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HÍRT ZENGÜNK!
Kedves Könyvtáros Kollégák!

A téli számunkban elsőként egy összefoglalót olvashattok 
a Baranya megyei könyvtárosok szakmai napjáról, amely az 
Országos Könyvtári Napok keretében került megrendezésre 
Pécsett. Egy interjú keretében megismerhetitek Kertész Er-
zsi irónőt, akivel egy könyvbemutató apropóján a probléma-
orientált könyvek fontosságáról, regények világteremtéséről 
és a könyvekkel való örök barátságról beszélgettünk. Helyi 
érték rovatunkban a Baranya Megyei Könyvtár 70 című kiállí-
tásról olvashattok, amely bemutatja a Csorba Győző Könyvtár 
történetét, működését, illetve Baranyában betöltött kulturális 
szerepét. Bemutatkozik Babarc könyvtári szolgáltató helye 
is, amely egy sikeres NKA pályázatnak köszönhetően megú-
jult, és 2022-ben átadásra került. KönyvtárMozi rovatunkban 
beszámolunk a Békéscsabán tartott szakmai napról és két 
filmet ajánlunk vetítésre, melyhez segédanyagot is találtok 
a konyvtarmozi.hu oldalon, illetve FilmPakkot kölcsönözhet-
tek a megyei könyvtártól. A Hasznos tudnivalókban egy több 
részes sorozatot indítunk, melyben általános tanácsokat kap-
hattok plakátkészítéshez, a későbbiekben pedig a Canva kép-
szerkesztő program egyes funkcióit fogjuk nektek bemutatni. 
Továbbá ebben a rovatunkban még olvashattok a Laptapir 
szolgáltatásról, amely jövő évtől lesz elérhető a szolgálta-
tóhelyeken. Végül pedig a karácsonyra készülődve ajánlunk 
könyveket a gyermekeknek olvasáshoz és ajándékozáshoz. 

A szerkesztőség nevében kellemes karácsonyi ünnepeket 
és boldog új évet kívánunk!

A szerkesztők
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Baranya megyei szakmai nap Pécsett

Az Országos Könyvtári Napok keretében a Csorba Győző 
Könyvtár minden évben megszervezi a Baranya megyei 
könyvtárosok találkozóját. 2022-ben Pécsett a Csorba Győ-

ző Könyvtárban került sor a szakmai nap megrendezésére, amely-
nek témája Esély – Egyenlőség – Könyvtár volt.

Az Országos Könyvtári Napok keretében szer-
vezett rendezvényen a könyvtáros kollégákat 
Miszler Tamás, a Csorba Győző Könyvtár igazga-
tója köszöntötte. Elmondta, hogy „a Csorba Győző 
Könyvtár régóta nagy hangsúlyt fektet arra, hogy 
a saját és a megyében dolgozó könyvtárosok szá-
mára újabb és újabb ismereteket nyújtson, ame-
lyek segítik a mindennapi munkájukat. Hagyomá-
nyosan az Országos Könyvtári Napok keretében 
megtartott szakmai nap is ezt a célt szolgálja. Az 
idei évben Esély - Egyenlőség - Könyvtár címmel 
hirdette meg az Informatikai Könyvtári Szövetség 
az Országos Könyvtári Napokat. A cím magában 
foglalja mindazt, ami a 21. századi közkönyvtár 
feladata kell, hogy legyen. Legyen olyan intéz-
mény, amely inkluzív és nyitott a világra.” A szak-
mai nap előadásai és workshopok témája is ezt 
a célt szolgálja. 

Első előadónk Dr. Guld Ádám, a PTE Kommuniká-
ció- és Médiatudományi Tanszék oktatója, médiakutató, egyetemi 
docens, aki Út a Z generáció eléréséhez – Kommunikáció, médiahasz-
nálat, magatartás címmel tartott előadást. A szakember tíz éve 
foglalkozik a Z generáció kommunikációjával és magatartásával, 
ezt a témát az elmúlt időszakban nagy érdeklődés övezi, 
amelynek az lehet az oka, hogy nagyon sok területen, oktatásban, 
munkahelyeken vagy a hétköznapi életben sokszor merül fel 
a kérdés, hogy hogyan viselkednek a fiatalok, miért viselkednek 
másképp, miért gondoljuk azt, hogy nehezebb megérteni őket. 
Társadalomtudományi szempontból nézve nagyon sok minden 
változott nagyon rövid idő alatt az elmúlt néhány évtizedben. 
Ezeknek a gyors és összetett változásoknak az az eredménye, 
hogy egy új korcsoport jelent meg, akik máshogy szocializálódtak, 
másfajta gondolkodásmódjuk van, másfajta cselekvési mintával 
rendelkeznek, mint a korábbi korcsoportok. Guld Ádám az előadá-
sában beszélt a generációkról általában, illetve hogy magának a Z 
generációnak a viselkedését hogyan befolyásolja a média, a mé-
diakultúra és elsősorban a hálózati kommunikáció, valamint hogy 
a magyarországi Z generációnak milyen sajátosságai vannak.

Következő előadónk Standovár Ágnes pszichoterapeuta, 
klinikai szakpszichológus és meseterapeuta az Érted, amit 
érzek? – önmagam és a többiek érzelmi állapotainak felmérése az 
emberi kapcsolatokban címmel tartott előadást. A résztvevők 
megismerkedtek az érzelmi intelligencia fogalmával és 
jelentőségével a mindennapjaink és a munkánk során. 
Ismertette, milyen kutatások folytak a témában, bemutatta 
Mayor és Salovey, illetve Daniel Goleman által kidolgozott ér-

zelmi intelligencia modellt, amelynek az öt fő területéről rész-
letesen beszélt. Ezek az alábbiak:

- A képesség felismerni és megnevezni saját érzelmi álla-
potunkat

- Az érzelmeink kezelésének a képessége 
- Képesség arra, hogy tudatosan olyan érzelmi állapotba ke-

rüljünk, ahol hatékonyabb lesz a gondolkodás
- Képesség mások érzéseinek olvasására, mások érzelmi 

állapotának megismerése, vagyis az empátia
- Képesség kielégítő kapcsolatok létrehozására és fenntar-

tására.
Kiemelten beszélt az érzelmi intelligencia fejlesztéséről, 

amelyet már kisgyermekkorban el lehet kezdeni és felnőtt-
korban is javítható, és beszélt a mentalizáció folyamatáról is.

A délelőtti előadásokat két workshop követte, az egyik a Kultú-
ra Vízitúra – Hajózz velünk a sokszínűség jegyében! címmel, melynek 
keretében az Emberség Erejével Alapítvány által fejlesztett 
Kultúra Vízitúra társasjátékot mutatta be Nyirati András és Arató 
Vilja, amit a résztvevők ki is próbálhattak. A társasjáték az alsós 
korosztály számára készült, célja megismertetni a gyerekekkel 
más nemzetiségek kultúráját, mely a baranyai horvát, német, 
roma és magyar nemzetiségek jellegzetességeit mutatja be egy 
játékos hajóút keretén belül. Rámutat, hogy léteznek hasonlósá-
gok és az izgalmas eltérések a kultúrák között. A hajóverseny Fel-
sőszentmártonból (Martince), Magyarország egyik, többségében 
horvátok lakta településéről indul. A célvonal a horvátországi 
Erdutban (Erdőd) van, ahol jelentős magyar és német kisebbség 

TUDÓSÍTÁS
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„A nehézségekről szabad, sőt kell is beszélni” – 
interjú Kertész Erzsi íróval

Az Országos Könyvtári Napok során csaknem 200 kisgyerek ta-
lálkozott a Csorba Győző Könyvtárban és az ANK Fiókkönyv-
tárban Kertész Erzsivel. A könyvbemutató apropóján a prob-

lémaorientált könyvek fontosságáról, regények világteremtéséről és 
a könyvekkel való örök barátságról beszélgettünk a szerzővel.

Számos köteted jelent meg az elmúlt 10 évben, sokféle 
műfajban, sokféle hangon szólalnak meg a történeteid. Mit 
gondolsz, ez az eredeti szakmádnak is köszönhető?

A pszichológia biztosan visszaköszön az írói munkámban. 
Nagy általánosságban szerintem főleg a karakterek kidolgozá-
sában van a segítségemre, de ez nem azt jelenti, hogy tudomá-
nyos alapon alkotom meg a szereplőimet, inkább abban segít, 

hogy ha kialakult bennem egy erős kép a figuráról, akkor a szak-
mai tudásomat is bevetem, hogy minél életszerűbbre csiszoljam. 
Olyan is van, amikor a téma máris magával hozza a pszichológia 
alkalmazását: ez a segítő könyveimnél fordul elő, amikor a mese 
egy adott problémára, lélektani jelenségre reflektál. Ilyenkor több 
tudatossággal kell dolgoznom, figyelve arra, hogy ne menjen 
a mese rovására a hangsúlyozott lélektani irányultság.

Személyes kedvencem az első 
könyved, a Labirintó. Hogy született 
meg ez a mese? 

Több mint tíz évvel ezelőtt gye-
rekkönyveket keresgélve, vásárolva 
szállt meg az ihlet. Egyrészt el vol-
tam bűvölve a könyvek változatos-
ságtól, újszerűségétől, másrészt 
egy kis hang a fülemben azt súgta, 
hogy ilyesmit én is tudnék írni. Azt 
hiszem, akkoriban nagyon hiányzott 
nekem valamilyen kreatív tevékeny-
ség. Nem volt tétje, de azért min-
dent beleadtam, igyekeztem minél 
egyedibb világot teremteni. Különös 
lények, fura csavarok a történetszö-
vésben - semmiben nem fogtam 
vissza magam. Nagyravágyó célként 
tűztem ki magam elé azt is, hogy 

TUDÓSÍTÁS

INTERJÚ

él napjainkban is. A másik work shopot A képzeletjátékok szerepe 
a kreativitás kibontakozásában – Érzelmi intelligencia-fejlesztő fog-
lalkozások a könyvtárban címmel Milánkovics-Steiner Kitti, a Csor-
ba Győző Könyvtár munkatársa tartotta. A kistelepülések könyv-
táraiban tartott érzelmi intelligencia foglalkozások sikere arra 
ösztönözte, hogy egy workshop keretein belül nagy vonalakban 
áttekintést nyújtson az ott dolgozó kollégáknak a fantáziajátékok 
elméleti hátteréről, a gyermekek értelmi és érzelmi képességeire 
gyakorolt hasznáról és a gyakorlati alkalmazásáról. A résztvevők 
saját maguk is kipróbálhatták az ún. képzeletjátékokat, a medi-
tatív jellegű álomjátékokat, az „égig emelő légzéses” relaxációs 

gyakorlatokat, és megtapasztalhatták azok jótékony hatásait. 
A workshop célja kettős volt: egyrészt bemutatni a módszert és 
felkelteni az érdeklődést a foglalkozások iránt, másrészt arra biz-
tatni a helyi könyvtárosokat, hogy maguk is emeljenek be hason-
ló játékokat, meséket, foglalkozásokat a könyvtár látogatóinak 
szánt programjaikba.

A szakmai programot követően a Baranya Megyei Könyvtár 
70 című kiállítás megnyitóján vettek részt a vendégek, illetve 
ezt követően a Csontváry Múzeumban a Szerb megszállás Pé-
csett 1918-1921 című kiállítást tekintették meg.

Mizerák Andrea – Csorba Győző Könyvtár
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INTERJÚ

ne nagyon hasonlítson semmihez, amit addig olvastam. Az 
eredménnyel kapcsolatban persze vegyes érzéseim voltak, de 
a félig kész szöveget nagy bátran elküldtem néhány kiadónak. 
Végül Lovász Andrea vette gondjaiba a kéziratot a Cerkabella 
Kiadónál, akivel azóta számtalan közös munkát, projektet tud-
hatunk magunk mögött. Ő volt az, akinek az első visszajelzé-
sei és biztatása alapján tovább dolgoztam a szövegen. Akkor 
még nem sejtettem, hogy pár év múlva csakis a gyerekköny-
vek töltik majd ki az időmet: néha írom, néha felolvasom őket. 
Nem is tudnék ennél jobb hivatást elképzelni.

A könyvbemutató egyik fő slágere a Göröngyös úti iskola 
kötetei voltak, amik leginkább a problémaorientált könyvek 
kategóriájába sorolhatók. Annak is készültek?

Igen, ezek célzottan problémaorientált könyvek, konkrét 
felkérésre írtam őket. A kiadó megkérdezte a szülőket, milyen 
témáról olvasnának szívesen a gyerekeiknek, és mindany-
nyiunk meglepetésére az önbecsülés témája merült fel erős 
igényként. Ez nagyon megmozgatott érzelmileg, mert nem 
gondoltam, hogy ilyen kicsiknél is általános ez a probléma. 
Egyetlen kötetben gondolkodtam, melynek egy furcsa kisfiú 
állt a középpontjában, aki azzal kelt megütközést a környeze-
tében, hogy minden nehézsége ellenére királynak érzi magát, 
ezért koronát és palástot visel. Érdekes volt arról írni, hogyan 
viszonyulnak ehhez a többiek, és ez a megközelítés nekem is 
segített átgondolni, hogy egy gyereknél az önértékelés milyen 
mértékben függ a környezet visszajelzéseitől. A könyv sikere 
aztán magával hozta a folytatásokat. Minden kötetnek egy-
egy kisiskolás problémakör áll a középpontjában, és mivel 
állandó szereplőkkel dolgozom, az olvasók ismerősként üd-
vözölhetik a Göröngyös úti iskola tanulóit. Szeretném itt meg-
említeni, mennyire meghatódtam nálatok, Pécsett az említett 
októberi találkozónkon. A gyerekeket annyira megmozgatta 
a sorozat, hogy szinte mindenki úgy érezte, szívesen meg-
osztaná a saját göröngyös vagy csak hepehupás történeteit. 
Alig akarták abbahagyni a mesélést. Azt hiszem, a legnagyobb 
hozama ezeknek a könyveknek, hogy gyerekben is, szülőben 
is tudatosítja: a nehézségekről szabad, sőt kell is beszélni, ez 
már önmagában is gyógyító lehet.

A másik nagy kedvencként a Panthera sorozatot említették 
a gyerekek. Melyik sorozatot írod könnyebben? 

A Pantheránál a világteremtés jóval több előkészítést igé-
nyel. Mihelyt kilépek a realitás keretei közül, részleteiben kell 
kidolgoznom azt a világot, amelyben azután otthonosan mo-
zognak majd a szereplőim. Ha ez megvan, akkor már dinami-
kusan tudom írni, hiszen alapvetően kalandregényről beszé-
lünk, kell hozzá a lendület. De utólagos szerkesztési munka is 
jócskán van a kézirattal, mert a több szálon futó cselekmény 
megköveteli, hogy minden részlet, időzítés rendben legyen. 
A gyerekek imádják felhívni a figyelmemet a következetlen-
ségekre, náluk talán már csak a szülők élvezik ezt jobban. Én 
meg igyekszem ennek elejét venni, de azért időnként becsú-
szik egy-egy porszem a gépezetbe.

Emiatt talán mondhatom, hogy a Göröngyöst könnyebb írni: 
rövidebb, realisztikusabb, kevésbé bonyolult a cselekmény. 
A pszichológiai irányultsága miatt azonban ott is figyelnem 
kell a pontosságra, és néha az is nagy fejtörést okoz, mekkora 

legyen a konfliktus, a dráma, hogy ne terheljem túl a kis olva-
sókat, de elérjem, hogy érzelmileg bevonódjanak.

2020-ban megjelent az első felnőtteknek szóló köteted, 
Az átutazó. Miben volt más az alkotási folyamat és milyen 
volt a könyv fogadtatása? 

Az átutazót sajnos kevesen ismerik - talán a témája miatt 
a korábban említett Labirintóhoz hasonlóan nem szólít meg 
olyan széles réteget. Az írás folyamata nem sokban különbö-
zött a gyerekkönyveimtől: ha beszippant a szöveg, megszűnik 
a külvilág. Nem voltak előzetes elvárásaim a fogadtatásról, 
azt hiszem, már megedződtem annyira, hogy tudjam, vannak 
megosztó szövegeim, de egy kis sajnálkozás azért van bennem 
amiatt, hogy csak kevesekhez ért el a könyv. Érkezett elismerés 
és fanyalgó kritika is, és egy-két „már megint mi volt ez?” -ar-
cot is láttam. Azt hiszem, kicsit el voltam kényeztetve a gyere-
kirodalom világában, megkockáztatom, hogy talán a gyerekírói 
skatulya is körém nőtt, amiből nehéz kilépni. Ennek ellenére 
továbbra is van bennem nyitottság arra, hogy felnőtteknek írjak, 
még akkor is, ha a könyvpiacnak ez a része nem tartogat olyan 
sikereket számomra, mint a gyerekirodalom. Nem kizárólag az 
olvasók számával, vagy a dicsérettel mérhető a siker, néha az 
ember egyszerűen csak azt érzi, hogy meg kell írnia valamit. 
A fogadtatással kapcsolatban pedig azt is be kell vallanom, 
hogy nem szoktam a könyveim értékelését olvasgatni az ezzel 
foglalkozó fórumokon. 

Min dolgozol most?
Körülbelül két hónapja kezdtem bele egy felnőtteknek szóló 

regénybe. Sokat még nem tudok mondani róla, folyamatosan 
alakul a fejemben, de nagy lendülettel és kedvvel írom. Úgy 
tervezem, hogy jövő tavaszra már megosztható fázisba kerül, 
ekkor fogok kiadót keresni hozzá.

De hogy ne legyen olyan egyszerű az élet, valamelyik este 
félálomban megjelent előttem egy figura, olyan élesen, hogy 
azonnal tudtam: ő bizony nem más, mint a következő mese-
hősöm. Ilyenkor mindig van egy kis feszültség bennem, me-
lyik kézirathoz nyúljak először, hiszen a felnőtt könyv sok időt 
kíván, és nem jó kiesni a ritmusából, másrészt viszont nem 
szerencsés túl sokáig tologatni egy új ötletet sem, mert törő-
dés híján könnyen elenyészhet, elfogy belőle a töltés. Így va-
lószínűleg belekezdek párhuzamosan a mesébe is, ha már így 
rám parancsolt a főhős. 

Van olyan könyvtárhoz kapcsolódó emléked, amit 
szívesen megosztanál az olvasókkal?

Első osztályos koromban elég gyorsan megtanultam olvas-
ni, és lehetőséget kaptam arra, hogy délutánonként, napkö-
zi idején az iskolai könyvtárban segítsem a könyvtáros néni 
munkáját. Pakolásztam, katalóguscédulákat rendezgettem 
- fogalmam sincs, milyen hatásfokkal, mert egyébként nem 
vagyok igazán rendszerező típus. Ez a feladat egyszerre volt 
megtiszteltetés és valahogy természetes is: hát persze, hogy 
itt a helyem! Nincs is ennél jobb hely a suliban. Furcsa arra 
gondolni, hogy a polcok elrendezésére máig emlékszem, mi-
közben a könyvtárosnő arcát sajnos már nem tudom magam 
elé idézni. De annyi bizonyos, hogy a könyvekkel örök barátsá-
got kötöttem.

Simonfalvi Anita  – Csorba Győző Könyvtár
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A könyvtár dicsérete - Jubileumi kiállítás 
a Tudásközpontban

A könyvtári hálózat működését Magyarországon elsőként 
1952-ben szabályozta egy minisztertanácsi rendelet. En-
nek értelmében sorra jöttek létre a megyei könyvtárak –   

a Baranya  megyei könyvtárat augusztus 20-án nyitották meg. 

Ez a dátum avval együtt is fontos fordulópontot jelöl, 
hogy Pécsett 1943-ban megalakult a város közművelődési 
könyvtára, hat évvel később pedig a pécsi járási könyvtár is 
megnyitotta kapuit. A Csorba Győző Könyvtár erről a fontos 
évfordulóról az intézmény történetét bemutató kiállítás szer-
vezésével emlékezett meg, mely 2022. október 4-én nyílt 
meg a Baranya megyei könyvtárosok szakmai napjának egyik 
programjaként.

Az összeállítás azzal a céllal készült, hogy teljes képet adjon 
könyvtár történetéről és mai felépítéséről, működéséről, szol-
gáltatásairól és eredményeiről – összességében tehát az in-
tézmények Baranyában betöltött kulturális szerepéről. A szer-
vezők nem annyira a szaktudományos ismeretközlésre, sokkal 
inkább az élményszerűségre helyezték a hangsúlyt; az anyag 
a rövid összekötő szövegek mellett számos képi és tárgyi em-
léket, interaktív és hangulati elemet tartalmaz. Láthatjuk (és 
kipróbálhatjuk) például az egykori Apáca utcai épület jól ismert 
zöld foteljeit éppúgy, ahogy a ma is használatos babzsákfotel-
okat, belelapozhatunk a könyvtár egy-egy kiadványába, a tab-
lókon elhelyezett QR-kódok segítségével pedig számos további 
érdekességet is elérhetünk. Olyan ritkaságokat is megtekinthe-
tünk, mint a ma már hírből is alig ismert katalóguscédula-sten-
cilező, vagy a röntgenfelvételre készített hanglemez.

A kiállítás első tematikus egysége röviden leírja és szem-
lélteti a megyei könyvtár alapításának körülményeit és az 
intézményrendszer fejlődését. A második egységben a Ba-

ranya megyei és a Pécs városi hálózat fejlődéséről ka-
punk átfogó képet, majd a hálózat központjaként szolgáló 
Apáca utcai épületegyüttes és a Tudásközpont építészeti 
sajátosságait mutatja be a kiállítás. A harmadik nagy blokk 
– szakítva a kronologikus renddel – a könyvtáros szakma 
rejtelmeibe vezet be, a legfontosabb tevékenységi köröket 
mutatja be. A beszerzés és a feldolgozás munkafolyamatai 
után az olvasószolgálati munka, a könyv- és folyóiratkiadás, 
a digitalizálás, a könyvtári rendezvények szervezése és 
a könyvkötészeti munka kerül terítékre. Ezt a részt a három 
különgyűjtemény – a Helyismereti Gyűjtemény, a Zeneműtár 
és a Nemzetiségi Ellátó Központ –, majd az igen jelentős szak-
mai-módszertani eredményeket felsorakoztató könyvtárbu-
szok bemutatása zárja. A kiállítás utolsó egysége a könyvtár 
névadója, a Kossuth-díjas költő, Csorba Győző emlékezetét, 
emlékének ápolását mutatja be.

Akik végignézik a kiállítást, vagy akik akár csak egy-egy 
részletére vetnek pillantást, könnyen meggyőződhetnek arról, 
hogy a Csorba Győző Könyvtár mai arculata és intézményi 
struktúrája mögött hét évtizednyi – a szellemi elődöket is 
figyelembe véve pedig még tekintélyesebb – szakmai múlt 
áll. Ez aligha túlbecsülhető tapasztalati anyagot, személyes 
ismeretségeket és kötődéseket, társadalmi és kulturális be-
ágyazottságot jelent – Baranya kulturális élete nehezen volna 
elképzelhető a megyei könyvtár nélkül.

Erdős Zoltán – Csorba Győző Könyvtár
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 Babarc könyvtári szolgáltatóhely

A falut elsőként 1015-ben említik a pécsváradi apátság ala-
pítólevelében, a települést az apátság kapta adományként. 
A neve többször változott az idők során: Boborc, Boborcz, 

Boborch, Babarch, Bibarc, sőt még Bybarch is volt.

A török hódoltság alatt fokozatosan elnéptelenedett. A 18. 
század első felében sok német bevándorló érkezett a faluba, 
II. József uralkodása alatt 180 család élt a településen. Nagy 
részük szőlőműveléssel, állattartással, majd földműveléssel 
foglalkozott. A II. világháború után a németeket kitelepítet-
ték, helyükre a csehszlovák–magyar lakosságcsere keretében 
felvidéki magyar telepesek érkeztek. 2001-ben lakosságának 
csak 20%-a vallotta magát német nemzetiségűnek.

Babarc kulturális élete komoly hagyományokkal rendelkezik, 
mely tradíciók jó alapot biztosítanak a falu lakosságának nyúj-
tott közművelődési szolgáltatások folyamatos biztosításához 
és fejlesztéséhez. A községben működő Művelődési Ház mellett 
a helyi könyvtár a kulturális és közösségi élet alapvető színhe-
lye. A község kultúrcsoportjai és civil szervezetei (Babarci Ifjúsági 
Fúvós zenekar, Magyar-Német Baráti Kör Tánccsoportjai, Szivár-
vány Énekkar, Babarci Német Nemzetiségi Tánccsoport, Dorf-
musikanten Zenekar) többnyire az itt élő németség hagyomá-
nyainak felkutatása, ápolása és bemutatása céljából jöttek létre. 
A civil szervezetek és csoportok – Babarc Község Önkormányza-
tával és a Babarci Német Nemzetiségi Önkormányzattal együtt-
működve – aktívan részt vesznek a helyi rendezvények szervezé-
sében és lebonyolításában. Ezen összefogásnak is köszönhetően 
az elmúlt időszakban több, évente megrendezésre kerülő kultu-
rális eseménnyel gazdagodott községünk közösségi élete, me-
lyek közül a következők emelkednek ki: BabArc Utcafesztivál, 
Babarci Búcsú, Szüreti Fesztivál, Adventi Koncert. A visszatérő 
rendezvények mellett év közben számtalan szórakozási és kul-
turális program kerül lebonyolításra, melyek egy részének a helyi 
könyvtár biztosít helyet (kiállítások, előadások, tanfolyamok stb.). 
Mindemellett – az intézmény saját programjainak lebonyolításán 
felül – a könyvtáros aktív szerepet vállal a községi rendezvények 
előkészítésében és lebonyolításában is. A könyvtár a civil szerve-
zetekkel is szoros együttműködést alakított ki, hiszen a szakmai 
anyagok, német nyelvű kiadványok, kottaanyagok beszerzése és 

biztosítása mellett az intézmény szükség esetén segítséget nyújt 
a csoportok mindennapi feladatainak ellátásához is.

A falutörténet a könyvtárat 1960-ban említi először, 422 da-
rab könyvvel, amely több helyiségben működött. 1984-ben épült 
egy új 150 m2 területtel rendelkező könyvtárhelyiség. Ekkor került 
összevonásra az iskolai és községi könyvtár. 2013-ban a „Babarc 
község könyvtárának összehangolt infrastruktúra fejlesztése” c. 
pályázatának köszönhetően az intézmény 8 számítógéppel, va-
lamint színes nyomtatóval és fénymásolóval gazdagodott.

2019-től kezdődően – a Csorba Győző Könyvtárral kötött 
megállapodás értelmében – a megyei könyvtár szolgáltatása-
inak igénybevételével folytatja a települési könyvtári ellátást. 

2021-ben a sikeres NKA bútor- és eszközfejlesztési pá-
lyázatnak köszönhetően a könyvtár új bútorzatot kapott, 
a kisgyerekeknek pedig külön részleg lett kialakítva, mely ba-
rátságosabbá tette a környezetet. A könyvtár festésére és 
a parketta csiszolására is sor került és a könyvtár mellett ki-
alakításra került egy illemhelyiség.

A könyvtár nyitvatartása igyekszik igazodni a község lakóinak 
igényeihez. A kora délutáni órákban leginkább az iskolások veszik 
igénybe a szolgáltatásokat. Gyakran tartanak a pedagógusok 
könyvtári órákat, hogy az itt megtalálható eszközök segítségével 
tegyék színesebbé egy-egy ismeretanyag elsajátítását. A diákok 
szívesen töltik itt szabadidejüket, hiszen számtalan társasjá-
ték is rendelkezésükre áll, ha éppen nem könyveket szeretné-
nek olvasgatni. Az elmúlt évben az idősebb generáció számára 
alapfokú számítógépes tanfolyamot indítottak a digitális kultúra 
fejlesztésére, hiszen ez egyre fontosabb mindennapjainkban. 
A felnőtt lakosságnak a könyvtár olyan programokat szervezett, 
melyeket szívesen vettek igénybe. Több alkalommal tartottak 
könyvbemutatókat, előadásokat, író-olvasó találkozókat. A cél 
az, hogy a könyvtár az elkövetkező években olyan szolgáltatáso-
kat nyújtson a falu lakosságának, amelyek megfelelnek az olva-
sói igényeknek a szabadidő hasznos eltöltéséhez.

Összeállította: Mizerák Andrea, Schmidt-Kovács Diána
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OKN a Könyvtárbuszokon

 A 2022-es Országos Könyvtári Napok keretében számos programot 
tartottunk könyvtárbuszainkon Berkesd, Lúzsok, Siklósbodony, Nyu-
gotszenterzsébet, Sumony, Kökény, Bogád, Zengővárkony, Cserkút és 
Orfű településeken. Az egyes könyvtárbuszon a látogatók a Visszajött 
a répa című interaktív papírszínházas előadáson vehettek részt, majd 
ezt követően az emberi összefogásról szóló Répamese című mesét 
játszottuk el, ahova bevonódtak kicsik és nagyok egyaránt.

A kettes könyvtárbuszon egy foglalkozás és egy papírszínházi előadás 
keretén belül felhívtuk a figyelmet a veszélyeztetett állatok helyzetére. 
Egy másik programon pedig a szegénység fogalmával és annak hoza-
dékaival ismerkedhettek meg a látogatók. Remélhetőleg ezekkel a prog-
ramokkal mind a könyvtárat, mind pedig a világ jelenlegi problémáit és 
megoldandó kihívásait is közelebb tudtuk hozni használóink felé. 

Molnár Ferenc – Csorba Győző Könyvtár

Kovács Attila: Petőfi, mielőtt sztár lett
Október 4-én, az Országos Könyvtári Napok keretében elláto-

gatott hozzánk Kovács Attila író, aki most nem detektívregénye-
ivel, hanem Petőfi Sándorról szóló előadásával ajándékozta meg 
kis olvasóinkat. Az ajándék valóban találó, mert olyan élményben 
volt részük a gyermekeknek, ami biztosan eszükbe fog jutni, ami-
kor Petőfi Sándorról tanulnak, vagy olvasnak. A sok, még szá-
munkra is új információ mellett vidám, jó hangulatban tudhattuk 
meg, milyen volt, hogyan élt „Petőfi, mielőtt sztár lett.” Az előadás 
érdekes és egyben szórakoztató is volt, hiszen a humor segítsé-
gével csempészte be az előadó az értékes információkat mon-
dandójába. Köszönjük a Csorba Győző Könyvtárnak a rendezvény 
szervezését és finanszírozását.

Reitzné Mladonyiczki Anett
Erzsébet Vigadó, Városi Könyvtár  és Közétkeztetési Intézmény, Bóly

RETRO KÖNNYŰZENEI 
SZABADULÓSZOBA 
Szállj fel a 60-as, 70-es, 80-as évek 
könyvtárbuszára!

November 19-én, szombaton immáron két 
könyvtárbuszos település is kipróbálhatta a Retro 
könnyűzenei szabadulószobát. Bogádon és Kö-
kényben is jó hangulatban teltek a játékok. A részt-
vevők megismerkedhettek a 60-as, 70-es, 80-as 
évek magyar könnyűzenei életével, illetve egy kis 
gyakorlati tudást szerezhettek a könyvtárhaszná-
latot illetően. A hangulatot nem sikerült Kordában 
tartanunk, de így legalább Koóstolót kaphattak 
a szabadulni vágyók a hazai könnyűzenei cse-
megékből. A sikeres szabadulók oklevéllel távoz-
hattak, a program után pókháló nem maradt az ab-
lakon, az egyszer biztos!

Molnár Ferenc 
Csorba Győző Könyvtár



10 Könyvtári HírZengő • 2022. tél

CÍMKisSzínes

KÖNYVTÁRMOZI

70 éves a Baranya Megyei Könyvtár – Rajzpályázat

A Csorba Győző Könyvtár a nyár elején rajzpá-
lyázatot hirdetett óvodások és általános iskolások 
számára, jogelődünk a Baranya Megyei Könyvtár 
fennállásának 70. évfordulója alkalmából. A gyere-
kek olyan rajzokkal pályázhattak, amelyek a könyv-
tárral, az olvasással, egy olvasmányélménnyel, 
illetve kedvenc szereplővel kapcsolatosak. 134 
pályamű érkezett be, köztük szép számban több 
baranyai településről: Almamellékről, Adorjásról, 
Csertőről, Drávafokról, Hetvehelyről, Kozármisle-
nyből, Szalántáról és Szentlőrincről. A munkákat 
a pécsi Berze Nagy János Alapfokú Művészeti Is-
kola igazgatóhelyettese és tanára, Salamon Ágnes 
bírálta el és adta át a díjakat az Országos Könyvtári Napok 
programsorozat keretében. A munkákból kiállítás is nyílt, 
mely november 15-ig volt látható a Körbirodalom Gyer-

mekkönyvtárban. Ezúton is köszönjük minden résztvevő-
nek a részvételét, munkáját!

 Kárpáti Szlávna – Csorba Győző Könyvtár

KönyvtárMozi szakmai nap – Békéscsaba 

Október 25–26-án rendezte meg az Informatikai és Könyvtári 
Szövetség (IKSZ) az idei országos KönyvtárMozi szakmai 
napot Békéscsabán. 

1  Alapfilmek portál https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek (Letöltés ideje: 2022. 11. 07.)
2  Klassz program https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/klassz (Letöltés ideje: 2022. 11. 07.)
3  Békés Megyei Könyvtár http://konyvtar.bmk.hu/ (Letöltés ideje: 2022. 11. 07.)

A köszöntők után Ramháb Mária, az IKSZ elnöke ismertette 
a KönyvtárMozi 2015–2022 közötti eredményeit, és egy fontos, 
a szolgáltatást segítő változást jelentett be: az IKSZ és a Könyv-
tárMozi tartalomszolgáltatóinak sikerült megállapodást kötnie 
az ARTISJUS-szal, így a tanóra keretében megrendezésre kerülő 
vetítések után nem kell szerzői jogdíjat fizetniük. Fontos, hogy 
a KönyvtárMozi-szolgáltatást nyújtó településeknek eddig sem 
kellett fizetniük ezt a díjat, mivel a KönyvtárMozi együttműködő 
partnerei átvállalták azt. Mikulás Ferenc, a Kecskemétfilm Kft. 
ügyvezető igazgatója a Kecskeméti Rajzfilmstúdió jövőbeli terve-
iről mesélt, majd pedig Erdős Emese, a Nemzeti Filmintézet (NFI) 
– Filmarchívum oktatási referense az Alapfilmekre épülő KLASSZ 
oktatási és ifjúsági programot mutatta be. „A Nemzeti Filmintézet 
2018 óta építi az Alapfilmek online platformot azzal a céllal, hogy 
közérthető módon, mégis részletgazdagon mutassa meg a magyar 
filmtörténet alkotásait. Az oldal hozzájárul a fiatal korosztály médi-
atudatosságának fejlesztéséhez, a műfajok és a korszakos magyar 
alkotók életművének megismeréséhez.” 1 „Az NFI 2020 márciusában 
indította el az Alapfilmekre épülő Klassz oktatási és ifjúsági progra-
mot… A klasszikus filmkincs szinte minden tantárgy oktatásában 
segítséget nyújthat, hozzájárul ahhoz, hogy a fiatalok jobban megért-

sék az adott témát, korszakot. Közel 50 filmhez már komplex tanári 
segédanyagcsomag is rendelkezésre áll, amely ötleteket és kreatív 
feladatokat kínál a filmek élményszerű feldolgozásához.”2 A könyv-
tárakban, akár KönyvtárMozi foglalkozásokhoz is jól használható 
segédanyagokat itt lehet megtekinteni:  https://filmarchiv.hu/hu/
alapfilmek/tanari-segedanyagok.

Palkovics Brigitta, a Békés Megyei Könyvtár munkatársa 
a KönyvtárMozi kiegészítő programjairól számolt be, amik közül 
kiemelkedő a LEGO Story foglalkozás. „A foglalkozásra többszörö-
sen igaz, hogy itt élmény a tanulás! A program kezdetén egy kalandos 
történettel ismerkedhetnek meg a résztvevők. A történet szereplőit 
és helyszíneit LEGO elemek felhasználásával keltik életre a csopor-
tok. A jelenetekből végül digitális eszközökkel képregényt készítenek. 
A digitális történetmesélés amellett, hogy izgalmas kikapcsolódási 
lehetőség, a szövegértési és digitális kompetencia mellett a vizuális, 
a dramaturgiai és a kommunikációs készségeket is fejleszti.”3

A szakmai program másnap egy KönyvtárMozi foglalkozás-
sal zárult Kétegyházán, így jó ötletekkel és feltöltődve értünk 
haza Békés megyéből.

Összeállította: Szöllősi Gréta – Csorba Győző Könyvtár
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A KönyvtárMozi oldalán található filmek közül most egy já-
tékfilmet és egy animációs filmet ajánlunk vetítésre. A filmek 
feldolgozásához a Csorba Győző Könyvtárból kölcsönözhe-

tő FilmPakk és KönyvtárMozi füzet, illetve segédanyag található 
a konyvtarmozi.hu oldalon.

Régi idők focija
A Régi idők focija 1973-ban Sándor Pál rendezésében, Mándy 

Iván: A pálya szélén című regénye alapján készült, magyar film-
szatíra. Mándy a magyar írók közül elsőként emelte irodalmi 
témává a futballt. A film Budapesten játszódik a húszas évek-
ben, főhőse Minarik Ede mosodás, akinek egyetlen szenvedélye 
a foci. Arról álmodik, hogy kedvenc csapata, akikért fanatikusan 
rajong, a Csabagyöngye SC bejusson az első ligába/osztályba. 

Ezért képes feláldozni mindent, amije csak van: a mosodáját, 
a házasságát. A film nem a konkrét cselekményt, hanem a kis-
emberek és a perifériára szorultak által benépesített szürre-
ális-abszurd Mándy-világot akarták visszaadni, többek közt 
a precízen kidolgozott képi világ segítségével. A képi megoldá-
sok (szöveges inzertek, lassítások, gyorsítások), a burleszkbe illő 
gegek és a színészi játék stílusa mind a klasszikus némafilme-

ket idézik. A film a magyar filmtörténet fontos darabja, 
szállóigévé vált jelmondata: Kell egy csapat! Minarik lett az 
ellenszélben küzdő, minden pofon után felálló, makacsul 
álmodó kisember archetípusa, aki egyszerre komikus és 
tragikus figura. A történet túlmutat a futball közegén, a 
szedett-vedett csapatért való harc közéleti és társadal-
mi metaforaként is érvényes, a rendező nem csak a régi 
idők focija, hanem a mozi hőskora előtt is tiszteleg. Re-
mek alkotók, Garas Dezső kiváló színészi alakítása teszi 
felejthetetlenné az élményt. A film vetítéséhez segít-
ségként a könyvtárunkból kölcsönözhető Filmpakk és 
KönyvtárMozi füzet, illetve oktatási segédanyag találha-
tó a KönyvtárMozi weboldalán:
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/film/regi-idok-focija;
https://filmarchiv.hu/hu/alapfilmek/filmes-tanorak/re-
gi-idok-focija-tanari-segedanyag 

A walesi bárdok
Az emberiség története háborúk története. Az ókori Róma óta 

él a mondás: „Jaj a legyőzötteknek!” Arany János történelmi bal-
ladája is hasonló témáról szól, helyszíne a távoli Wales. Anglia 
a középkorban véres harcok árán elfoglalta ezt a tartományt, ide 
látogatott el Edward, angol király. A költő gyakran ábrázol olyan 
egyéni sorsokat műveiben, ahol megjelenik a bűn és a bűnhődés. 
Ez jellemző A walesi bárdokra is, amelyben Edward, 
a kegyetlen angol király diadalittasan járja végig 
a leigázott Walest. Elvárja a tiszteletet, sőt ahhoz 
is ragaszkodik, hogy a Montgomeryben rendezett 
lakomán őt dicsőítsék. Ehelyett azonban három 
walesi bárd szembesíti a bűneivel, meggondolatlan 
tetteinek hatásával. A király dühe fékezhetetlen: 
ötszáz énekest ítél szörnyű máglyahalálra. Feldúl-
tan tér vissza Londonba, de bűnéért lakolnia kell: 
lelkiismeret-furdalása az őrületbe kergeti. Gémes 
József rövid animációs filmje tisztelgés Arany János 
és költeménye előtt. Nem eljátszani akarja a cse-
lekményt, inkább az animációs film eszközeivel 
megragadni annak hangulatát. A film vetítéséhez 

segítségként a könyvtárunkból kölcsönözhető FilmPakk, illetve 
KönyvtárMozi füzet. A könyvtármozis foglalkozáson résztvevő 
diákoknak a FilmPakk további Arany-műveket ajánl a balladák 
mellé, a „mozigépésznek” pedig érdekességeket, számos ötletet 
kínál a téma feldolgozásához.

 Összeállította: Mizerák Andrea
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Tippek plakátkészítéshez
A könyvtári programok szervezéséhez nagy segítséget jelent 

egy jól eltalált, figyelemfelhívó plakát. Szerencsénkre ma már 
rendelkezésre állnak olyan programok, weboldalak, ahol némi 
időráfordítással és kreativitással kiváló plakátokat tudunk elő-
állítani, ahelyett, hogy csak egyszerű szövegszerkesztőbe vin-
nénk fel a megrendezésre kerülő programunk részleteit. 

Egyik legnépszerűbb és egyben legfelhasználóbarátabb ilyen 
online segédeszköz a Canva, amivel plakátokon kívül más típu-
sú vizuális tartalmakat is készíthetünk. Több részes sorozatnak 
szánt cikkünk bevezető részében általános tanácsokat osztunk 
meg, a HírZengő későbbi számaiban pedig részletesebben is 
bemutatjuk a Canva egyes funkcióit, lehetőségeit.

A Canva (canva.com) az egyik legnépszerűbb képszerkesz-
tő program, sokoldalú, nagyon hatékony eszköz. A program 
előnye, hogy az alapverziója ingyenes, amely nagyon sok min-
dent tud. Online program, azaz nem kell letölteni számítógép-
re, nagyon sok előre elkészített sablonja közül lehet választani. 
Saját képtárral rendelkezik, ahonnan jogtisztán, és sok esetben 
ingyenesen letölthettek képeket, fotókat, amiket rögtön szer-
keszthettek is. A program kezelése nagyon könnyen elsajátít-
ható. A Canvával készíthetsz logót, infografikákat, Facebook 
borítóképet, Instagram vagy Twitter-bejegyzést, blog szalagké-
pet, saját email-fejlécet, Pinterest és Tumblr-grafikát, de akár 
prezentációkat, plakátot, sőt még pólómintát is. A Canva hasz-
nálatához először létre kell hoznod a saját Canva fiókodat. Az 
e-mailes megoldás mellett regisztrálhatsz Google vagy Face-
book fiókkal is.

Belépés után pedig rögtön el is kezdheted a szerkesztést, ha 
a Terv készítése gombra kattintasz.

A BKSZR weboldalán elérhető sablonokat (Arculati elemek 
- https://bkszr.csgyk.hu/letoltheto-dokumentumok) színesít-
hetjük mi magunk is, az alábbi hasznos tanácsokat szem előtt 
tartva.

 y Általános szabály: a kevesebb néha több! Ne zsúfold tele 
a plakátot képekkel, felesleges információkkal!

 y Tervezd meg előre, hogy mi szerepel majd a plakáton, 
gondold át a célját, tartalmát! Kinek szól majd? Milyen 
üzenetet szeretnél átadni?

 y A témához illő képet, ábrát válassz!
 y A kép legyen jó minőségű/felbontású, hogy a nagyítás so-
rán ne legyen pixeles!

 y Törekedj a letisztultságra! A plakát fő célja, hogy felhívja 
a figyelmet a programra, a kép csak segít ebben, de nem 
az a lényeg.

 y Keresd a hatásos színkombinációkat, de ne vidd túlzásba 
a színeket!

 y A kulcsfontosságú információk szerepeljenek rajta feltű-
nően, olvashatóan (program időpontja, helyszíne, ingye-
nes-e)!

 y Olyan betűkészletet válassz, ami ismeri a hosszú ékezetes 
betűket is (ő, ű)!

 y A szöveg színe és formája legyen jól olvasható, a háttértől 
üssön el (pl. sárga háttérre ne írj zöld színnel)!

 y Nem érdemes háromnál több betűtípust használni.
 y Ügyelj a helyesírásra! Olvasd el többször a szöveget, akár 
olvastasd át mással is, de ne maradjon benne elírás!

Előfordulhat, hogy egy eseményt nemcsak plakátokkal, szó-
rólapokkal hirdetünk, hanem akár online eseményként is. Eb-
ben az esetben a Canva kiváló segítséget nyújt, ugyanis ki lehet 
választani, hogy milyen arányú és mekkora képet szeretnénk 
tervezni, pl. álló plakát, vagy Facebook-esemény borítóképe.

A Canva hasznos képeket, grafikákat is tartalmaz, de inspi-
rációt meríthetünk az alábbi oldalakon is:

 y Pinterest (hu.pinterest.com)
 y Pixabay (pixabay.com/hu)
 y Pexels (pexels.com/hu-hu)
 y Unsplash (unsplash.com)

A Canva egyszerű funkciói ingyenesen érhetők el, viszont 
ha nagyobb szabadságot szeretnél a képszerkesztés terén, az 
alábbi programokat ajánljuk:

GIMP (ingyenes)
Inkscape (ingyenes)
Adobe Photoshop (fizetős)
CorelDRAW (fizetős)

Csobán László, Németh Luca – Csorba Győző Könyvtár
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Ingyenes, korlátlan újságolvasás a KSZR településeken – 
bemutatkozik a Laptapir szolgáltatás

A Laptapir egy új, innovatív és praktikus megoldás a nyomtatott 
magazinok digitális olvasására számítógépen, táblagépen 
vagy okostelefonon. Az alkalmazás több mint 140 heti- és 

havilapot tartalmaz, amelyekhez az olvasók teljesen ingyen és 
korlátlan számban hozzáférhetnek a könyvtárban. A Csorba Győző 
Könyvtár 2023-tól előfizet erre az új szolgáltatásra az általa ellátott 
könyvtári szolgáltatóhelyek számára.

Milyen típusú újságokat tartalmaz?
Az autós-motoros lapok közül itt van a Motor Revü és az 

Auto Bild. A számítástechnika iránt érdeklődőknek a CHIP 
magazin, illetve a LINUX Magazin. Az ismeretterjesztő kate-
góriából az IPM és összes különszáma, a GEO, a BBC History. 
Életmódból, női lapból olvashatják a Családi lapot, a Glamourt, 
az ÉVA-t, Blikk Nőket, a Kiskegyedet, a fotózás iránt érdeklő-
dőknek a Digitális Fotó magazin hasznos olvasmány. Aki úti 
célpontokat keres, a Turista Magazinban találhat bőségesen, 
a futás szerelmeseinek ott a Runners World, a hobbikertészek 
négy kertészeti magazint forgathatnak. Gyereknek szól a több 
mint 60 éve indult Dörmögő Dömötör. Aki a német nyelvet 
gyakorolná, vagy német családtagja él Magyarországon, an-
nak a Budapester Zeitung vagy a BZ Magazin lehet érdekes. 
Ezen kívül még számos főzőmagazin, lakberendezési és köz-
életi lap színesíti a kínálatot.

Milyen extra lehetőségek érhetők el?
Nem csak a legfrissebb, hanem a korábbi lapszámokat is 

lehet böngészni: a Laptapiron elérhetőek a magazinok archí-
vumai, egyes lapok esetében akár 10 évre visszamenőleg, ami 
több mint 4000 lapszámot jelent. Az olvasók rákereshetnek 
az érdekes témákra a kiadványokban, könyvjelzővel láthatják 
el a legérdekesebb cikkeket vagy amelyeket később szeret-
nének elolvasni, így bármikor visszatérhetnek hozzá. Android 
és iOS applikáció is elérhető a Laptapirhoz, ezeken belül pedig 
lehetőség van letölteni a lapokat, így később azok offline is ol-
vashatók. (Webböngészőben nem működik az offline olvasás.) 

Egyszerre 10 lapot lehet lementeni, ezeket utána törölni tud-
ják a mentettekből, hogy újabb lapokat is hozzáadhassanak.

 Mi szükséges a szolgáltatáshoz a könyvtárban?
A szolgáltatás minden Csorba Győző Könyvtár által ellátott 

könyvtári szolgáltató helyen elérhető lesz január 1-től geo-
lokációval, amihez csak a könyvtár pontos címét kell megad-
ni a megyei könyvtáron keresztül a Laptapirnak, akik lekérik, 
majd beállítják, hogy az adott GPS koordináták 60 méteres 
körzetében elérhetőek legyenek az újságok az ott használt 
mobileszközökön (illetve minden olyan eszközön, ami be tudja 
mérni a pontos helyzetet). A helyi számítógépeken akkor lesz 
hozzáférhető a Laptapir, ha rendelkezik a könyvtár helyben fix 
IP címmel. Ezt az internetszolgáltatótól lehet igényelni, de ki-
sebb költséggel jár. A Könyvtár informatikai munkatársai erről 
bővebb információval tudnak szolgálni.

Hogyan használhatják az olvasók?
A látogatók rövid regisztrálás után mobiltelefonon, tableten, 

laptopon wifi kapcsolattal vagy GPS segítségével bármikor 
hozzáférhetnek az olvasnivalóhoz, amíg a szolgáltató helyen 
tartózkodnak. Fontos információ, hogy a Laptapir alkalmazás-
ba számos olyan funkció és plugin került beépítésre, amely 
a korábbi Android verziókban már nem működne, így Android 
7.0 és kisebb verziószámú rendszeren nem fut az alkalmazás.

A lépések:
 y Regisztráljon a www.laptapir.hu oldalon.
 y Mindössze a nevét és email címét kell megadnia és válasszon 
jelszót. 

 y Mobileszközökre (okostelefon, táblagép) töltse le az alkalmazást!
 y A regisztrált email-címmel és jelszóval már használhatja is az 
alkalmazást.

A Laptapir támogatja a fenntarthatóságra és 
a környezetvédelemre irányuló törekvéseket. A széndioxid-
kibocsátás jelentősen csökkenthető az újságnyomtatás 
minimalizálásával, és már nincs szükség a nyomtatott anyagok 
szállítására sem. A környezet számára további hozzáadott 
érték a hulladéktermelés csökkenése.

Az újságok soha nem fogynak el, mindig frissek, és az olva-
sók bármit és addig olvashatnak, amit és amíg csak akarnak. 

Forrás: https://laptapir.hu/ (Letöltés ideje: 2022. 11. 28.)

Összeállította: Szöllősi Gréta – Csorba Győző Könyvtár
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Lipták Ildikó: Csak neked akartunk jót

A könyv főszereplője Lilla, egy hetedikes lány, aki édesanyjá-
val és annak új párjával él. Nincs mögötte egy biztos család, sem 
anyagi biztonság. Lilla abban az érzékeny életkorban van, amikor 
mindenre keresi a magyarázatot, értelmezni próbálja a körülötte 
élő felnőtteket, igazodni próbál a kortársaihoz, akik nem mindig 
úgy reagálnak a dolgokra, ahogy ő számít rá, vagy amit ő termé-
szetesnek gondol. Mindennapjait olyan konfliktusok nehezítik, 
amelyeket jellemzően két osztálytársnője okoz. Kinga és Tündi, 
akik bár újak a közösségben, mégis lehengerlő magabiztossággal 
szerveznek és irányítanak, többek között Lillát, aki a hatásuk alá 
kerül, mert semmire sem vágyik jobban, mint tartozni valahová, 
valakikhez. Kellemetlen helyzetek és csalódások követik egymást, 
melyeket átélve Lilla hamarosan felismeri, hogy kihasználják és 
barátságuk egyáltalán nem őszinte. Okosan kiáll magáért és le-
vonja a megfelelő tanulságokat: a valóság nem mindig az, mint 

amit látunk, és felismeri a különbsé-
get a felszínes és a valóban értékes 
dolgok között. Közben az is kiderül, 
hogy sokszor a családi háttér felelős 
azért, ahogyan viselkedünk, ahogy 
másokhoz viszonyulunk. Lilla törté-
netén keresztül olyan problémákkal 
találkozunk, amelyek a kamaszok 
mindennapjaiban jelen vannak, de 
a könyv szól anyagi és társadalmi kü-
lönbségekről és arról is, hogyan látják 
ők a felnőtteket.

Csimota Könyvkiadó, 2020

Kárpáti Szlávna – Csorba Győző Könyvtár

Vámos Miklós: Ötvenhét lépés
 Vámos Miklós Ötvenhét lépés című 

kötete a Karcsú Könyvek sorozat első da-
rabja. Tervei szerint ebben a sorozatban 
olyan műveket közöl a szerző, amelyek 
kellően tömörek ahhoz, hogy könnye-
dén magunkkal vigyük akár egy utazás-
ra is, – Vámos Miklós elmondása szerint 
a kötetet annyira leszikárította, amennyi-
re csak emberileg és művészileg lehetsé-
ges. Ugyanakkor, amennyire vékony a kö-
tet, annyira nehéz témákat taglal. Négy 
nő sorsát követhetjük végig a huszadik 
században. A történetet olvasva nagyon 

pontos a leírásokat kapunk azokról az érzelmi folyamatokról, 
amik a könyvben szereplő nőkben zajlanak, mint például a szé-
gyenérzetből fakadó elhallgatás, ami jellemző volt a világháborút 
átélt generációkra, de még ma is rengeteg nő életében jelen van. 
A nagymama, anya, lánya sorsát követve láthatjuk, ahogy a sor-
stragédiák újra és újra ismétlődnek, és felmerül a kérdés, vajon 
tudunk-e változtatni az örökölt sorsunkon? A traumatikus sor-
sörökség mellett nagy szerepet kap a halál témája is, nem csak 
a túlvilági lét, hanem az elengedési folyamat kapcsán is. A szer-
ző ebben a kötetben tabutémákat feszeget, és akarva-akaratlan 
önvizsgálatra készteti az olvasókat.

Athenaeum Kiadó, 2022
Simonfalvi Anita – Csorba Győző Könyvtár

Fábián Janka: Árvízi napló
Fábián Janka történelmi témájú regényeivel már számtalan 

izgalmas, kellemes percet szerzett olvasóinak. Új kisregényé-
ben a Cholera napló című művéből már megismert Gruber csa-
lád hét évvel későbbi életébe nyerhetünk betekintést Gruber 
Vilma naplóján keresztül.

A történet az 1838-as árvíz idején játszódik, amikor minden 
idők legnagyobb árvize öntötte el Pestet. A katasztrófa idején 
Gruber Vilma Pesten a nővére otthonában tartózkodik, mivel 
a megáradt folyótól pár utcányira lakik, ezért hamarosan csa-
ládjával az események központjába kerülnek. A hónapok óta 
észlelt előjelekkel nem törődve a várost meglepetésszerűen 
öntötte el a Duna. Az ő szemén keresztül ismerjük meg az ár-
víz történetét, látjuk a katasztrófát megelőző körülményeket, 
a súlyos pusztítást, Pest víz által elöntött, leomló épületeit, az 
emberáldozatokat, fosztogatásokat és a veszteségeket. Ol-
vasmányos történet, amely bő két hónap eseményeit eleveníti 
fel, ezért a történések dinamikusan követik egymást. Színes 
életképekben elevenedik meg előttünk a korszak, a reformko-
ri mindennapok, a szokások. Érdekes volt arról olvasni, hogy 
az emberek mennyire tartottak egy, a Pestet és Budát ösz-

szekötő híd megépítésétől, valamint 
hogy az előző 1775-ös árvíz emléke 
még kísértett, és ennek ellenére nem 
készültek fel különösebben egy újabb 
ilyen eseményre. Történelmi alakok is 
felbukkannak a kisregényben: Wesse-
lényi Miklós, az árvízi hajós, a nyom-
dász, Landerer Lajos, Vásárhelyi Pál 
mérnök, István főherceg, József nádor 
fia, illetve Déryné, a híres színésznő. 
Ezáltal ízelítőt kapunk a kor kulturális 
életéből is. Izgalmas kisregény, hiteles 
korrajz, ahol a letűnt kor hősei is 
megjelennek és az újrakezdés reménye is felcsillan. 2022-ben 
hagyományteremtő szándékkal indították útjára a Nők Lapja 
Irodalmi Díjat, ahol a közönségdíjat a Nők Lapja olvasóinak 
szavazatai alapján az Árvízi napló c. kisregény kapta. 

Libri Kiadó, 2022

Mizerák Andrea – 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@gmail.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

Somogyi Krisztina somogyi.krisztina@csgyk.hu +36 72/501-500 / 28097

Könyvtárbusz 2.
Molnár Ferenc molnar.ferenc@csgyk.hu +36 72/501-500 / 28097

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

KönyvtárMozi; 
Nyilvános könyvtárak Márkus István markus.istvan@csgyk.hu +36 72/501-500 / 28035

Rendezvényszervezés
Németh Luca bkszr@csgyk.hu +36 72/501-500 / 28058

Szeifer Csaba bkszr@csgyk.hu +36 72/501-500 / 28058

Informatika
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 / 28035

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


