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Kedves Kollégánk!
Idén harmadik alkalommal hirdetünk nyári 

olvasáskihívást Legyél te is Könyvfaló címmel! 
Ebben az évben is két korcsoport jelentkezését 
várjuk: a kicsik fantasztikus lényekről olvashatnak, 
a nagyobbak pedig a nagy hőségre való tekin-
tettel borzongató könyveket vehetnek kézbe!

A játék leírása bővebben itt érhető el: 
https://bkszr.csgyk.hu/konyvfalo-2021

A játékhoz folyamatosan lehet csatlakozni, 
így ami könyvtárosként a Ti feladatotok lenne, 
az egyrészt az előkészület: ha nincs jelenleg 
a könyvtáratokban olyan könyv, amit ajánlani 
tudnátok, kérjetek könyveket, hogy a szállítást 
meg tudjuk oldani!

A játék során arra kérünk titeket, hogy 
a kis olvasóknak a korosztályának megfe-
lelő olvasmányt ajánljatok! 

A könyvtáros feladata a pontgyűjtő fü-
zet vezetése, a játék végén a pontgyűjtő 
füzeteket és a feladatlapokat összegyűjt-
jük, átnézzük, és ezek alapján hirdetjük 
ki a nyerteseket egyéni kategóriában és 
a települések között is!

Jelentkezni a bkszr@csgyk.hu címen, 
vagy a referenseken keresztül lehet, a je-
lentkezőknek kiküldünk egy alapcsoma-
got, ami tartalmazza a plakátot, illetve 
a pontgyűjtő füzet és a feladatlap példá-
nyait.

Jó játékot és mindenkinek kívánjuk, hogy 
legyen Könyvfaló!
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HÍRT ZENGÜNK!
Kedves Könyvtáros Kollégák!

A mostani számunk összevont szám, az újság ebben az év-
ben utoljára jelenik meg. Ezért próbáltunk gazdag, informatív 
anyagot összeállítani nektek, ezzel segítve a munkátokat. Első 
cikkünkben annak járunk utána, hogy milyen módszerekkel 
próbálják bevonzani a könyvtárak a 14-18 éves korosztályt és 
milyen lépéseket tesznek ennek érdekében. Felkértünk három 
könyvtárat, az egri Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtá-
rat, a szigetvári Molnár Imre Városi Könyvtárat és a Mohácsi 
Jenő Városi Könyvtárat, hogy mutassák be az általuk létre-
hozott tini részlegeket, ifjúsági gyűjteményeket, tinizugokat. 
A Könyvtári Hírzengő előző számában egy interjú keretében 
Dr. Béres Judittal a könyvek és a könyvtárak érzékenyítésben 
való szerepéről beszélgettünk. Az előző interjú folytatása-
ként most arról esik szó, hogy hogyan lehet az ifjúsági kor-
osztály számára közelebb hozni, élménnyé tenni az olvasást. 
A Bemutatkoznak könyvtáraink rovatban megismerhetitek 
Magyarmecske szolgáltatóhelyét. A Helyi érték rovatunkban 
bemutatjuk a sásdi Honismereti Szakkört és Történeti Tékát. 
KisSzínes rovatunkban röviden beszámolunk a Csorba Győző 
Könyvtár nemrég elindult blogjáról és az októberben meg-
rendezésre kerülő Országos Könyvtári Napok tematikájá-
ról. ÖtletBörze rovatunkban a társasjátékok közösségépítő 
lehetőségeiről olvashattok. A Hasznos tudnivalók rovat az 
informatikai eszközök felügyeletével, karbantartásának fon-
tosságával foglalkozik. Könyvajánlónkban pedig olyan kortárs 
gyermekirodalmat gyűjtöttünk össze, amelyek az iskolai ol-
vasmányok között szerepelhetnek.
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TUDÓSÍTÁS

Tinisarkok a könyvtárakban

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján egyre nehezebb a 14-18 éves 
korosztályt megszólítani és bevonzani a könyvtárba. A statisz-
tikai adatok is azt mutatják, hogy egyre kevesebben iratkoznak 

be és használják a szolgáltatásokat. Ezért a könyvtárosok különböző 
módszerekkel próbálják becsalogatni a kamaszokat.

Ez egy kihívás a szakmának, hiszen a Z generációról van 
szó, akik a digitális korban nőttek fel, kultúrafogyasztási és ol-
vasási szokásaik a hagyományoshoz képest mások. Nagyobb 
könyvtárak már tettek lépéseket annak érdekében, hogy va-
lamilyen formában becsábítsák a kamaszokat. Például külön 
könyvállományt alakítottak ki ennek a korosztálynak, illetve 
tinisarkot, ifjúsági gyűjteményt, tinizugot hoztak létre. Orszá-
gosan is több nagyobb városi és megyei könyvtár rendelkezik 
már kamaszoknak kialakított részlegekkel. Felkértünk három 
könyvtárt – az egri Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtá rt, 
a szigetvári Molnár Imre Városi Könyvtárt és a Mohácsi Jenő 
Városi Könyvtárt –, hogy mutassák be az általuk kialakított ifjú-
sági sarkokat, tini részlegeket.

TiniZug az egri Bródy Sándor Megyei 
és Városi Könyvtárban

Sajátos módon az egri Bródy Sándor Megyei és Városi 
Könyvtár szolgáltatásai helyhiány miatt több szolgáltató helyen 
érhetők el, így a gyermekkönyvtár és a központi könyvtár két 
teljesen különálló épületben működik. Szakmai kihívásnak te-
kintettük, hogy a gyermekkönyvtárunk nagyon alapos, pedagó-
giailag kiválóan felépített nevelő munkáját úgy vigyük tovább, 
hogy az olvasásra nevelő tevékenységünk folyamatos és zök-
kenőmentes legyen. Így született meg a TiniZug ötlete 2015-
ben, amely a Központi Könyvtár kölcsönző részlegében kapott 
helyet, így végre megtalálták a helyüket azok a fiatalok is, akik 
már kinőttek a gyermekkönyvtár világából, de még ismeretlen 
volt számukra a felnőttek irodalmi világa. A TiniZug a Központi 
könyvtár csendes, belső termének egyik sarkában kapott helyet, 
ahol minden olyan dokumentumtípus – könyv, folyóirat, DVD –, 

megtalálható, ami a mai fiatalságot érdekelheti. Azonban a leg-
hangulatosabb TiniZug sem ér sokat közönség nélkül. 

„Kamaszokra hangolva” című előadássorozatunk elsődleges 
célja volt a kamaszközönség megszólítása, meghívott íróven-
dégeink segítségével. Olyan írókat kerestünk meg, akik írása-
ikban épp a kamasz korosztályt szólítják meg, és a kölcsön-
zési statisztika szerint is a legkedveltebb írók közé tartoznak. 
Vendégeink voltak Kalapos Éva, Szálinger Balázs, Szabó Tibor 
Benjámin, Totth Benedek, Molnár T. Eszter, Vecsei H. Miklós, 
On Sai, Gabriella Eld stb. A TiniZug ünnepélyes átadóján Mé-
szöly Ágnest üdvözölhettük körünkben, de vendégünk volt 
Tóth Tamás Boldizsár is, akinek a Harry Potter-könyvek és fil-
mek remek fordítását köszönhetjük. Céljaink között szerepelt 
továbbá, hogy a TiniZug híre minél több fiatalhoz eljusson, így 
személyesen kerestük fel az egri középiskolát, ahol egy-egy 
rövid előadás keretében bemutattuk könyvtárunk legújabb 
közösségi terének szolgáltatásait, lehetőségeit. Igyekszünk 
mindig érdekes dolgokkal előrukkolni, amire már a digitális vi-
lág bennszülöttei is felkapják a fejüket. Így került sor a már Ins-
tagramon is népszerű   kreatív könyves fotózásra, illetve a tini 
korosztálynak szóló nyári táborunkat is igyekeztünk a Z gene-
rációnak megfelelő programokkal színesíteni. A TiniZug a do-
kumentumok és az író-olvasó találkozók mellett helyet biztosít 
az „olvasásfüggőknek”, így életre hívtunk egy fiataloknak szóló 
könyvklubot „Fanatik Rídörz” néven. Az ifjúsági irodalmi dél-

Kreatív fotózás az egri könyvtárban
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utánokon háromhetente „fejtjük meg” a regények üzenetét. 
A TiniZug egyre több fiatal olvasót vonzott könyvtárunkba, 
gyakran látogatnak ide kis csoportokban, beszélgetnek, elvo-
nulnak és kikapcsolódnak, s közösen szemelik ki az olvasásra 
szánt könyveket. A Központi Könyvtár épületének felújításakor 
ügyeltünk arra, hogy „átmeneti otthonunkban” is helyt kapja-
nak a tinik, így a megszokott zugon kívül egy „Szükség szo-
báját” is sikerült kialakítani, amit valóban épp szükség szerint 
hol tanulásra, olvasásra, vagy épp klubfoglalkozásra lehetett 
igénybe venni. A pandémia során átmenetileg megtorpant 
a felfelé ívelő lendületes munka, de igyekeztünk online tar-
tani a kapcsolatot a fiatalokkal, illetve a járvány első hulláma 
alatt is folytatódott a Nagy Könyves Beavatás országos olva-
sásnépszerűsítő programunk. A visszaköltözés és a megnyitó 
után egy teljesen megújult TiniZug várja a fiatalokat. A barokk 
csempekályha és a 200 évesnél is idősebb freskómaradványok 
mellett megférnek a jópofa graffitik, a fiatalok által kért süp-
pedős szőnyegek és babzsákok. A sarokban pódium, amely 
az olvasgató és megpihenő fiatalokon kívül már nagyon várja 
az előadókat is, hogy ismét olyan csodák történjenek, ame-
lyeknek középpontjában a könyvek, olvasmányok és a fiatal 
olvasók állnak.

Szabó Eszter
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Eger

Ifjúsági zugok a szigetvári könyvtárban

Napjainkban az ifjúsági korosztály megszólítása elég nehéz 
feladat, megnyerésükre külön figyelmet fordítunk. Ennek ré-
szeként hoztuk létre az „ifjúsági zugokat” a Molnár Imre Városi 
Könyvtárban. Az emeleti felnőtt részlegben kapott helyet az 
úgynevezett Ifjúsági sarkunk, amely a galériára vezető lépcső 
alatti csendes zugban található. A sarok valójában egy 3 polc-
ból álló különgyűjtemény, amely nagyjából 500 darab, fiatal 
olvasóinknak szóló fantasztikus, romantikus, sőt tabu témákat 
boncolgató köteteket tartalmaz. Az Ifjúsági sarkot úgy alakí-
tottuk ki, hogy a fiatal felnőtteknek legyen lehetőségük hely-
ben olvasásra is. A könyvtárunkba járó diákok rendszeresen 
keresték a young adult kategória könyveit, amit könyvtáros 

segítsége nélkül nehezen vagy egyáltalán nem találtak meg 
a szabadpolcos állományrészen. Emiatt a könyvtárosunk ízlé-
sére, segítségére szorultak annak érdekében, hogy a számuk-
ra megfelelő olvasmányt kölcsönözhessék. Így született meg 
bennünk az Ifjúsági sarok ötlete. A könnyebb kereshetőség 
érdekében a Gyermekkönyvtárban szintén kialakításra került 
egy külön ifjúsági rész is. A LOL Könyvek és a Vörös pöttyös 
könyvek népszerűsége, kölcsönzési gyakorisága meghatáro-
zó az utóbbi években. Szerettük volna, ha azok az ifjúsági 
könyvek, melyek az „idősebb” gyermekkönyvtári olvasóinknak 
szólnak, egy külön polcon kapnának helyet, ezzel segítve tá-
jékozódásukat. A kellemes időtöltést a Gyermekkönyvtárban 
elhelyezett színes babzsákjaink is segítik.

Molnár Imre Városi Könyvtár, Szigetvár

Könyvtár a fiatalok számára
2008-ban született meg az elhatározás, hogy a könyvtá-

runkban a kicsiknek (10 éves korig) létre kellene hozni egy  
Mesekuckót. Így a földszinten lévő gyermekkönyvtár a na-
gyobb gyerekek birodalma maradt. 2019-ben megújult 
a könyvtárunk, ezen belül lehetőség nyílt ennek a részlegnek 
a modernizálására is. Ugyanakkor egy NKA pályázaton for-
rást nyertünk szakmai eszközfejlesztésre, amelyből új, eszté-
tikus polcokat, asztalokat, székeket tudtunk vásárolni. Az itt 
használható számítástechnikai, elektronikai eszközök száma is 
nőtt. Erre nagy szükség is van, mert itt kapott helyet a Mohá-
csi Természettudományos Élményközpont, amely egy EFOP 
pályázat 100%-os támogatásával valósult meg azzal a céllal, 
hogy felkeltsék és növeljék a fiatalok érdeklődését a termé-
szettudomány és a műszaki szakmák iránt. Programjuk az 
általános kompetenciafejlesztés mellett hozzájárul a kiemel-
kedő tehetségek azonosításához, illetve elősegíti az egyes 
tantárgyakban lemaradt gyerekek hátránykompenzációját; 
különböző foglalkozástípusok segítségével (havi szakkörök, 
kiscsoportos foglalkozások, természettudományos órák, ver-
senyek, vetélkedők, műhely- és klubfoglalkozások, témanapok 
és természettudományos táborok) átfogó ismereteket biztosít 
a környezetvédelemtől a robotikáig. A Természettudományos 
Élményközpont felhasználja a modern technika adta lehe-
tőségeket, ugyanakkor karnyújtásnyira vannak az irodalmi 
művek is. Az érdeklődést a könyvek iránt azzal is szeretnénk 
felkelteni, hogy az újdonságokat nem soroljuk be mindjárt 
a helyükre, hanem a bejárat közelében, egy önálló polcon he-
lyezzük el őket, ahol nem csak a gerincük látszik, hanem a tel-
jes borító. Ezt a polcsort a szakirodalmi állomány követi, ahol 
a könyveket témák szerint csoportosítjuk, majd a szépirodalmi 
művek sorakoznak a szerzők neve szerint (általában). Igyek-
szünk megvenni a fiatalok által kedvelt regényeket. Ebben az 
állományrészben kaptak helyet pl. a LOL Könyvek tagjai, az 
Időfutár, a Jók és Rosszak iskolája, az Abszolút Töri, Berg Judit, 
Kalapos Éva, Kertész Erzsi, Leiner Laura, Szakács Eszter egyes 
könyvei, de itt találjuk meg John Grisham ifjúsági thriller-so-
rozatát, a Theodore Boone-regényeket is. Többször felmerült, 
hogy a fiatal felnőttek számára ki kellene alakítani egy részle-
get, de ez még megvalósítás előtt áll. Az önállósodó fiatalokat 
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nehéz elcsalni a számítógépek, telefonok mellől. Ezért próbá-
lunk kitalálni olyan programokat, melyek érdekesek lehetnek 
számukra. Működött a könyvtárban a Kisfaludy Károly Gimná-
zium tagjaiból alakult könyvklub, társasozásra is hívtuk a ját-
szani szerető fiatalokat (és időseket), a különböző rajzszak-
körök kiállításainak is helyet biztosítunk. Tartjuk a kapcsolatot 
az óvodák, általános iskolák mellett a város középiskoláival is. 
Számukra könyvtári órákat tartunk, ahol megismertetjük őket 
a könyvtárunkkal, a különböző állományrészekkel, bemutatjuk 
a katalógusunk használatát. Végigjárjuk velük a könyvkeresés 
lépéseit, hogy bátrabban lépjenek be az épületbe, ha szüksé-
gük lesz olvasnivalóra.

Szabadosné Sándor Valéria
Mohácsi Jenő Városi Könyvtár, Mohács

összeállította:
Mizerák Andrea  – Csorba Győző Könyvtár

Olvasásnépszerűsítés a gyermek- és ifjúsági 
korosztályban

A Könyvtári Hírzengő előző számában Dr. Béres Ju-
dittal, a PTE Bölcsészettudományi Kar egyetemi 
docensével, magyartanárral, irodalomterapeutával 

a könyvek és a könyvtárak érzékenyítésben való szere-
péről beszélgettünk. Az alábbi cikk az előző beszélgetés 
folytatása, amely azt a témát járja körül, hogy hogyan le-
het az ifjúsági korosztály számára, ahol a statisztikák sze-
rint a könyvtárakban legnagyobb a lemorzsolódás, köze-
lebb hozni, élménnyé tenni az olvasást.

Időről időre átdolgozzák a kötelező olvasmányok rend-
szerét. Milyen szerep jut ma a kortárs ifjúsági irodalom-
nak az oktatásban?

Sajnos kevesebb, mint kellene, az új NAT sem könnyíti meg 
annak a modernizálódó irodalomtanításnak és olvasóvá ne-
velésnek a helyzetét, ami pedig már zajlott és szervesült az 
utóbbi években. Hiszen a tankönyvekben és a pedagógusok 
által kínált választható olvasmányok listáin is megjelent már 
a kortárs irodalom, ennek arányaiban az adott pedagógus 
szemlélete és céljai szerint lehettek eltérések. A hagyomá-
nyos, vagyis frontális, lineáris, életrajzi és kanonikus olvasa-
tokat tanító, az olvasó élményére nem annyira figyelmes iro-
dalomtanítás mellett rég bejött a kooperatív szemlélet és az 

élményközpontú irodalomtanítás, amely hasonlóképpen azt 
segítette, hogy a jelen olvasójáról és az ő világáról, életének 
fontos eseményeiről, élményeiről és személyes olvasatáról es-
sen szó, méghozzá az örökérvényű klasszikusokon kívül olyan 
kortárs művek segítségével is, amelyeknek tartalmához és 
nyelvezetéhez a mai gyerekek és fiatalok könnyebben kap-
csolódnak, illetve azt érezhetik, hogy az adott művek róluk és 
hozzájuk szólnak. Azt gondolom, hogy enélkül a személyes 
kapcsolódás és tét nélkül senkit nem lehet hosszú távon ol-
vasóvá nevelni. A mostani helyzetben különösen fontos, hogy 
a pedagógus és a szülő is törekedjen arra, hogy tájékozódjon 
a kortárs gyermek- és ifjúsági irodalom egyébként igen gaz-
dag hazai és nemzetközi terepén, mert bőven van és lenne 

TUDÓSÍTÁS
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miből válogatni. Bízom benne, hogy a pedagógus kollégák és 
a szülők is meg fogják találni a módját annak, hogy a gyer-
mek- és ifjúsági olvasóknak legyen esélye a kortárs szerzőkkel 
való élményszerű találkozásra, ebben segítheti őket a könyv-
tár is. 

Mit tudnak a könyvtárak tenni a kortárs ifjúsági iroda-
lom népszerűsítésében?

A könyvtáraknak fontos feladata, hogy a kortárs irodalmat 
valamilyen módon adagolják a gyerekeknek és fiataloknak, 
egyáltalán tegyék lehetővé, hogy hozzáférjenek, és tudomást 
szerezzenek róluk. A könyvtáraknak az ismeretterjesztésben is 
van feladata, hogy a szülők és pedagógusok felé kortárs iro-
dalmi ajánlást tegyenek. A Csorba Győző Könyvtár a szülők-
nek és pedagógusoknak szóló olvasmányajánló sorozatával 
például elindult ezen az úton, ez a sorozat most a 0–10 éves 
korig ajánl megfelelő olvasmányokat, s remélhetőleg a soro-
zatot nemsokára folytatja a 7–10 éves korosztályon túl is, egy 
ifjúsági könyvajánlóval. Ha a szülő, pedagógus magától pró-
bál utánanézni az ajánlott kortárs irodalomnak, eléggé part-

talannak tűnhet, amennyiben nem ismeri azokat a fórumokat, 
ahol érdemes tájékozódni. Jó szívvel ajánlom a magától ér-
tetődő Gyerekirodalmi Adatbázison túl az IGYIC – Ifjúsági és 
Gyermekirodalmi Centrum (www.igyic.hu) friss fórumot, nap-
rakész oldalt, amely a szülőknek, pedagógusoknak, de ma-
guknak a fiatal olvasóknak is utat mutat. A honlapon többek 
között olvashatunk a versről mint akcióról, hogy hogyan lehet 
kortárs verseket bevinni kisiskolásoknak, a János vitéz-kódok-
ról, vagyis hogy van-e még titka a kötelezőknek, de szó esik 

számos speciális témáról is, amilyen például a kortárs gye-
reklíra témáit és fontos szerzőit illeti, vagy a tabutémák kérdé-
sét a gyerekirodalomban. Rengeteg friss témát hoz fel, amely 
olyan módon ragadja meg az olvasást és az irodalmat, hogy 
az vonzó lehet. Ami még orientálhat, azok a különböző gye-
rekirodalmi magazinok pl. a Csodaceruza, a Mikkamakka, de 
nagyon jó ötleteket adhat a Navigátor Gyerekirodalmi Lexi-
kon is. A könyvtárnak, az egyetemnek, a civil szervezeteknek, 
a könyves szakmának nyilvánvalóvá kell tennie azokat a na-
vigációs pontokat, ahonnan egyáltalán tudni lehet, hogy mi 
a kortárs gyerek- és ifjúsági irodalom.

Hogyan fér meg a kötelező klasszikusok mellett a kor-
társ?

A kötelező olvasmányokat véleményem szerint kritikai 
gondolkodó szemmel kell forgatni, hogy milyen világ jelenik 
meg benne, kérdésfeltevései, értékei hogyan adaptálhatóak 
a mai világra, milyen mindannyiunkat érintő, kultúrtörténeti 
kortól függetlenül is fontos egzisztenciális témákat kínálnak. 
A klasszikus nem feltétlenül leveendő a kötelező listáról, ha-
nem gyakran csak máshova sorolandó, mert az adott életkori 
szakaszban a gyerek nem fogja érteni és nem is fogja általa 
megszeretni az olvasást.

Ugyanakkor jó lenne nyilvánvalóvá tenni, hogy miért kell 
a klasszikus kötelezők mellé kortárs gyermek- és ifjúsági 
irodalom, hogy mit tud a kortárs. Van sok olyan klasszikus, 
kötelezőként olvastatott hazai és világirodalmi mű, valamint 
régebbi gyermek- és ifjúsági irodalom is, ami abszolút kiállta 
az idő próbáját és ma is aktuális, de sok olyan is van, ami-
nél van jobb, és nem kell azért ragaszkodni a klasszikushoz, 
mert annak a szerzőnek van nagyobb tekintélye a kánonban, 
az irodalomtörténetünkben. Van sok olyan kortárs gyermek- 
és ifjúsági irodalmi mű, amivel fel lehet váltani akár egy-egy 
klasszikust is, és ugyanazt, vagy sokszor még jobb hatást is el 
tudunk érni vele, mert mai nyelven és a mai kor emberéről, 
életéről, problémáiról szól, a hazai kortárs irodalom esetében 
pedig mindezt a hazai valóságba ágyazva, amit napi szinten 
élünk.

Amikor kortárs gyermek- és ifjúsági könyvekről beszélünk, 
akkor nemcsak a könyvekről kellene beszélnünk, hanem ennek 
a nyitottabb szemléletmódnak része kellene legyen minden-
féle egyéb történet és szöveg, ami a gyerekeket és fiatalokat 
érdekli. Gondolok itt például a mangára, mint történettípusra, 
a képregényre, a slam poetryre, amit általában nagyon tudnak 
szeretni a fiatalok. A slam poetry belépő lehet az irodalomol-
vasáshoz vagy a költészettel való ismerkedéshez, nem utol-
sósorban pedig mozgósítja a kreatív ént. Emlékszem, hogy 
a Tudásközpontban, a Csorba Győző Könyvtár szervezésé-
ben az egyik rendhagyó irodalomórán egy slam poetry köl-
tő (Horváth Kristóf „Színész Bob” - a szerk.) Petőfit hozta így 
közel az érettségire készülőkhöz, azt mutatva be, hogy egy 
Petőfi-szöveg ritmikája mennyire modern, pl. a Nemzeti dalt 
lehet akár rappelni is. Ez azon túl, hogy humoros, közelebb 
is hozza az irodalmat, a kamasz azt érzi, hogy ez jó és köze 
van hozzá. Az ifjúsági irodalmat olvasó korosztálynak olyan 
műveket is vinnék, amelyek nem feltétlenül az ifjúsági iroda-
lom címszó alatt jelennek meg, pl. slam poetry írók szövegeit, 
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Simon Márton köteteit, hiszen ezek a szövegek a mai fiata-
lok életéről szólnak, mai nyelven, korszerű, magával ragadó 
módon. De ott van még Dékány Dávid, Kemény Zsófi, akikkel 
szintén ismerkedhetnek. A fiatal felnőttek körében egyre nép-
szerűbb POKET zsebkönyv-sorozatban megjelenő fiatal szer-
zők olvasása is közelebb viheti őket az olvasáshoz, vagy akár 
a dalszövegekkel való munka. Szabó T. Anna Senki madara 
című kötete is olvastatható kamaszirodalomként. Kiss Tibor 
Noé Aludnod kellene című regényéhez készült olyan óraterv, 
amelyet a Magyartanárok Egyesülete dolgozott ki, hogy ilyet 
is be lehessen vinni a fiataloknak, mert alkalmas arra, hogy 
nagy kérdésekről gondolkodjunk a segítségével. De vannak 
egészen friss dolgok is, mint például a kortárs magyar gyerek- 
és ifjúsági fantasy irodalom (pl. Majoros Nóra könyvei vagy 
Varró Dániel A szomjas troll-jából A leprikónok átka) olvastatá-
sa, vagy a vizuális világ és az irodalom találkozásából létrejött 
instavers, nem beszélve a digitális irodalomról.

Ezek tágíthatják a mi szemléletmódunkat is az ügyben, hogy 
manapság mi a szöveg és az olvasás. Nem kerülhetjük meg, 
hogy mi is egy kicsit korszerűbbek és frissebbek legyünk, ha 
olvasmányok ajánlásáról van szó, azzal együtt, hogy tudjuk, 
mi az a maradandó érték, amit meg kell őrizni.

Különböző olvasási felmérések szerint sokan az 5. és 
a 8. évfolyam között szoknak le az olvasásról. Miért csök-
ken az olvasási kedv kamaszkorban?

Gondoljunk csak bele, mennyire sokféle módon nehezített 
egy kamasz élete, nem csoda, ha ez oda hat, hogy csökken 
az olvasási kedv. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül az informá-
ciós kor kultúraváltásának kihívásait és a fogyasztói társada-
lom hatásait. A ma élő digitális bennszülöttek (a csecsemőktől 
a huszonéves fiatal felnőttekig terjedő korosztályok, vagyis a Z 
és alfa generáció) egy túltechnicizált, elidegenedett, instant 
inger- és információözönben felnövekvő, okoseszközöktől és 

online világtól megigézett és attól sokszor a szenvedélybe-
tegség értelmében is függő generáció tagjai, akik életében 
mindez az elmúlt év pandémiás helyzetében csak fokozódott, 
hiszen már nemcsak a szociális kapcsolattartás és a játék fő 
színtere lett online és digitáliseszköz-alapú az életükben, ha-
nem a tanulásé is. Az olvasás mint szabadidős tevékenység 
és egyáltalán, mint tevékenységtípus versenyhelyzetbe került 
a sokkal gyorsabban és könnyebben elérhető, fogyasztható és 
emészthető tartalmakkal. Ebben a közegben könnyű messze 
sodródni az olvasástól, főleg akkor, ha a kamasz nem találko-
zik olyan olvasmánnyal, amely személyesen meg tudja érin-
teni őt, ötödikes korára pedig már igencsak összegyűlhetnek 
a negatív olvasmányélményei, amelyek inkább elidegenítik az 
olvasástól, és már csak nemszeretem kötelező tantárgyként 
tekint rá. Az olvasáshoz türelemre, figyelemösszpontosításra, 
a befelé figyelés képességére is szükség van, és időt kell szán-
ni rá, a digitális bennszülött kamasz napi működésére viszont 
inkább a rövidebb idejű koncentrációt igénylő, szerteágazó, 
szkennelő figyelem, a „multitaskingoló” tevékenykedés és in-
formációszerzés jellemző. Az őt érő robbanásszerű testi és 
lelki változások, amelyek ma már 9 éves korban elkezdődnek, 
pedig csak fokozzák ezt, a kiskamasz vagy nagyobb kamasz 
természete nyughatatlanná, érzékenyebbé, labilisabbá válik. 
Ez az identitáskeresés korszaka is, ebből a szempontból a kö-
vetkező fontos hatótényező a kamaszok életében a kortárs 
hatás, hiszen a szülőkről történő leválás során felértékelőd-
nek a kortárscsoport értékei. Meghatározó mintát nyújt, ami 
a kortársakat érdekli, és ebben sajnos ritkán szerepel élen az 
olvasás, nehezen is venné fel a versenyt a youtuberek, influ-
enszerek kínálta élménnyel. A neten jó évtizede nálunk is jelen 
vannak már a könyves közösségi oldalak, könyves bloggerek, 
amatőr kritikusok, könyvajánlók, de az Instán és a Youtube-on 
megjelenő könyves influenszerkedés még mindig rétegmű-
fajnak számít. Az „Olvasni menő!” üzenet messze nem min-
denkié.
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A jó hír viszont az, hogy az olvasással trenírozható, fejleszt-
hető az empátia, a türelem, a figyelem, a befelé figyelés képes-
sége és az offline kommunikációra való igény. Ezért érdemes 
erőfeszítéseket tennünk arra, hogy a digitális generációkat is 
ott tartsuk az olvasás körül, ami megéri az erőfeszítést. Azon-
ban tény, hogy tudatosságot és befogadáslélektani trükköket 
igényel, amire nem minden felnőttnek van elhivatottsága, fő-
leg, ha számára se fontos az olvasás. Ehhez viszont már min-
denképpen olyan válogatott olvasmányok kellenek, amelyek 
találkoznak a kamaszok érdeklődésével, s olyan helyzeteket, 
problémákat mutatnak be, amelyek őket közvetlenül érintik, 
vagyis nemcsak esztétikai szempontok és a kulturális emléke-
zet továbbörökítését célzó törekvések kell vezéreljenek, ha-
nem egyfajta biblioterápiás szemlélet is, amely segít tájéko-
zódni a gyermekkor és felnőttkor életfordulóján álló kamaszt, 
támogatja őt az identitáskeresésben, a napi problémákkal, 
fejlődési kihívásokkal való megküzdésben, és abban, hogy 
mélyebben meg tudja ismerni és meg tudja érteni önmagát 
és a többi embert.

Mi a legjobb útja, módja, hogy olvasó és könyv összeta-
lálkozzanak?

Az összetalálkozás segítését nem kamaszkorban kell kezde-
ni, hanem a legkisebb kortól. Például szülőknek szóló cikkekkel, 
kampányokkal, az alapokat tanítva, pl. „Olvass napi 20 percet 
a gyerekednek!” Számos olyan európai és nemzetközi projekt 
van, amely erre épül, pl. a Visegrad Reads to Kids, melyben, 
ugyan sajnos csak kampányszerűen, de Magyarország is részt 
vett. Ehhez nem kell tudományos felkészültség és előadásokat 
sem kell hallgatni róla. Az üzenet része, hogy miért javasolt az 
olvasás a gyerekek fejlesztéséhez, úgy, hogy valóban a laiku-
sok is megértsék, mert például fejleszti az érzelmi intelligenci-
át, az anyanyelvi készségeket, a szociális készségeket, az iden-
titást, a személyiséget és értékrendet gyarapít, csupa olyat ad, 
ami hatékonyabbá, sikeresebbé teszi a gyereket az iskolában 
és a társadalomban. A szülőknek szóló üzenetekkel jár, hogy 
kicsit a nem olvasó felnőtteket is próbáljuk megnyerni az olva-
sás ügyének. Abból kiindulva, hogy egy szülő jelentős pénzt 
és időt tud áldozni – ha teheti – gyermeke fejlesztésére, ha vi-
lágos üzenet van arról, hogy ennek mi az értelme, haszna, ez 
az olvasás területén sincs másként. Ha olyan példákat nézünk 
meg, ahol ezt sikerült gazdagon kiépíteni, mint pl. a Pagony 
Kiadó esetében, látható, hogy működik.

Az is könyvtári feladat lehet, hogy a diákokat kulturáltan 
kommunikálni tanítsuk. Ebbe nagyon erősen beletartozik 
a kritikai gondolkodás tanítása, ami azt jelenti, hogy etikus 
gondolkodásra, nyitottabb világlátásra, vitakultúrára tanítunk. 
Számos példát találhatunk arról a közösségi oldalakon, hogy 
hogyan folyik az ítélkező párbeszéd, egy-egy érvelés hogyan 
csúszik félre, hogyan jelenik meg a másik ember kioktatása, 
leértékelése, a személyeskedés. Tanítandó és lehetne célki-
tűzése a könyvtárnak is, hogy foglalkozzon azzal, hogy ho-
gyan lehetne értelmesen érvelni, vitatkozni valakivel. A mai 
gyerekek óvodáskorban már keményen találkoznak a netes 
világgal, ami felveti az internethasználat tanításának szüksé-
gességét már ennek a korosztálynak. Van hozzá friss gyerme-
kirodalom is, ami segít, Shona Innes Az internet olyan, mint 

a pocsolya című könyve második kiadásban most jelent meg. 
Ezt is el lehet kezdeni kicsi korban, ebben szintén lehetne fel-
adata a könyvtárnak. Finnországban, Tamperében láttam arra 
példát, hogy a könyvtár (a Koilliskeskus, amelyről Elina Lehto-
nen adott összefoglalót 2017 áprilisában, a Könyv, Könyvtár, 
Könyvtáros-ban) úgy is működött, mint helyi jóléti központ, 
amely ugyanúgy felvállalta, hogy az óvodások digitális esz-
köz- és médiaműveltségének alakításával foglalkozzon, mint 
azt, hogy a helyi fiataloknak sokféle módon birtokba vehető 
közösségi teret nyújtson, ahol sok más aktivitás mellett a nekik 
szóló irodalom és zene is elérhető.

Kevesebbet olvasnak a mai fiatalok?
Bizonyos értelemben igen, ha a hagyományos papíralapú 

olvasásra gondolunk, de a korábban említettek miatt ennél 
érdekesebb kérdés, hogy milyen platformon történik az ol-
vasás és írás, a szövegfogyasztás és -gyártás. Ha megnézzük, 
hogy egy mai fiatal mit és mennyit olvas, akkor láthatjuk, hogy 
sok mindent, de nem feltétlenül olyan szövegeket, amiket mi 
annak gondolunk, vagy amit szeretnénk. Elsősorban a mo-
bileszközökön és netes közösségi felületeken (pl. WhatsApp, 
Instagram, TikTok) elérhető kommunikációs csatornákon fo-
gyasztanak tartalmat, írnak és olvasnak, sokan napi szinten is 
komoly mennyiséget, irodalmi jellegű szövegeket is. Azt kel-
lene megnézni, hogy mi történik ezeken a platformokon, ami 
leköti és megfogja őket. Milyen szövegeket írnak, gyártanak, 
és miket olvasnak. A slam és társai műfajaiban megjelenik az 
élő ifjúsági kultúra és az az életérzés, amivel ők találkoznak, 
s amihez nekünk olvasmányokat kellene ajánlanunk, illeszte-
nünk. Jó lenne, ha összeérne a kettő, ami azt is jelenti, hogy 
ha nem akarjuk elveszíteni a kamasz olvasókat, nekünk is per-
spektívát kell váltanunk.

Interjút készítette:
Pajor Zsófia – Csorba Győző Könyvtár
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A magyarmecskei szolgáltatóhely

Magyarmecske település az ország egyik leghátrányosabb 
helyzetű térségében Dél-Baranyában, az Ormánságban 
található. A kis ormánsági falu, Magyarmecske (Mecske) 

nevét az oklevelek 1332-ben említették először Mekcheként, ké-
sőbb 1542-ben Meche formában írták.

Ezen a területen hagyományosan mezőgazdasági termelés 
folyt, de a TSZ-ek megszűnésével a mezőgazdasági foglal-
koztatás megszűnt, illetve nagyon alacsony szinten mozog. 
A mezőgazdasági termelés miatt jelentős mértékű ipari ter-
melés nem folyt a területen, így a lakosság nagy része a vá-
rosokba költözött, a továbbra is itt élők pedig a tömegköz-
lekedés elégtelensége miatt csak nehezen tudnak eljutni 
a környező városokba dolgozni, egészségügyi ellátás igény-
bevétele miatt, vagy művelődési igényük kielégítése okán. 
Magyarmecske település központi helyet foglal el a környező 
településekhez képest, az önkormányzat óvodát tart fenn, és 
8 osztályos általános iskola is működik, ahova Kisasszonyfáról, 
Gilvánfáról és Magyartelekről járnak be az iskolások és óvo-
dások. Az iskolában is sok erőfeszítést tesznek a pedagógusok 
a gyermekek továbbtanulási esélyeinek megteremtése érde-
kében, de a délutáni, iskolán kívüli időszakban is szükség van 
olyan intézményes, szervezett szolgáltatásra, amely elősegíti 
művelődésüket, tanulmányaikat. 

A faluban az elmúlt 8 évben Tanoda működött, amely biz-
tosította a közösség formálását. A tanodában dolgozók ve-
télkedőket, a színház- és mozilátogatást, a klubjellegű foglal-
kozásokat (olvasó, kézműves, sport) szerveztek. A 2019. évtől 
a Tanoda működése megszűnt, szerepét a könyvtár vette át és 
szervezi a falu közösségi életét. 

A könyvtáros, Balogh Klára igyekszik minél színesebb és 
élvezetesebb programokkal bevonzani a település gyerekeit 
és szüleiket egyaránt: az év közel minden hónapjára kínál-
nak könyvtári foglalkozást, például „Csillag születik” néven 
vers, mese, ének és táncversenyt tartanak, amelynek célja, 
hogy mindenki megmutathassa magát az általa preferált ka-
tegóriában. Fontosnak tartják továbbá a néphagyományok 
és a népszokások felelevenítését, a közös, családi minőségi 
idő eltöltését. A kultúra ápolására a költészet napján „vers-
falat” készítenek, jeles napokon megemlékezéseket tartanak. 
A nyári hónapokban tábort szerveznek a faluban, ahol színes 
programok várják az érdeklődőket. A táborban mesét dra-
matizálnak, báboznak, kézműveskednek, és a gasztronómiai 
élményekkel gazdagodik minden odalátogató (kemencében 
punyát [cigánykenyeret], langallót sütnek). Júliusban a falu-
napon „Mecskei polgárrá” avatják az újonnan születetteket, 
októberben, az emlékezés hónapjában a „Múltkutatók” régi 
családi képeket, adatokat gyűjtenek, amelyből egy mini kiál-
lítást rendeznek, és aki szeretné, annak segítenek a családfá-
ja elkészítésében. A szolgáltatóhely 2020-ban jelentős átala-
kításon esett át, melynek keretében nagyobb alapterülettel, 
akadálymentesített mosdóval és akadálymentes könyvtár-

használattal várja az olvasóit. A korábbi könyvtártermet és 
a mellette álló helyiséget egybenyitották, így növelve a szol-
gáltatóhely nagyságát. A gyerekek így már nem csak olvasni 
vagy épp könyvet kölcsönözni tudnak, hanem bőven van 
hely játszani is.

A Nemzeti Kulturális Alap pályázatának köszönhetően 
a könyvtár teljes bútorzata cserélve lett, egységes szerkeze-
tű és kinézetű polcrendszerek övezik a terem falait. Hozzájuk 
színben is egyező bútorok is érkeztek, asztalok, székek, de 
még könyvtáros pult is, melyek mind a számítógép-haszná-
lók, mind pedig az olvasók vagy tanulni vágyók rendelkezé-
sére állnak, de lehetőség van kézműves foglalkozások meg-
tartására is. Mindezek mellett helyet kapott egy kellemes és 
színes kialakítású gyermek- és ifjúsági sarok is. A fejlesztés 
megvalósításával az önkormányzat célja egy mindenki által ki-
válóan használható, jól funkcionáló könyvtári helyiség, és kö-
zösségi tér kialakítása, melyben helyet kapott folyóirat-olvasó, 
gyermek-, és játszósarok, felnőtt részleg, olvasó-, és médiasa-
rok, ahol minden könyvtárhasználó megtalálja az érdeklődési 
körébe illő dokumentumot. A település kisiskolás és óvodás 
korú gyermekei így egy megújult, modern közösségi térben 
minőségi szabadidőt tölthetnek el, játszhatnak és szocializá-
lódhatnak a saját kortársaikkal. A nyugodt környezetnek kö-
szönhetően a tanulni vágyók is megtalálhatják itt a helyüket. 

A felújításnak és a folyamatosan megújuló könyvállomány-
nak köszönhetően remélhetőleg egyre több felnőtt olvasót is 
bevonz majd a könyvtár hangulata. 

Erdősi Alexandra –  Csorba Győző Könyvtár

BEMUTATKOZNAK KÖNYVTÁRAINK
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HELYI ÉRTÉK

Honismereti Szakkör és Történeti Téka Sásdon

Baranyában az 1950-es évek végén kezdődött meg a honismereti 
szakkörök szervezése. Sásdon az elsők között, 1960 őszén ala-
kult meg a szakkör, így ma ez a megye egyik legnagyobb múlttal 

bíró helyismereti műhelye. Vezetését 1962-ben vette át Vajda József, 
aki csaknem ötven éven át motorja volt a honismereti munka szerve-
zésének. Az ő személyes népszerűsége és a tagság munkájának szín-
vonala egyaránt hozzájárult ahhoz, hogy a szakkör kezdettől fogva 
támogató közegben dolgozhatott: munkáját a helyi tanács, az állami 
szervek, a vállalatok és lényegében az egész lakosság segítette, tevé-
kenységét a helyi és a járási művelődési központtal is összehangolta.

A honismereti szakkör megalakulásától fogva alaptevékeny-
ségként folytat településtörténeti kutatásokat. A tagok kez-
detben felosztották egymás közt Sásd történetének egy-egy 
korszakát, kérdéskörét; módszeres kutatómunkával készültek 
például a sásdi direktórium ötvenedik évfordulójára, amely-
nek során értékes források kerültek elő. Az eredmények ösz-
szegzéseként, a település első írásos említésének 650 éves 
jubileumára nagymonográfia összeállítását tűzték ki célul. 
A kimagasló színvonalú mű a megye legelismertebb kutatóit 
sorakoztatta fel, és Füzes Miklós szerkesztésében jelent meg 
1982-ben. Emellett a szakkör kezdeményezésére önálló kötet-
ben dolgozták fel a sásdi iskola és a tűzoltó testület történetét, 
a plébánia 1983-ig ívelő történetét az egyházi műemlékek be-
mutatásával, valamint elkészült a hegyháti települések hely-
név- és dűlőnév-gyűjteménye.

A helytörténeti kutatásokkal összefonódott a dokumentá-
ciós tevékenység, kortörténeti feljegyzések készítése, amelyet 
itt – egyedülálló módon – nem egy ember, hanem a szakkör 
egyik csoportja végzett. A települési krónika készítése a me-
gyei tanács 1971-es utasítása nyomán Sásdon azonnal meg-
kezdődött. A kitűzött cél maradéktalanul megvalósult, hiszen 
olyan emlékanyag készült az utókor számára, amely nem-
csak megörökítette a település életének fejleményeit, hanem 
– a „nép hangjának” perspektíváját megjelenítve – kritikus 
megjegyzéseket, értékeléseket is fűzött a leírásokhoz. Míg 
a legtöbb településen hamar elhalt a mozgalom, addig Sás-
don a krónikaírás továbbra is a szakkör munkájának egyik 
erősségét jelentette. A krónikaírással a 2010-es évek elején 
hagyott fel a szakkör: a változó jogi környezet megnehezí-
tette, a nyomtatott és online sajtóban megjelenő adattömeg 
pedig részben feleslegessé is tette a város életének aprólé-
kos dokumentálását.

A helyismereti kutatásokkal és a dokumentációs munkával 
párhuzamosan haladt a településtörténeti gyűjtemény létre-
hozása. A mai Sásdi Történeti Téka alapját Vajda József ma-
gángyűjteménye vetette meg. A szakkör számára felajánlott 
anyagot a tagság átgondolt ütemterv alapján gyarapította 
és feldolgozta, így az első 25 év alatt több mint 2000 okirat 
és tárgyi emlék gyűlt össze. Ezek közül kiemelkednek a ró-

mai leletek, a középkori okiratok, az 1848-as Tizenkét pont 
egy példánya, valamint a forradalmak és a tanácsköztár-
saság időszakát dokumentáló fotók. Ezekből 1985-ben nyílt 
meg a helytörténeti kiállítás, melyet maga a tagság rendezett. 
Egy 2009-ben elnyert pályázati támogatásnak köszönhetően 
a gyűjtemény önálló épületben kapott helyet. A korábbi kiál-
lítás anyagából válogatást készítettek, minden tárgyhoz köz-
érthető magyarázat készült. A kiállítás három fő egységből 
állt: a történeti rész a római kortól mutatta be Sásd fejlődését, 
a következő terem a dualizmus és a két világháború időszaká-
ba kalauzolta el a látogatót, és a neves sásdiakat mutatta be, 
a legkisebb teremben berendezett enteriőr pedig a kaszinó-
nak állított emléket. 

2019 fordulópontot hozott a Téka életében. Az épületben, 
amely civilek és nemzetiségek házaként működik tovább, he-
lyet kapott a Német Önkormányzat és a Deutsch Klub Ma-
gyar-Német Kulturális Barátsági Egyesület. A történeti kiállítás 
második és harmadik termét ekkor megbontották, az enteriőr 
helyén német szobát alakítottak ki. Bár megvan a szándék 
a Történeti Téka fenntartására, az új kiállítás helyszíne és for-
mája azonban egyelőre bizonytalan.

A szakkör munkájának harmadik pillére a közművelődési 
és ismeretterjesztői tevékenység. A nagyközönség számára 
rendszeresen szerveznek ismeretterjesztő előadásokat, pó-
diumbeszélgetéseket és kiállításokat. Ezek között kiemelkedő 
helyet foglalt el a 2016 novemberében megnyílt, a GULAG-em-
lékévhez kapcsolódó Barakkba zárva – életre ítélve című ván-
dorkiállítás, amelyhez saját programelemeket kapcsoltak: 
felavatták a Sásdról elhurcoltak emléktábláját és bemutatták 
a malenkij robothoz helyi oral history-gyűjtésük eredményeit 
és fotóarchívumukat. 2017-ben megrendezték a Városrészek 
Vetélkedőjét, emellett a Téka a Múzeumok Éjszakája és a Mú-
zeumok Őszi Fesztiválja országos akciónapokhoz is csatlako-
zott. A műhely kifejezett célja, hogy közösségi rendezvények, 
élményszerű programok révén örökítsék tovább a szülőföld 
szeretetét és a város történetének ismeretét – erre utal a Téka 
szlogenje: „Ahol mindig történik valami”.

Erdős Zoltán –  Csorba Győző Könyvtár
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Elindult a CSGYK blog
A Csorba Győző Könyvtár tevékenysége már egy újabb fe-

lületen követhető: egy intézményi innovációnak köszönhető-
en blogot indítunk a weboldalunkhoz kapcsolva. A felület nem 
a hagyományos értelemében blog, vagyis nem személyes 
napló lesz, viszont megjelennek majd rajta olyan tartalmak, 
amelyek szorosan kötődnek Könyvtárunkhoz, tevékenysége-
inkhez, ennyiben talán személyesnek mondható a kapcsolódás. 
A publikálandó tartalmak között megtalálhatók lesznek Bara-
nyához és Pécshez kapcsolódó helytörténeti írások, interjúk, 
könyvajánlók, tudósítások, továbbá multimédia-tartalmak is. Az 
új felületet kollégáink szerkesztik, akik havonta többször igye-
keznek új tartalmakkal bővíteni az oldalt. A blog tovább szélesíti 
a lehetőségeinket, hogy hasznos tartalommal tudjunk szolgálni 
olvasóink és könyvtáros kollégáink felé. Az év első felében már 
számos érdekes téma jelent meg az oldalon, többek között ír-
tunk a pécsi Hullámfürdő történetéről vagy Dulánszky Jenőről, 
aki az organikus építészet meghatározó alakja volt hazánkban. 
Olvassatok bennünket, küldjetek témaötleteket kollégáinknak! 
Köszönjük! 

Elérhetőség: blog.csgyk.hu 

KisSzínes

Országos Könyvtári Napok 2021
Október 4-10. Szlogen: Együtt. Működik! – 

Találkozások a könyvtárak valós és virtuális tereiben
A tervek szerint az Informatikai és Könyvtári Szövetség idén 

is megszervezi az októberi Országos Könyvtári Napok prog-
ramsorozatot, amelyhez Baranya megye is kapcsolódik majd. 
Az idei év témája: a megváltozott körülmények, a pandémiás 
helyzet és a könyvtárak alkalmazkodása a változásokhoz, az 
online szolgáltatások körének bővülése. Kihívások és lehetősé-
gek. Kiemelten kap helyet a könyvtárosok tudása, helytállása, 
a virtuális szolgáltatások jelentősége, az emberek személyes 
találkozási lehetőségének fontossága.

A TERVEZETT TEMATIKA:
2021. október 4., Könyvtárak a járványhelyzetben
 Nyiss ki újra! – Tervezd újra! A járványhelyzet tapasztala-

tai a 2020-as és 2021-es időszakról. Egészségben és biz-
tonságban a könyvtárban. Az egyén és a köz felelőssége. 
A könyvtár és a település kapcsolatát bemutató programok, 
szolgáltatások. 

2021. október 5., Könyvtárak a mentális egészségért
 A vírushelyzet mentális tanulságai. A testi és mentális egész-

ség és az olvasás. A könyv, mint segítő. Könyvekkel, olvasás-
sal a lelki egészségért.

2021. október 6., A könyvtárak múltidéző szerepe
 A múlt közvetítése, megőrzése, online lehetőségek, digi-

tális tartalomszolgáltatások. Megemlékezések, történelmi 
eseményhez kapcsolódó játékok, kvízek, virtuális és valós 
közösségi programok, közösségi felületek változásai. Emlé-
kezet és felelősség. Tiszteletadás, áldozatok, az emberiséget 
érintő veszélyek régen és ma.

2021. október 7., Könyvtárak a személyes kapcsolatokért
 Kisközösségek tevékenységének újraindítása, új lehetőségek 

megnyitása, ösztönzés kapcsolódásra. Értékközösségek: 
mire vagyunk képesek együtt? A könyvtár közvetítő szerepe 
a település közösségfejlesztő folyamataiban. Generációk ta-
lálkozása az online térben és a könyvtárban. Szomszédolás 
határon innen és túl. Határon túli magyar könyvtárakkal kö-
zös online események.

2021. október 8., A könyvtárosok tudásátadó szerepe
 A jövő könyvtára és könyvtárosa. Új kompetenciák és ki-

hívások. Személyre szabott oktatás a szépkorúak számára. 
A könyvtár mint a fejlődés helye. Könyvtárosok tudását, 
helytállását, a virtuális szolgáltatások jelentőségét, az embe-
rek személyes találkozási lehetőségének fontosságát hang-
súlyozó események. Beszéljünk JÓL online! Tudásvakcina 
a könyvtárban (hogy megelőzd a tudatlanságot)!

2021. október 9., Egyensúlyban a természettel
 Külső terekbe szervezett programok, túrák, egészséges élet-

módra való felhívások, környezetvédelmi témák, ökokönyv-
tár, zöld könyvtári programok. Tanuljunk egymástól: a karan-
tén-konyha-kert lehetőségei, zöldségkosár szolgáltatások 
népszerűsítése. Sport, kirándulás, helyismereti séták és játékok.

2021. október 10., Könyves vasárnap: Minden út a könyvtárba 
vezet!

 Programok minden korosztálynak; generációk találkozása 
a könyvtárban; családi vetélkedők, játékok, előadások, zenés 
műsorok szervezése a szolgáltatóhelyeken. Könyvtári legek 
– legidősebb, legfiatalabb, legtöbbet olvasók köszöntése, 
olvasók királya/királynője, ajándékok, kedvezmények.

Összeállította:
Szeifer Csaba – Csorba Győző Könyvtár
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KönyvTÁRsas
A játszótársam, mondd, akarsz-e lenni, 
akarsz-e mindig, mindig játszani
  (Kosztolányi Dezső)

A koronavírus-járvány  idején a közösségi tevékenységek az 
egészségünk érdekében ellenjavalltak voltak. Kérdés azonban 
az, hogy hogyan hatott mindez a mentális egészségünkre? Az 
állandó egyedüllét, bezárkózás, a szociális érintkezések hiánya 
a lelkiállapotunkat negatívan befolyásolja. Ezért most, amikor 
végre nyithatunk egymás felé, rendkívül fontossá vált, hogy az 
emberek visszataláljanak közösségeikhez. A felhalmozódott 
szociális gátlások legjobban a játékkal oldhatók és a társasjá-
ték kiváló eszköz ehhez.

A könyvtárban szervezett társasjáték programok egyre nép-
szerűbbek, különösen, ha az ifjúsági korosztályt szeretnénk 
becsalogatni a könyvtárba, vagy családi programot szervez-
nénk, de egyéb rendezvényeket (pl. olvasóklub, gyerekprog-
ramok) is érdemes feszültségoldó játékokkal kezdeni. Persze 
nemcsak a fiatalok, hanem az idősebbek is szeretnek játszani, 
erre jó példa volt, amikor a könyvtárunkban a családoknak 
meghirdetett társasjáték napra egy lelkes 77 éves bácsi is ér-
kezett, sakk-készlettel a kezében.

A legtöbb társasjáték szorongásoldó, agyserkentő és örömet 
okoz, növeli a kreativitást, fejleszti az önismeretet és az empátiát, 
megtanít elviselni a vereséget, együttműködni és megbocsáta-
ni. Az ismerkedés időszakában érdemes stresszoldó játékokkal, 
egyszerűbb társas-, kocka- vagy kártyajátékkal kezdeni és ha 
már összeszokottabb a csapat, kezelhetőek a konfliktusok, be 
lehet vetni konfrontatív, intimebb játékokat is. A játékokat elké-
szíthetjük saját kezűleg és kapcsolódhatnak a könyvtári foglal-
kozásokhoz. A Hedbanz mintájára alkothatunk „Ki vagyok én?” 
társasjátékot: papírból fejpántot készítünk, amelyre öntapadós 
címkét helyezünk. A kártyát viselő játékos nem látja, hogy ki vagy 
mi is ő, a többieknek kell erre rávezetni. A címkére kerülhetnek 
regényhősök, vagy tematizálhatjuk a kártyákat (természet, mese 
stb.). Az Activity nagyon népszerű minden korosztályban, fejleszti 
a verbális és nonverbális készségeket. Könyvekhez, szereplőkhöz 
kapcsolódó kártyákat a gyerekek is gyárthatnak, amelyeket aztán 
elmutogatnak, körülírnak, lerajzolnak. A számos készséget fej-
lesztő Story Cubes játék során a kockákon látható képek alapján 
közös történeteket mesélnek el a résztvevők, ebből születhetnek 
vicces mesék, vagy ismert regényhősök életét is tovább szőhe-
tik. Készíthetünk a gyerekekkel a Dixit mintájára fantáziakártyá-
kat, vagy gyárthatunk olvasmányélményhez köthető, illetve te-
matikus (pl. farsangi, környezetvédelmi stb.) kártyajátékokat is. 
A gyerekek maguk is szívesen készítenek kártyákat, és rendkívüli 
élményt jelent számukra a saját kártyákkal való játék. 

Egyszerű társasjátékot készíthetünk magunk is, ha valamelyik 
jeles naphoz vagy egy könyvhöz szeretnénk kötni a játékot. Az 
internetről letölthető társasjátéksablonok leegyszerűsítik a dol-
gunkat. Egy tábla többféle társashoz is felhasználható, csak 
a szerencsekártyákat kell variálni az éppen aktuális világnapok-
hoz (pl. víz világnapja, népmese napja stb.) kapcsolódva. Kvíz-
kérdéseket is becsempészhetünk a kártyák közé. Ezek a játékok 

később is felhasználhatók. A könyvtárban készített Lúdas Matyi 
társasjáték libás kártyáit például Márton napkor is felhasználtuk 
libakereséshez. Az Országos Könyvtári Napok tematikájához is 
köthető a társasjáték program, hiszen az idei tematika része a kis-
közösségek tevékenységének újraindítása, a családi programok 
és az ökokönyvtár. A zöld könyvtári programokhoz kapcsolódva 
rendezhetünk ökobarát játszóházat, ahol újrahasznosított anya-
gokból készíthetjük el közösen a játékokat, amelyeket aztán ki is 
próbálhatnak a gyerekek. Rendkívül kis befektetéssel igen szó-
rakoztató játékokat lehet készíteni ily módon, pl. WC-papír gu-
rigával a pingponglabdát meghatározott célba kell juttatni, vagy 
gurigapályán a különböző színű kupakokat a megfelelő lyukba 
kell bevezetni. Készíthetünk cipősdoboz és csipeszek felhaszná-
lásával csocsót, dobozkartonból és kupakokból készült malomjá-
tékot vagy egyéb táblás játékot, illetve PET-palackból és a hozzá 

ÖTLETBÖRZE
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HASZNOS TUDNIVALÓK

Az informatikai eszközök felügyelete 
a szolgáltatóhelyeken 

A Csorba Győző Könyvtár megállapodásban vállalt feladata, 
hogy a könyvtári szolgáltatásokhoz szükséges informatikai esz-
közöket, kis értékű tárgyi eszközöket beszerzi, valamint biztosít-
ja ezek felügyeletét, karbantartását. Ennek keretében már 2013 
óta folyamatosan helyez ki tartós letétbe az intézmény számító-
gép-konfigurációkat, nyomtatókat, projektorokat, vonalkódolva-
sókat, fényképezőgépeket és sok más technikai eszközt. 

Az eszközbeszerzések a települések igényeit figyelembe véve 
történnek, valamint a referensek is javaslatot tesznek a fejlesztés-
re. Az így, központilag beszerzett eszközök a Könyvtár leltárá-
ba kerülnek, és az informatikusok, valamint a területi referensek 
szállítják ki azokat a szolgáltatóhelyekre. Az eszközöket minden 
esetben az önkormányzat képviselője veszi át, és a használatba 
adás időtartama alatt teljes körű anyagi felelősség terheli. Ehhez 
átadás-átvételi jegyzőkönyv is készül. Fontos, hogy a kihelyezett 
eszközöket csak a szolgáltatóhely helyiségében lehet tárolni, át-
helyezésre csak engedéllyel van lehetőség. Az eszközöket kizáró-
lag a könyvtári tevékenységgel összefüggésben lehet használni, 
de külön megállapodás alapján a technikai eszközök (pl. erősítők, 
keverők, mikrofonok stb.) a település egyéb rendezvényeihez is 
használhatók. 

Az intézmény tulajdonában lévő eszközök karbantartását 
a Csorba Győző Könyvtár Informatikai csoportja végzi. Fontos ki-
emelni, hogy csak a Könyvtár személyzete jogosult a karbantar-
tásra, tehát a számítógépeket, laptopokat újratelepíteni, a gép-
házat megbontani tilos! A helyi munkatárs felelősséggel tartozik 
a szolgáltatóhelyre a Könyvtár által kihelyezett eszközökért és 
egyéb berendezésért, azok meghibásodását, károsodását, eset-
leges hiányát azonnal jeleznie kell a területi referensének vagy az 
informatikusoknak. 

A hibabejelentést többféle módon lehet megtenni: a területi 
referensnek, illetve az informatikusoknak küldött e-mailben, vagy 
akár a nemrég létrehozott űrlap segítségével is. Az elérhetőségek 
a számítógépekre ragasztott matricákon, illetve a honlapon talál-
hatóak. https://bkszr.csgyk.hu/elerhetosegek

A hibabejelentő űrlap eléréséről minden munkatárs tájékoz-
tatót kap. Az űrlapon az ellátási térség, a település és az elér-
hetőségek megadásával, a kihelyezett eszközökkel kapcsolatos 
hibákat lehet jelezni az informatikusok és a referensek felé. A hi-
baelhárítás hosszabb időt is igénybe vehet, így sürgős esetben 
a telefonos megkeresést javasoljuk. A hibák javításának állapotá-
ról a referenseknél és az Informatikai csoportnál lehet érdeklődni. 

A hibaelhárítás történhet távoli eléréssel, az eszközök szemé-
lyes ellenőrzésével, vagy hosszabb javítási munkák esetén az 
eszközök központba szállításával is. Fontos, hogy a távoli elérés-
hez a gépeknek bekapcsolt állapotban kell lenniük.

A könyvtárhasználati szabályzatban már megismerhetik az 
olvasók az alapvető számítógéphasználati szabályokat, de 
egyedieket is létre lehet hozni, azonban erről minden esetben 
tájékoztatni kell az olvasókat. Érdemes a szabályzatot vagy egy 
egyszerűsített információs táblát kifüggeszteni a számítógépek 
közelébe is. 

A nyomtatók felügyeletét is az Informatikai csoport végzi, 
azonban a kifogyott patron pótlása az önkormányzat feladata. 
A Könyvtárnak nincs lehetősége minden településen biztosíta-
ni a folyamatos patroncserét, azonban a kiválasztásában, illet-
ve a beszerelésben természetesen segítséget nyújtunk. Az ön-
kormányzatoknak lehetőségük van térítés ellenében biztosítani 
a reprográfiai szolgáltatásokat, így a patronok cseréje megoldott 
lehet, azonban ezt a könyvtárhasználati szabályzatban is jelezni 
kell előre.

A célunk, hogy a könyvtári szolgáltatóhely rendelkezzen az 
elektronikusan, illetve interneten elérhető információk használa-
tához, a könyvtár működtetéséhez, nyilvántartások vezetéséhez 
szükséges informatikai eszközökkel (az ajánlás szerint a szolgál-
tatóhelynek legalább két használói és egy könyvtárosi munka-
állomással kell rendelkeznie), és ezek megfelelően működjenek. 
Így tehát közös érdekünk, hogy a hibabejelentés megtörténjen, 
és mindenhol karbantartott eszközpark várja a látogatókat.

Szöllősi Gréta – Csorba Győző Könyvtár

rögzített kupakból ügyességi játékot. Mindegyik egyszerű ötlet, 
és arra ösztönzi a gyerekeket, hogy más szemmel nézzék a ki-
dobandó szemetet. Egy ilyen játszós nap közben ismereteket is 
oszthatunk meg az újrahasznosításról és a környezetvédelemről. 

Manapság nagyon népszerűek a fiatalok körében a prob-
lémamegoldó feladatok, szabadulószobák. Hab a tortán, ha 
a könyvtárban sikerül a könyvekkel, olvasmányélményekkel ösz-
szekötni a játékot, vagy könyves téma köré szervezni egy ka-
landtúrát. Rejtvények, találós kérdések, képrejtvények és egyéb 
feladványok teszik izgalmassá a kincsvadászatot. Elhelyezhetünk 

borítékokban egy-egy ismert olvasmányhoz kapcsolódó sza-
vakat, rajzokat, tárgyakat, amelyeket a gyerekeknek össze kell 
kapcsolni. Ha jó a megoldás, továbbmehetnek. A gyerekek min-
den egyes feladat megoldásával közelebb kerülnek a „kincshez”. 
Az okostelefon is bekapcsolható a játékokba. Például nyomozós 
játékot készíthetünk a gyerekeknek, amelynek során QR-kód le-
olvasásával haladhatnak tovább a feladványban, és így juthatnak 
el végül a megoldáshoz. Ha sikerül a könyvekkel összekötni a já-
tékot, felkelthetjük a gyermekben szunnyadó olvasót…

Kissné Heinrich Szilvia – Csorba Győző Könyvtár
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FONTOS ELÉRHETŐSÉGEK

FILMPAKKOK GYEREKEKNEK

A fecske meg a szalmaszál
A hazudós egér

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

Boltosmesék
Magyar népmesék I.

Mesék Mátyás királyról

Mesél a kő
Mondák a magyar 

történelemből
Rege a csodaszarvasról
Szent Péter esernyője

Szörnyeteg Lajos 
jaj de álmos

Vacskamati virágja
Vízipók-csodapók

FILMPAKKOK FELNŐTTEKNEK

A Pendragon legenda
Állami Áruház

Az ötödik pecsét
Csinibaba

Hyppolit, a lakáj
Macskajáték
Megáll az idő

Mephisto

Moszkva tér
Régi idők focija

Rokonok
Szamárköhögés

Szegénylegények
Szerelem
Szindbád

Tízezer nap

Ellátási Térség Referens e-mail telefon

Mohácsi Ellátási Térség Schmidt-Kovács Diána fiestadiana@gmail.com +36 20/389-9323

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

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

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

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

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

Szentlőrinci Ellátási Térség Bali Máté bali.mate@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

Molnár Ferenc molnar.ferenc@csgyk.hu +36 72/501-500 / 28097

Könyvtárbusz 2.
Nagy László nagy.laszlo@csgyk.hu +36 72/501-500 / 28097

Somogyi Krisztina somogyi.krisztina@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
Szerecz Gábor csgyk.it@gmail.com +36 72/501-500 / 28065

Urvald Péter csgyk.it@gmail.com +36 72/501-500 / 28065

Folyóirat reklamáció Dériné Fődi Katalin fodi.katalin@csgyk.hu +36 72/501-500 / 28012

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

Feldolgozás Csuka Dalma csuka.dalma@csgyk.hu +36 72/501-500 / 28035

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


