéb eszkö-

zökkel kapcsolatos feladatok előkészítése.
• A közönség felkészítése a találkozóra (a vendég életének, 

munkásságának, műveinek ismertetése).
• Az előadók és a közönség fogadásának megtervezése, 

lebonyolítása. 
• Helyszíni dekoráció tervezése.

Lebonyolítás
• A helyszín biztosítása.
• A rendezvény helyszínének kialakítása (megfelelően be-

rendezett terem, kellemes hőmérséklet, technikai eszkö-
zök ellenőrzése, dekoráció, ásványvíz az előadónak, öl-
töző stb.).  

• Regisztráció megszervezése.
• Vendéglátás esetén a helyszín biztosítása.
• Előadó, vendégek fogadása.
• A program levezénylése, megtartása.
• A vendég bemutatása után ismertessük a találkozó célját.  
• Az esemény rögzítése, dokumentálása (a GDPR elvek 

mentén).
• A program lezárása (a beszélgetést vezető vagy a szerve-

ző a találkozó végén megköszöni a vendégek részvételét, 
összegzi a beszélgetés eredményeit és felhívja a közön-
ség figyelmét hasonló alkalmakra).

• A vendégek távozása, búcsúztatása.
• Összepakolás.

Utómunkálatok
• A program értékelése.
• Pénzügyi elszámolás.
• Köszönőlevelek.
• Sajtófigyelés.
• Dokumentációval kapcsolatos tennivalók. 
• Fényképes beszámoló készítése és eljuttatása az érintet-

teknek.
Nagyon fontos, hogy a rendezvények után szánjunk időt 

a program értékelésére, előremutató javaslatok, megfigyelé-
sek rögzítésére. A programról kérhetünk személyes vagy név-
telen véleményt a résztvevőktől, amiből fontos következteté-
seket vonhatunk le a jövőre nézve. A rendezvényt sikeresnek 
ítélhetjük meg, ha a kitűzött célunkat elértük. A sikert onnan 
is észrevehetjük, hogy a könyvtárban a település olyan lakói is 
megjelentek, akik azelőtt soha, ha sikerült a könyvtár szolgál-
tatásait jobban megismertetnünk a lakossággal. A közössé-
gi programok hozzájárulnak ahhoz, hogy a település lakosai 
közötti kapcsolatok minősége javuljon, és hogy úgy érezzék, 
a könyvtár színvonalas szórakozási, művelődési és kulturálódási 
lehetőségeket kínál a számukra.

Összességében elmondható, hogy a rendezvényszervezés 
korántsem egyszerű feladat, viszont érdemes vele foglalkozni, 
mert sok örömet, új közösségi élményeket és nem utolsó sor-
ban új olvasókat hozhat a könyvtár számára. Mielőtt újabb ren-
dezvénybe fognánk, ne feledkezzünk el megállni egy pillanatra 
és megünnepelni a sikeres programunkat! 

A könyvtári rendezvények szervezéséhez új ötleteket és 
segítséget nyújthat az a 90 mintaprogram, amelyet „Az én 
könyvtáram” projekt keretében válogattak és fejlesztettek ki az 
elmúlt év során. A mintaprogramok részletes forgatókönyvei 
a www.azenkonyvtaram.hu portálról letölthetőek PDF formá-
tumban. 

Mindenkinek sikeres rendezvényeket kívánunk!

Pajor Zsófia | Csorba Győző Könyvtár
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Válogatás az új előadók közül
Császár Levente – BARANYAI MÍVES MESÉK 

Felnőtteknek szóló író-olvasó talál-
kozó keretében bemutatom a meg-
jelent meséskönyveimet, illetve be-
szélek arról, hogy születik meg egy 
helytörténeti mese. 

Gruber László – ITÁLIAI VULKÁNTÚRA
Gruber László földrajz-történelem 
szakos tanár, geográfus, világutazó. 
Motiváló előadásai hatására számos 
diákja tanult tovább földrajzból, és 
sorra nyerik az országos versenye-
ket. Baranya megyében az itáliai útja 

kapcsán hallhatunk beszámolót és érdekes előadást, amelynek 
témája, a pipáló Vezúv, Pompei és Herculaneum, a Solfata-
ra-kráter, ahol a kénes gőzben sátraikat felverték. Nápolyon 
át irány Szicília, ahol Taorminával, a nagyszerű Alcantara-szur-
dokvölggyel, s Európa legmagasabb működő vulkánjával, az 
Etnával barátkozhatunk meg. Aztán a Lipari-szigetek kerülnek 

terítékre. Liparin volt a főhadiszállás, ahonnan utazásuk során 
csillagtúra keretében látogatták meg további négy kisebb szá-
razulatot. Volcano szigete a vulkáni utóműködés paradicsoma, 
Salina csodálatos partvidékével és dús növényzetével vívja ki 
az odalátogatók figyelmét. A hangulatos Panareán csak rövid 
időre álltak meg, s végül az állandóan aktív Stromboli követke-
zett, ahol a hegy esti tűzijátékkal ejtette őket ámulatba.

Szabó Zsuzsa – TURKA, A TÁNCOLÓ KECSKE 
Dramatikus népi játék a sokaság és Zsuzsi 
néni örömére. Itt van Zsuzsi néni, meg az 
ő táncos lábú kecskéje! Ez a kecske sosem 
öregszik, pedig immár nagykorú, Zsuzsi néni 
meg csak fiatalodik a közönség rajongásában 
fürdőzve. Eredeti népi játékokból (ezt hozzuk 
mi) és a sokaság jókedvéből (ezt hozzátok 
ti) kerekedik ki a mulatság. A dramatikus já-
tékok között a kecskealakoskodás volt az egyik legnépszerűbb. 
Az interaktív játékot az eredeti szövegvázra épített rögtönzések 
teszik az adott közönség számára élvezetessé. A játékhoz kéz-
műves foglalkozás kapcsolódik – kicsi Turkák készítése.

A BKSZR programkérések útja

Atavaly már megismert rend szerint 2019-ben is, „A” (saját 
könyvtárosaink programjai), „B” (ismeretterjesztő jellegű 
programok) és „C” (szórakoztató műsorok) közül választ-

hatnak a baranyai könyvtárellátásban részt vevő települések, egy 
évben összesen két programot. 

2019-ben az éves programsoroló elemei mellett lehetőség nyí-
lik majd arra, hogy ismertebb előadókat is meghívjon a Csorba 
Győző Könyvtáron keresztül a település – azonban nem szaba-
don választott időpontban, csakis előre meghatározott dátumon. 
Az ilyen programok beleszámítanak az évi két programba, ame-
lyet a megyei könyvtár támogat; ezekről a lehetőségekről a re-
ferensek fognak tájékoztatást küldeni a második negyedévben

A programsoroló alapján kiválasztott kérések útja a követ-
kező:

 – A települési könyvtáros, vagy kapcsolattartó jelzi a kérést 
a bkszr@csgyk.hu e-mail címen Németh Luca és Szei-
fer Csaba és kollégáknak, lehetőleg a pontos műsorcím 
és a kívánt dátum megadásával; vagy a referens felé, aki 
szintén a fenti címre továbbítja a kérést. A kérésnek vég-
ső soron mindenképpen írásos formában kell beérkeznie 
akkor is, ha előzőleg telefonon egyeztettünk. FONTOS: 
Kérjük, hogy ne az előadókon keresztül juttassátok el hoz-
zánk a megbeszélt időpontot! 

 – A beérkezett programkérés alapján a szervezők 1-2 napon 
belül felveszik a kapcsolatot az előadókkal, illetve ellenőr-
zik, hogy a megfelelő kategóriába tartozik-e a program. 

Az előadó megkapja a települési könyvtáros/kapcsolattar-
tó elérhetőségét. 

 – Az előadó, amennyiben megfelelő a kért dátum, felkeresi 
a települést a részletek egyeztetése céljából (pontos kez-
dési időpont és cím, szükségesek-e előkészületek, részt-
vevők életkora, létszáma, speciális igények egyeztetése).

 – A program közeledtével mindenképpen javasolt többször 
egyeztetni az előadóval, kölcsönösen keresve egymást (a 
program előtt kb. egy héttel, egy nappal, illetve az adott 
napon is, hogy ne csúszhasson be kommunikációs hiba).

 – Amennyiben a program dátumában változás történik, azt 
mindenképpen szükséges jelezni a bkszr@csgyk.hu cí-
men! A program előtt két héttel a részletek már nem mó-
dosíthatók, mivel ekkorra már elkészültek a szerződések.

 – A program napján az előadó 2 példányban visz magával 
teljesítésigazolást, ezt a könyvtárosnak, programfelelős-
nek aláírásával kell hitelesíteni.

 – A program után mihamarabb el kell készíteni a rendez-
vény-beszámolót, szívesen fogadjuk a szöveges értékelé-
seket, véleményeket.

Sikeres programokat kívánunk!

HASZNOS TUDNIVALÓK
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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

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 / 28015

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

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

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

Villányi Ellátási Térség Tóth Balázs toth.balazs@csgyk.hu +36 72/501-500 / 28104

Könyvtárbusz 1. Csobán László csoban.laszlo@csgyk.hu +36 72/501-500 / 28097

Könyvtárbusz 2. Decsi Dóra decsi.dora@csgyk.hu +36 72/501-500 / 28097

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


