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HÍRT ZENGÜNK!
Kedves Könyvtáros Kollégák!

Az őszi számunkban elsőként egy összegzést olvashattok 
a harmadik hálózatépítő továbbképzésről, illetve egy recen-
ziót a nemrég megjelent Hazai és nemzetközi jó gyakorlatok 
a könyvtárbuszos szolgáltatásban című kiadványunkról. Ezt egy 
érzelmi intelligenciával foglalkozó írás követi. A továbbiakban 
az Idővonat Olvasótábor és a Német nemzetiségi olvasótábor 
történetét elevenítjük fel, a cikk a régi idők olvasótáborainak 
hagyományaiba és mindennapjaiba enged betekintést. Be-
mutatkozik Villány könyvtári szolgáltató helye is, amely egy 
sikeres NKA pályázatnak köszönhetően megújult, és 2022-
ben átadásra került. A KönyvtárMozi rovatunkban három 
filmet ajánlunk vetítésre, melyhez segédanyagot is találtok 
a konyvtarmozi.hu oldalon, illetve FilmPakkot kölcsönözhet-
tek a megyei könyvtártól. A Hasznos tudnivalókban a Körbi-
rodalom Gyermekkönyvtár mutatkozik be, akik a honlapjukon 
Bibliotéma címen egy speciális, tematikus könyvajánló oldalt 
indítottak. Végül pedig: Figyusz, ezt olvasd! – itt a gyermek-
könyvtár által ajánlott könyvekből szemezgethettek.
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Lezárult a harmadik hálózatépítő továbbképzés

A Csorba Győző Könyvtár a Nemzeti Kulturális Alap támogatá-
sának köszönhetően immár harmadik alkalommal indította 
el öt modulos könyvtári képzését a megyében dolgozó mun-

katársak részére.

2022. február 9. és június 15. között, 6 alkalommal, összesen 
23 fő bevonásával zajlott a programsorozat, amelynek nem tit-
kolt célja volt, hogy tovább erősítse a megye könyvtári hálózatát. 
A munkatársak az 5 modul során az alábbi témaköröket járták 
körbe: közösségépítés, könyvtári partnerkapcsolatok, könyvtári 
alapismeretek, rendezvényszervezés, könyvtári minőségbizto-
sítás és marketing, számítógépes alapismeretek, a Corvina IKR 
kölcsönző modul használata. Fontosnak érezzük, hogy a megye 
könyvtárosai munkavégzésüket ne elszigeteltként, hanem egy 
nagy egész részeként éljék meg. Baranya megye aprófalvas te-
lepülésszerkezetű, így bár a szolgáltatást 9 referens, valamint 
egy nyilvános könyvtári referens koordinálja, sokszor nehéz 
feladat a folyamatos személyes kapcsolattartás és a motiválás. 
A képzés kiváló lehetőséget nyújtott arra, hogy a résztvevő kol-
légák közelebbről is megismerkedjenek egymással és velünk, 
alkalom nyílt a felmerülő problémák részletes megbeszélésére 
és megoldási javaslatok kidolgozására. A résztvevők egymás 
munkájából és az elhangzott előadásokból inspirációt szerez-
hettek, amely új lendületet, ötleteket adhatott számukra a min-
dennapi feladatok elvégzéséhez. Június 22-én egy szakmai 
nappal összekötve megtartottuk a továbbképzés rövid zárását 

és értékelését is. Az előadások után Miszler 
Tamás igazgató úr átadta az elismerő okle-
veleket. Reméljük, hogy a képzést teljesítő 
22 kolléga a mindennapi munkában siker-
rel tudja majd hasznosítani a tanultakat, és 
örülnénk, ha a megyéből minél többen részt 
vennének az újabb tanfolyamokon, hiszen 
ez remek lehetőség új kapcsolatok kiala-
kítására, a BKSZR hálózat erősítésére, és 
arra, hogy mindenki érezze, hogy a könyv-
tára fontos szerepet tölt be a kultúraközve-
títésében, a közösségépítésben, a település 
mindennapi életében. 

Szöllősi Gréta – Csorba Győző Könyvtár

TUDÓSÍTÁS
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CÍMTUDÓSÍTÁS

Megjelent a Hazai és nemzetközi 
jó gyakorlatok a könyvtárbuszos 
szolgáltatásban című kiadvány

A Csorba Győző Könyvtár a könyvtárbuszos szolgáltatásá-
nak 2010-es indulása óta sok tapasztalattal gazdago-
dott, amelyet a könyvtár kollégái azóta számos hazai és 

nemzetközi konferencián megosztottak. A szolgáltatások vál-
tozatossága, speciális módszertana nem csupán a könyvtáros 
kollégáknak tud új információval szolgálni, hanem akár az olva-
sók számára is. 

Az elmúlt évek szakmai eseményein tapasztalt külföldi pél-
dák, illetve a hazai könyvtárbuszos szolgáltatást végző intéz-
mények számának bővülése is arra ösztönzött bennünket, 
hogy egy kiadvánnyal gyűjtsük egybe a hazai és nemzetközi jó 
gyakorlatokat, olyanokat, amelyek akár átültethetők a partne-
rek szolgáltatásaiba. Ehhez biztosított jó hátteret a Nemzeti 
Kulturális Alap pályázata. A kiadvány pályázatának előkészí-
tése 2021 közepén kezdődött, több partner is olyan projek-
tet küldött, amelyet a pandémia alatt fejlesztettek ki, viszont 
ezeket a járvány csillapodásával, elmúltával is tovább kívánják 
vinni, adott esetben szélesíteni a szolgáltatást. 

A pozitív pályázati döntés után újra felvettük a kapcsolatot 
partnereinkkel és elkezdtük bekérni tőlük az innovációk hosz-
szabb, kifejtett változatait. Kaptunk projektleírást Horvátor-
szágból, Szlovéniából, Hollandiából, Szerbiából és természe-
tesen az itthoni partnerektől. 

A szövegekből jól látható, hogy az egyes elérendő célcso-
portok megszólítására, elérésére mindenkinek egy kicsit más 
módszere van, a település, a térség lakosai igényeinek figye-
lembevételével. A könyvtárbuszos szolgáltatások során na-

gyon nagy szerepe van a könyvtárosnak, hiszen ő a kapocs 
a helyi közösség és a könyvtár között. De nagy jelentősége 
van sokszor a település vezetőjének; fontos a nyitvatartási 
idő, de akár az időjárás is lehet egy szempont szolgáltatáskor. 

Néhány kedvenc projektünk:
• a Heves megyei mesebusz, amely iskolás csoportokat fo-

gad, így ösztönzve könyvtárlátogatásra és beiratkozásra 
a résztvevőket,

• a nyíregyházi és a zeelandi könyvtár internethasználatot 
segítő órái,

• zsákbamacska projekt Ljubljanában, amely a meglepetés 
örömét csempészi a kölcsönzési folyamatba,

• és természetesen a szívünkhöz egyik legközelebb álló 
program a pécsi Mikulásbusz, a Mikulás szobája pedig 
más térben is megvalósítható egyszerű eszközökkel.

A kiadvány nyomtatott és online formában is elérhető: le 
lehet tölteni a https://bkszr.csgyk.hu/kiadvanyok oldalról. 

Németh Luca  – Csorba Győző Könyvtár

Ljubjana: zsákbamacska projekt

 A pécsi Mikulásbusz
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TUDÓSÍTÁS

Érzelmi intelligencia-fejlesztő foglalkozások 
a BKSZR településein

Az utóbbi 30 évben a pszichológiának azon területe, ami az érzel-
mi intelligenciával mélyebben foglalkozik, igen nagy népszerű-
ségre tett szert. 1995-ben a nemzetközi szakemberek körében 

az EQ-t az „életbeli sikeresség legjobb előrejelzéseként” definiálták. 

Kutatások során megfigyelték, hogy az érzelmileg intelligen-
sebb embereknek fejlettebb az empátiás készségük, több és jobb 
minőségű baráti kapcsolatokat ápolnak, ritkábban érzik magukat 
magányosnak, kevésbé szoronganak, magasabb az önértékelé-
sük és önbizalmuk. Azok, akik nehezebben ismerik fel és kezelik 
érzelmeiket, könnyebben összeomlanak stresszhelyzetekben, 
ami gyakran agresszív viselkedéshez vezet, és az önkontroll hi-
ányával társulhat. Az érzelmi intelligencia segít minket abban, 
hogy megküzdjünk a körülöttünk lévő világ követelményeivel, 
a társadalmi elvárásokkal. Ha ez a képességünk fejlettebb, ké-
pesek vagyunk saját és mások érzelmeit szabályozni, ami elen-
gedhetetlen a problémamegoldásban és a konfliktuskezelésben 
is. Ahhoz, hogy a gyermekek lelkileg egészséges felnőttekké vál-
janak, kiegyensúlyozott emberi kapcsolatokkal rendelkezzenek, 
képesek legyenek együttműködni másokkal, s emellett önmaguk 
érvényesítése se okozzon gondot nekik, tárgyi tudásuk mellett 
szükségük van egyfajta „érzelmi ügyességre”. 

Az EQ fejlesztésének lehetősége könyvtári foglalkozások 
keretén belül

Különleges hangulatú játékokból összeállított, mesés ele-
mekkel átszőtt csoportfoglalkozással bővült a BKSZR tele-
pülésein igénybe vehető szolgáltatások tárháza. Májusban, 
Zengővárkonyban nyílt először alkalom arra, hogy a gyerekek 
megismerkedhessenek a képzeletjátékokkal, és a fantáziájukon 
keresztül beléphessenek azok szeretettel teli légkörébe. A kis 
csoport a kettes könyvtárbuszon hallgathatott meg, és élhetett 
át egy-egy rövidke történetet előbb egy képzeletbeli tájon való 
utazás során, majd egy mézföldes barangoláson. Június elején 
Versendre vittük el a programot, ahol elsős és másodikos gye-
rekek óriási lelkesedéssel fogadták. Csillogó szemekkel mesél-
ték el, hogyan érezték magukat a játékok közben, milyen kalan-
dokat éltek át képzeletükben. Minden gyerek szívesen osztotta 
meg a gondolatait és élményeit, nagyon örültek a rájuk irányuló 

figyelemnek. Voltak, akik hihetetlenül választékosan megfogal-
mazva, fantáziadús történettel ajándékoztak meg. A foglalko-
zásnak rengeteg jótékony hatása van, s kifejezetten hasznos 
azon gyerekek számára, akiknek akár tanulási, akár magatar-
tási nehézségeik vannak. A játékok során megtanulják, hogyan 
gyűjtsenek erőt önmaguk megnyugtatására, hogyan reagálja-
nak higgadtan a felmerülő problémákra. Megtapasztalják, ho-
gyan lehet könnyedén ellazulni és felfrissülni, energiájukat össz-
pontosítani és megújítani, kreativitásukat és találékonyságukat 
kiaknázni, másokkal való kapcsolatukat békésebbé alakítani. 
A gyerekek megismerik önmagukat és a körülöttük lévő világot, 
figyelmük koncentráltabbá válik. A mindennapok nehézségei 
miatt kialakult feszültségük, frusztrációjuk csökken. Megta-
nulják kifejezni pozitív és negatív érzéseiket. A fantáziajátékok 
rendszeressé tétele nagyban hozzájárulna az esélyegyenlőség 
növekedéséhez is, hiszen ezek a foglalkozások jelentősen bő-
vítik a gyerekek szókincsét, fejlesztik verbális kifejezőkészsé-
güket, s így hozzájárulnak az olvasóvá nevelés sikerességéhez 
is. Azok a gyerekek, akiknek lehetőségük nyílik arra, hogy bizo-
nyos időközönként újra és újra részesei lehessenek ezeknek az 
élményekben gazdag foglalkozásoknak, együttműködőbbek, 
nyitottabbak és elfogadóbbak lesznek társaikkal. Nagyobb em-
pátiával rendelkeznek, személyiségfejlődésük egészségesebbé 
válik. A játékok fejlesztik a kitartást, a kreatív gondolkodást, 
mozgósítják az emlékezetet, felélesztik az alkotóvágyat. Nő 

a gyerekek téri tájékozódása, értelmi és érzelmi intelligenciájuk 
egyaránt, képessé válnak az összefüggések felismerésére és 
életükben való könnyebb eligazodásra. Jó lenne, ha minél több 
településre, minél több gyerekhez eljuthatna a foglalkozás, 
elősegítve ezzel olvasóvá válásukat, és esélyt adva arra, hogy 
tanulmányaikban könnyebben haladhassanak, s ezáltal felnőtt 
életüket boldogabb és sikeresebb alapokra helyezhessék. 

Milánkovics-Steiner Kitti - Csorba Győző Könyvtár
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HELYI ÉRTÉK

Olvasótáborok története  
a megyei könyvtár életében

A Baranya Megyei Könyvtár alapításának 70. évfordulója kap-
csán bemutattuk a kistelepülési könyvtárellátás történetét, 
most következő írásunkban pedig az Idővonat Olvasótábor 

és a Német nemzetiségi olvasótábor történetét elevenítjük fel, 
amely betekintést enged a régi idők olvasótáborainak hagyomá-
nyaiba és mindennapjaiba.

Az Idővonat Olvasótábor indulása és működésének évtizedei

Az Idővonat Olvasótábor gyökerei a 70-es évek elejéig nyúl-
nak vissza, amikor a Baranya Megyei Könyvtár a főként írók 
és költők által indított olvasótábori mozgalomhoz csatlako-
zott. 1977-ben a Pécsvárad melletti Dombay-tónál tartottak 
olvasótábort a Baranya Megyei Tanács V. B. Művelődésügyi 
Osztályának anyagi támogatásával, illetve a Megyei Könyv-
tár szakmai, módszertani segítségével, melyen a Megyénk az 
irodalomban című pályázat legjobban szereplő diákjai vettek 
részt. A tábor keretén belül filmvitát és folyóiratszerkesztést 
is szerveztek. „Könyvtári foglalkozásainkon a kézikönyvek, 
lexikonok használatával rendezünk szellemi vetélkedőket. Nem 
a lexikális tudást jutalmazzuk, hanem a könyvtári kézikönyvek 
ügyes használatát. […] Két szempontból hasznos ez az akció: 
akik részt vettek a pályázaton, majd kitüntetésképpen eljöhettek 
ide, tanulótársaikat is ösztönözték a könyvtárba járás, az olvasás 
megkedvelésére. Másrészt itt egybefonódik a nyaralás meg a ta-

nulás. […] A Dombay-tó festői környezete ideális körülményeket 
biztosít mindehhez.”

1988-ban indult útjára a „IDŐVONAT”, amiről a Dunántúli 
Napló így írt 1988. július 8-án: „A tábor lakói évente egy-egy 
nagy történeti korszakba vonatozhatnak el a fantázia vasútján. 
Idén az őskorba és az ókorba látogatnak. Az egyes témakörö-
ket naponta forgószínpad-szerűen 5 szempontból vizsgálják: 
földrajz, történelem, irodalom, művészetek, sport és a minden-
napi élet. A program célja, hogy a gyerekek felismerhessék a tör-
ténelem fejlődésmenetét, illetőleg azt, hogy az emberi kultúra 
egy-egy korszakban mindig szerves egységet alkot.” A Harkány-
ban megrendezett tábor főként a művelődésben hátrányos 
helyzetű, tehetséges gyerekek tanulásának segítését tűzte 
ki célként. E különleges élményben résztvevő diákok Róma, 
Karthágó és Trója antik tájait barangolták be a tíznapos bent-
lakásos tábor során. 

A következő év is izgalmas témákat kínált a gyerekeknek 
Harkányban: az immár 14. alkalommal megtartott megyei ol-

vasótábor alkalmával Árpád magyarjaiként özönlöt-
ték el a Kárpát-medencét; a hetedik osztályba lépő 
tanulók pedig Kolumbusz hajóján jutottak el az Újvi-
lág partjaihoz. A Dunántúli Napló 1989. augusztus 
10-ei cikkének szerzője ezekkel a sorokkal érzékel-
teti az olvasótábor hangulatát: „Nevezetes történelmi 
személyiségek között foglaltam helyet: szemben velem 
Rákóczi Ferenc, mellettem a török szultán, s a többiek 
sem akárkik; királyok, nemes urak, hölgyek. Meghuzigál-
tam kicsit a török szultán szakállát, de nem haragszik 
meg érte, sőt elnézően mosolyog.” Ebben az évben már 
ötvenhárom gyerek robogott az Idővonattal a közép-
kor kalandos színterein. „Tavaly is érdekes volt a tábor, 
de ez a mostani még izgalmasabb állítja két marcona 
vitéz, csak úgy zörög csomagolópapír páncéljuk, s csat-
togtatják apró fakardjukat. […] Az a legjobb, hogy külön-
böző történeteket, jeleneteket eljátszunk, beöltözünk. 
[…] Egyébként sokan nem szeretjük a történelmet, de 
így látjuk, mennyire érdekes, és jól megjegyezhető! […] 
Mi, akik tavaly is itt voltunk, színészképzőnek is elnevez-
tük a tábort, mert annyit kell játszani – szól közbe egy 
papírkoronás fiú.” A táborzáró karnevál a legkülönbö-
zőbb középkori helyszíneken zajlott, mint a kolostori 
iskola, templom, vásár, piac.    Idővonat olvasótábor (A kép magántulajdon)
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1992-ben a helyszín megváltozott, s a Baranya Megyei 
Gyermek és Ifjúsági Alapítvány sikondai táborában zajlott az 
olvasótábor, s új elem is bekerült a tábor tíz napos programjába: 
zenetörténeti ismeretekkel színesítették a rendezvényt. 
„Délelőttönként előadásokat hallgatnak a gyerekek, majd önálló 
gyűjtőmunkát végeznek, és játékos formában be is mutatják, 
mit tanultak. Lesz nemezelés, ókori tábori olimpia, törvénykönyv 
készítés. Reméljük, hogy a hatvan gyerek, akik Horvátországból, 
Erdélyből, Kárpátaljáról, Szlovákiából, Szlovéniából és Pécsről, 
Baranyából érkeztek, jól fogják érezni magukat.” – ezekkel a so-
rokkal zárja a táborról hírt adó cikket a Dunántúli Napló július 
10-ei száma.

A következő évben ismét a középkori történelem kapott 
szerepet a tábor tematikájában, ahol kiemelten foglalkoztak 
a magyarság középkori kultúrájával, történelmével, hiszen 
a táborlakók között sok határon túl élő magyar gyermek is 
volt. A főiskolás csoportvezetők által irányított foglalkozá-
sok leginkább szituációs játékokra emlékeztettek. A tízna-
pos rendezvénynek volt táborkönyvtára, ami a határon túli 
magyar gyerekeknek különösen sokat jelentett, hiszen ők 
otthon nem juthattak magyar nyelvű könyvekhez. Augusz-
tus 9-én pedig ünnepet és vigadalmat tartottak abban a kö-
zépkori városban, amit az előtte való napokban építettek fel. 
„Lesz vásári komédia, lesznek ceremóniamesterek, akik fogadják 
a vendégeket, vezénylik az egész ünnepet, működni fog a kolos-
toriskola, ahol különböző feladatok végrehajtásáért lehet szerez-
ni plusz fabatkákat is. És lesz egy csapat, aki az aljanépet képvi-
selik, ők fosztogatnak, és ők azok, akik majd a főtéren felállított 
vesztőhelyen végzik.”

Korábbi igazgatónk, könyvtáros kollégánk Dr. Szabolcsiné 
Orosz Hajnalka 1984-ben vett részt először a siklósi-harkányi 
„Nézz, Láss, Kérdezz…” elnevezésű olvasótábor programjának 
összeállításában. 1996-tól pedig alapítványi támogatással 
(„IDŐVONAT” Olvasótábor Alapítvány) és különböző pályázati 
forrásokkal, valamint szponzorokkal tudta megvalósítani az 
elkövetkező évek olvasótáborainak programjait.  

Az Idővonat olvasótábor 1988-2007 között öt alkalommal, 
a történelmi korszakokat négyéves ciklusokban (őskor, ókor, 
középkor, újkor) tárgyaló bentlakásos nyári tábor volt. A legfon-
tosabb célkitűzés az volt, hogy a gyerekek történelemszemlé-
lete élményszerű keretek között valósuljon meg. A résztvevő 
diákok olyan társadalmi-gazdasági, természettudományos és 
művelődéstörténeti összefüggésekkel ismerkedhettek meg, 
amelyek felfedezésére a feszített ütemű iskolai tanulmányaik 
során nem volt lehetőségük. Az ismeretszerzésen túl a tíz 
napos „közös élet”, az állandó együttlét közösségformáló 
erővel is bírt. 2008 és 2016 között évente más kulturális, 
történelmi tematikára épülő jellege volt, bentlakásos és 
napközi táboros formában egyaránt.

A Német nemzetiségi olvasótáborok története

Az országban elsőként Baranyában, Bár településen 1976-
ban indította útjára a Baranya Megyei Tanács, a Mohácsi Já-
rási Hivatal és a Szerb-Horvát Báziskönyvtár a négynapos 
olvasótábort, azzal a céllal, hogy elmélyítsék a német és 
a szerb-horvát ajkú gyerekek anyanyelvi kultúráját, a könyv 

és az olvasás szeretetét. Az olvasótábor elősegítette az ön-
álló tanulás készségének kialakulását és a források megis-
merését is. Bács-Kiskun, Tolna és Baranya megye résztvevő 
diákjai megismerkedhettek a délszláv és a német szövet-
ségek életével. „[…] szekciókban folyik a foglalkozás. A német 
csoport vendége dr. Szende Béla, a Pécsi Tanárképző Főiskola 
docense, a magyarországi német nemzetiségi irodalmat mutat-
ja be, majd a főiskolások vezetésével könyvtári óra következik. 
A délszláv csoportban a könyvtári órán kívül olvasmányelemzés 
lesz. Délután ellátogatnak a mohácsi járási, városi könyvtárba. 
Játékos irodalmi vetélkedőn, hajókiránduláson vesznek részt 
a gyerekek.” 

„Baar ist Wunderbar” – hirdeti a 10. német nemzetiségi 
olvasótábor tiszteletére megjelent 1985-ös kiadvány címe. 
A Dunántúli Napló 1985-ös cikke is így kezdi tudósítását 
a Bárban megrendezett tíz napos táborról, melyen Baranyából 
és Komárom megyéből hatvan felső tagozatos tanuló vehe-
tett részt, hogy nyelvtudásukat, beszédkészségüket fejleszt-
hessék. A tábor ideje alatt irodalmi, honismereti, természet-
kutató, történész és színjátszó kiscsoportokban tanulhattak 
a gyerekek pedagógusok és főiskolai hallgatók irányítása mel-
lett. „Schreiner Erzsi elsős lesz a pécsi Leőwey Gimnázium nem-
zetiségi tagozatán. Nagyszüleivel csak németül beszél. Örül, hogy 
a nyelvjárás mellett ismeri az irodalmi németet is. Vendégek érke-
zésekor, turista utakon tudta eddig hasznosítani tudását.”  

Az 1988-as év német nemzetiségi olvasótáboráról így tá-
jékoztatott a Dunántúli Napló: „A Baranya Megyei Könyvtár 
német báziskönyvtára augusztus 8. és 16. között Bárban rendezi 
meg német nemzetiségi olvasótáborát, amely a nemzetiségi tu-
dat erősítését kívánja szolgálni programjával. A tábor lakói meg-
ismerkedhetnek a magyarországi német nemzetiség történetével, 
hagyományaival, néprajzával, költészetével, zenei és tánckultú-
rájával. A táborozás során a gyerekek szakemberek segítségével 
feldolgozzák Dunaszekcső és Bár kultúrtörténeti hagyományait. 
A következő években hasonló táborozás idején kerül sor Sombe-
rek, Nagynyárád, Bóly, Palotabozsok, Véménd és Babarc hagyo-
mányainak feldolgozására.”

A következő évben a táborhoz tíz vendéggyerek is csatla-
kozott az NDK-ból: a cserekapcsolat öt éve jött létre a Bad 
Vilsnack-i diákokkal és tanárokkal. Ebben az évben Somberek 
és Görcsönydoboka történetével, népszokásaival ismerkedtek 
a táborlakók. Idős emberekkel beszélgettek, előadásokat hall-
gattak, kirándultak és sportoltak, s igyekeztek minél többet 
kommunikálni német nyelven.

1991-től alapítványi keretek között, de továbbra is a Ba-
ranya Megyei Könyvtár szervezésében rendezték meg az ol-
vasótábort Bauer Nóra könyvtáros vezetésével. A Dunántúli 
Napló 1991. augusztus 14-ei számában ez olvasható: „Prog-
ramokban bővelkedett a baranyai általános iskolások idei, három-
hetes Német Nemzetiségi Olvasótábora. […] a hagyományoknak 
megfelelően az idén is kiadványt, az évek során a negyediket 
jelentették meg a diákok szerkesztésében Leselager Baar 1991 
címmel.”

1993-tól a német nemzetiségi olvasótábort tovább fej-
lesztve, hároméves tematikus programot dolgoztak ki, mely-
nek főbb törekvései mentén az első évet nyelvgyakorlásra 
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és ismerkedésre jelölték ki; a második évben a németség 
népszokásait emelték ki két témakörbe foglalva („Az év je-
les napjai” és „Bölcsőtől a koporsóig”); a ciklus utolsó évében 
pedig a németség története és a jelenkori kisebbségi élete 
volt a téma.  1994-ben az Új Dunántúli Napló így ír a prog-
ramról és a tervekről: „A múlt évben főként mesékkel, versek-
kel foglalkoztak, idén a német népszokások felelevenítése a cél, 
jövőre a németség történetét mutatják be […] A tábor legfőbb 
célja a német nyelv kötetlen, tananyagtól független gyakorlása, 
melyben sokat segítenek az itt táborozó dél-tiroli és horvátor-
szági diákok. Eddigi programjukban több kirándulás szerepelt. 

Így ellátogattak Somberekre, megnézték az aratást, a bólyi 
mezőgazdasági múzeumot, a serfőzdét, a pékséget Szaj-
kon, és hajóztak a Dunán.”

1996-ban Bólyban tartották meg 21. alkalommal 
a német nemzetiségi tábort, ahol a németség hagyomá-
nyainak fenntartása és továbbörökítése, a nyelv ápolása 
volt a legfőbb cél. „A negyven baranyai, somogyi és erdélyi 
német nemzetiségű gyermek egy héten keresztül ismerkedik 
a német nemzetiségiek szokásaival, ünnepeivel, dalaival és 
kézműves mesterségeivel. Meglátogatják a környező tele-
püléseken élő fazekast, kékfestőt, pacskerkötőt, mézeska-
lácsost, akiktől az egyszerűbb technikákat ellesve maguk is 
készítenek apróbb tárgyakat […] Minden évben megismer-
kednek egy-egy német népszokással a gyerekek, idén a bú-
csú szokásait elevenítik fel. Szombaton egy igazi búcsút ren-
deznek Bóly főutcáján, ahol előadják az egész héten tanult 
történeteket, mondókákat, énekeket. A fiatalok az általuk 
készített mézeskalácsból, fűzött gyöngyből, gipszformákból 
kirakodóvásárt rendeznek és a helyi hagyományoknak meg-
felelően búcsúfát is állítanak.”

1999-től fontos változás állt be a tábor finanszírozá-
sának terén, s ennek eredményeképpen a Baranya Me-
gyei Könyvtár létrehozta a ma is létező Könyvvel Anya-
nyelvünkért Alapítványt, mely pályázatok elnyerésével és 
támogatások megszervezésével igyekezett megterem-
teni a szükséges anyagi forrásokat. 

Jelenleg nem rendszeres formában, hanem elnyert 
pályázati támogatások esetén alkalmanként vannak napközis 
jellegű, tematikus nyári táborok a Csorba Győző Könyvtárban.

A bejegyzésünkben említett két olvasótábor évtizedeken 
átívelő népszerűsége nem csupán a Baranya Megyei Könyv-
tár ismertségét növelte, hanem több generáció gyermekének, 
kisdiákjainak színesítette meg életét azokban a tábori napok-
ban, s felejthetetlen élményekkel és emlékekkel ajándékozta 
meg őket.

Milánkovics-Steiner Kitti
Csorba Győző Könyvtár

Irodalmi csoport tagjai Grimm meséket elemeznek a német nemzetiségi 
olvasótáborban (Kép forrása: Csorba Győző Könyvtár Helyismereti Gyűj-
temény Dunántúli Napló Fotóarchívuma)

Felhasznált irodalom:
Elmélyíteni az anyanyelvi kultúrát : Megnyílt a nemzetiségi olvasótábor Bárban In: DN 1976. 06. 03. p. 1.
Olvasótábor a Dombay-tónál In: DN 1977. 06. 15. p. 3.
Baar ist Wunderbar! : Német nemzetiségi olvasótábor Bárban In: DN 1985. 08. 06. p. 5.
Baar ist wunderbar : 10 jahre des Deutschen Nationalitäten Leselager zu Baar, Pécs, Baranya Megyei Kvt., 1985.
Utazások távoli történeti korokba : Olvasótáborok általános iskolásoknak, In: DN 1988. 07. 08. p. 3.
A megyei olvasótábor összesepregetett hét krajcára : Az idővonat második állomása In: DN 1989. 06. 24. p. 11.
Robog az Idővonat : Olvasótábor Siklóson In: DN 1989. 08. 10. p. 5.
Tizennegyedik alkalommal : Olvasótábor Bárban In: 1989. 08. 02. p. 13.
Leselager Baar 1991 In: Új DN 1991. 08. 14. p. 4.
Őskor! Kiszállás! : Újra elindult az „Idővonat” Sikondán In: DN 1992. 07. 10. p. 13.
Idővonat olvasótábor Sikondán : Középkori városépítés és a fabatka In: DN 1993. 08. 06. p. 5.
Sallai Éva: Nemzetiségi olvasótábor Bárban In: Új DN 1994. 07. 09. p. 1.
Nemzetiségi olvasótábor Bólyban In: Új DN 1996. 08. 05. p. 3. 
Bauer Nóra: Német olvasótábor – huszonötödször In: BKI 1999. november p. 10-11.
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Villány könyvtári szolgáltatóhely

Villány a róla elnevezett Villányi-hegység keleti lábainál ta-
lálható, már ősidők óta lakott település volt, amit bronzkori le-
letek is bizonyítják. Először a kelták, majd a rómaiak és a rácok 
lakták. Klímájában mediterrán hatás érezhető, évi 2000 óra 
felett van a napsütéses órák száma. A szőlőművelés eredete 
feltételezhetően a keltákig, bizonyíthatóan a rómaiakig nyúlik 
vissza.

Villány a „Szőlő és Bor városa” címet 1987-ben kapta meg 
egy nemzetközi zsűritől. Az ország legdélibb borvidékén, gyö-
nyörű földrajzi környezetben található kisváros lakói átörökí-
tették az itt élt, főként német nemzetiségű lakosok többév-
százados tudását, tapasztalatait. A németek mellett sok szerb 
is költözött a településre, ami volt járási székhely, nagyközség, 
s 2000 júliusában elnyerte a városi címet.

Villányban 1953 óta működik folyamatosan könyvtár. 1988-
ig a Művelődési Házban egy kb. 25 m2-es helyiségben kapott 
helyet. Miután az ÁFÉSZ iroda megszűnt, az akkori Nagyköz-
ségi Tanács vette át az épületet, és egy pályázat segítségével 
alkalmassá tette, hogy könyvtárként működjön tovább 150 
m2-en. 1989-ben a könyvtár funkciója bővült azáltal, hogy 
az általános iskola átadta akkori könyvállományát, s a neve 
ezért Iskolai-Községi Könyvtár, majd 2000-től Iskolai-Városi 
Könyvtár lett. A könyvtár 1991-től gyűjti a helytörténeti doku-
mentumokat Villányról, a legrégebbi 1821-ből való. A Csorba 
Győző Könyvtár segítségével sikerült összegyűjteni újságcik-
keket a városról 1905-től napjainkig. 1988-ban Eislingen te-
lepülés, Villány testvérvárosa 1300 kötetet, majd a következő 
évben a Bécs melletti ifjúsági egyesület egy villányi látogatás 
után színes tévét és videólejátszót ajándékozott a könyvtár-
nak. 1999-ben a „Könyvtárpártoló Önkormányzat” pályázat 
segítségével megtörtént a könyvtár külső és belső felújítá-
sa. A könyvtár 2001-ben az „Olvasás Éve” rendezvénysoro-
zat keretében számítógépre és könyvtári programra kapott 
támogatást, a „Felzárkóztató” pályázaton pedig pénzt nyert, 

melyből bővítette a könyvtár állományát. A „Korszerű 
könyvtári környezet” pályázat során bútorokra pályá-
zott, és nyert, így sikerült egy pár új bútorral szépíteni 
a könyvtár környezetét. 2002-től jó pár éven keresz-
tül szűkös költségvetésből gazdálkodott az Önkor-
mányzat, amely elsősorban a könyvtárat érintette. 
Előfordult olyan év is, hogy egyáltalán nem bővült új 
könyvekkel az állomány. Ebben az időszakban az olva-
sói kérések könyvtárközi kölcsönzéssel teljesültek, s 
a könyvtár több felajánlott könyvet befogadott, ezáltal 
804 kötettel bővült az állomány. A szűkös évek ellené-
re az volt a fontos, hogy az Önkormányzat gondosko-
dott magáról az épület működéséről. A nehéz időszak 
egészen 2006-ig eltartott. A könyvtár próbált minél 
többet pályázni, így többek között 2005-ben, a „Nagy 
Könyv” évében elnyert forrásból gyerekműsorokat si-
került megvalósítani.

2008-ban – forráshiány miatt – a könyvtárat integ-
rálták a művelődési házzal, ahol egy 120 m2-es nagy 
teremben látta el a könyvtári funkciókat. Ennek elle-

nére mindig sikerült sokszínű foglalkozásokat kínálni gyere-
keknek és felnőtteknek egyaránt, pl. eMagyarország Pontként 
100 főnek tartott internethasználói tanfolyamot. Ezt a gya-
korlatot folytatta, miután az „Első lépések a digitális világban” 
IKER1.-2. elnevezésű TIOP pályázatból 2010-ben egy infor-
matikai labort, benne 6 munkaállomással sikerült kialakítani.

A könyvtár 2009-ben és 2017-ben fogadta be a Baranya 
Megyei Könyvtárosok Szakmai Találkozóját. 2018-ban Ba-
ranya, Somogy és Tolna megye könyvtárosait látta vendégül 
Villány a Csorba Győző Könyvtár által szervezett szakmai 
programon, melynek témája többek között a KönyvtárMozi 
szolgáltatás volt. 

A könyvtár 2018-ban csatlakozott a Könyvtárellátási Szol-
gáltató Rendszerhez és ettől az időszaktól kezdve megindult 
a fejlődés. A könyvtárban 2018 februárjában indult el a Könyv-
tárMozi szolgáltatás, és ma már túl van a harmincadik vetíté-
sen is, ahol kialakult egy állandó nézőkből álló törzsközönség. 
A Csorba Győző Könyvtár folyamatosan ellátja új dokumen-
tumokkal, illetve támogatja informatikai és technikai eszkö-
zökkel és programokkal. A villányi könyvtár két éven keresztül 
arra készül, hogy egy korszerű könyvtárat alakítsanak ki.

2021-ben elindult a „Zöld Város” projekt megvalósítása, 
amelynek keretében a könyvtárhelyiség kívül-belül teljesen 
megújult. Az NKA bútor- és eszközfejlesztési pályázatának, 
a megyei hatókörű városi könyvtárnak és az önkormányzat-
nak köszönhetően az összes bútort sikerült lecserélni. Ezáltal 
ki tudott alakítani egy gyereksarkot, átláthatóbbá tette a fel-
nőtt szép- és szakirodalmat. Elkészült a saját állomány teljes 
feldolgozása a Corvina adatbázisban és 2022 júniusától a tel-
jes állomány kölcsönzése már a Corvina Integrált Könyvtári 
Rendszeren keresztül történik. Villányban közös összefogás-
sal sikerült európai színvonalú könyvtárat megvalósítani.

Kvassay Gabriella
Villány Könyvtári, Információs és Közösségi Hely
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Kultúra vízitúra társas
Két év közös munka után, a pécsi zá-

rókonferenciával fejezte be az Ember-
ség Erejével Alapítvány a Nansen Dijalog 
Centarral közös TEACH projektet. A pro-
jektzáró alkalmon mutatták be a „Kultúra 
vízitúra” nevű, saját fejlesztésű társasjá-
tékukat, amiben a játékosok különböző 
vízi alkalmatosságokon (tutajon, gumi-
krokodilon...) hajózhatnak le a Dráván 
Felsőszentmártontól Erdutig, az út során 
pedig megismerhetik a vidéken élő 4 leg-
nagyobb nemzetiség jellegzetességeit, 
a magyar, a cigány, a német és a horvát 
ételeket, kultúrát, zenét. Többféle játék-
mód lehetséges: meg lehet ismerni pél-
dául egy nemzetiség különböző oldalait, 
vagy egy kedvenc téma mentén az ösz-
szes nemzetiséget. A társasjátékot szep-
temberben több iskolába is elviszik, hogy 
a diákok a játék által is megtapasztalhas-
sák Baranya sokszínűségét.

A kép forrása: az Emberség Erejével 
Alapítvány Facebook-oldala

KisSzínes

MKE Vándorgyűlés 2022

Július 14-16. között rendezte meg a Magyar Könyvtárosok 
Egyesülete az 53. vándorgyűlését, ezúttal Kaposváron. A prog-
ram hívószavai a fenntarthatóság, felelősség és a szemlélet-
formálás voltak, így az előadások témái is ezekhez igazodtak. 

Ahogy a program elnöki köszöntőjében is megfogalmazta 
Barátné Prof. Dr. Hajdu Ágnes, a „könyvtárak óriási előnye, hogy 
minden korosztály és társadalmi csoport, réteg irányában nyitot-
tak, szolgáltatásaik, információs hálózatuk révén gyakorlatilag 
mindenkit elérnek.” Azzal, hogy a könyvtárak és a könyvtárosok 
elindulnak a zöld irányba, egyben szemléletet is formálnak, ezt 
pedig egyre tudatosabban teszik. Ez látszott az előadásokból 
is, hiszen több könyvtár is bemutatta a környezet megóvását 
szolgáló jó gyakorlatát. Az alábbiakban a József Attila Megyei 
és Városi Könyvtár (Tatabánya), a Balatoni Regionális Történeti 
Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház (Siófok), il-
letve a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár (Szekszárd) gyakor-
latából villantunk fel pár ötletet. Az alapnak számító szelektív 
hulladékgyűjtés és -hasznosításon kívül is sokat tehetünk, 
például a szemléletformálás terén: ökosarkot, ökopolcot hoz-
hatunk létre, ökohírlevelet indíthatunk, ökojátékokat készít-
hetünk újrahasznosított anyagokból, kialakíthatunk egy zöld 
teraszt vagy átformálhatjuk a jelenlegit, de akár magkönyvtár 
indítását is kezdeményezhetjük. Jó irány lehet pályázatot, ve-
télkedőt hirdetni a témában, vagy környezetvédelmi társas-
játékot játszani a használókkal (pl. FSZEK mintaprogramok 

között is van ilyen). Sokat tehetünk azzal, ha rendszeresen 
ökotippeket jelentetünk meg az online felületeinken, a kap-
csolódó világnapokat kiemeljük. Tájékoztató kiadványokat 
helyezhetünk ki, lehet zöld küldetésnyilatkozatunk, vagy akár 
a Tudatos vásárló 12 pontját is kifüggeszthetjük. A programok 
terén is „zöldülhetünk”, a KönyvtárMozi kínálatából például 
a témához kapcsolódó filmeket is választhatunk, vagy akár 
ökotábort is szervezhetünk. Vannak olyan könyvtárak, akik ki-
fejezetten zöld munkacsoportot alakítottak a fenti célok meg-
valósítására, és kapcsolatot is tartanak a témában jártas szer-
vezetekkel. A társadalmi felelősségvállalás egyik iránya lehet 
a csendes óra bevezetése, ami az autizmussal élőknek nagy 
segítség. Az autizmus világnapján pedig egy kék blúzzal hív-
hatjuk fel a figyelmet embertársainkra. Jótékonysági előadás 
vagy könyvvásár szervezésével támogathatjuk a környékün-
kön lévő segítő szervezeteket, de akár kihelyezhetünk köny-
veket idősotthonokba is. A témák és az előadók listája megte-
kinthető itt: https://mkevandorgyules.hu/ 

Több más könyvtárhoz hasonlóan a CSGYK is a következő 
évek stratégiai céljai közé emelte, és kiemelten foglalkozik 
a társadalmi felelősségvállalással és a fenntartható fejlődés-
sel, főként az „ember” és a „környezet” tekintetében. A ván-
dorgyűlés során sok új ötlettel gazdagodtunk, és igyekszünk 
a megszerzett tudást átadni a KSZR szolgáltató helyek szá-
mára is. A lényeg, hogy merjünk a zöld irányba elindulni!

Szöllősi Gréta
Csorba Győző Könyvtár
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Könyvkuckó Sásdon

Sásdon a 2021-es év az ötletek éve volt. A járvány után a közössége-
ket újra kellett indítani, szervezni, illetve újakat létrehozni. Kis költségve-
tésből, közösségi összefogásból kellett megteremteni látványos dolgokat, 
melyek közelebb hozzák egymáshoz embereket és a közösségeket. Ilyen 
a kupakgyűjtő szív, ami jól működik a településen; soha nem üres, mindig 
tele van színes kis kupakokkal, melyek a sásdi emberek segíteni akarását, 
jóakaratát szimbolizálják. Egy ilyen kis közösségi projekt eredménye a kis-
városi könyvkuckó is. Az ötlet megszületését a közösség lelkesen fogadta, 
amely hamar meg is valósult közösségi összefogásból, sok minden máshoz 
hasonlóan. A projektre az önkormányzat Civil Alapja 130 000 forintot biz-
tosított. Pécs-Vasasról sikerült egy leselejtezett telefonfülkét beszerezni, 
amelyet együtt újítottak fel a sásdi civilek, az önkormányzat munkatársai 
és egy helyi vállalkozás dolgozói. A dekorálásban a helyi óvodások, álta-
lános iskolai és középiskolai tanulók vettek részt, két helyi felnőtt önkén-
tessel együtt. A kuckó 2022 augusztusában elkészült, a polcain könyvek 
sorakoznak, a közösség nagy örömmel fogadta. A látványa sokakra ösztön-
zőleg hat. Máris új ötletek születnek sokak fejében, új terveket szőnek, mit 
teremtsünk még, amitől szebb és jobb hely lesz városunk.

Kíváncsian várjuk, mivel ajándékozzák meg a közösségünket legközelebb 
ezek a „rendkívüli hétköznapi emberek”. 

Meggyesi Mónika
Sásdi ÁMK Városi Könyvtár és Művelődési Központ

Helyismereti olvasótábor a Körbirodalomban
A Tudásközpont zárva tar-

tása alatt egy igazán izgalmas 
és kalandos táborba invitáltuk 
az érdeklődőket. Most nem 
a kicsiket, hanem a 12-16 
év közötti korosztályt vár-
tuk nagy izgalommal és örö-
münkre minden hely elkelt. 
Igyekeztünk a tematikát való-
ban izgalmassá és érdekessé 
tenni, így kicsit az időutazásra 
építve rejtvényes könyvkere-
sésekkel és kisebb nyomozá-
sokkal színesítettük a progra-
mot. A fiatalok az öt nap során 
neves pécsi helyszínekkel, 
személyekkel és természeti 
képződményekkel ismerked-
tek meg, sokszor oly módon, 
ahogy még nem találkoztak 
velük: pl. QR-kódos játék segítségével 
a híres Hamerli családdal, a Zsolnay csa-
lád mindennapjain keresztül a Zsolnay 
negyeddel, vagy kincskereséssel a Püs-
pöki Kincstár tárgyaival. Búcsúzóul egy 
időkapszulába gyűjtöttük össze a közös 

élményeket, illetve üzeneteiket saját 
maguknak, amit reményeink szerint, 
egyszer együtt fogunk kinyitni. A hét 
nagyon jól sikerült, ami nem csak a jó 
programoknak volt köszönhető, hanem 
annak is, hogy egy igazán érdeklődő és 

befogadó csapat jött össze, akik az első 
napon remekül összekovácsolódtak és 
barátokra találtak. Ennél többet nem is 
szerettünk volna! 

Kárpáti Szlávna
Csorba Győző Könyvtár
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KÖNYVTÁRMOZI

Filmajánlók a KönyvtárMozi kínálatából
A KönyvtárMozi szolgáltatás 2015 óta működik országszerte, melyhez Baranya megyében eddig 56 KSZR település csatlakozott. 

A Csorba Győző Könyvtár 2017-ben egy sikeres NKA pályázatnak köszönhetően új szolgáltatási csomaggal (FilmPakk) egészítette ki 
a KönyvtárMozi programot a megyében. A FilmPakkokhoz készült Könyvtármozi füzetek külön is kölcsönözhető a megyei könyvtártól. 
A szolgáltatásról a https://filmpakk.csgyk.hu oldalon tájékozódhattok. 2022-ben a Dunaversitas Egyesület, az Informatikai és 
Könyvtári Szövetség és könyvtárosok együttműködésében 30 filmhez készült filmismertető segédanyag, amelyek megtalálhatók 
a https://konyvtarmozi.hu/filmek oldalon. A KönyvtárMozi oldalán található filmek közül most hármat ajánlunk vetítésre. 

Szaffi

A Szaffi 1985-ben bemutatott, Dar-
gay Attila által rendezett, minden kor-
osztályt megszólító, máig népszerű 
rajzfilm. A történetének az alapja Jókai 
Mór 1885-ben megjelent A cigánybáró 
című műve.  A film kísérőzenéjét Daróci 
Bárdos Tamás A cigánybáró című, 1885-
ös romantikus Strauss-operett alapján 
írta, amelyet szintén Jókai Mór kisregénye 
ihletett. A film cselekménye a 18. század 
elején, a török hódoltság végén játszó-
dik. Ahmed pasa feladja Temesvárt az 
osztrák császári seregek elleni ostrom 
során, kincseit magyar barátja és szövet-
ségese, báró Botsinkay Gáspár birtokán 
rejti el. Ezután a két férfi gyermekeikkel 
a megáradt folyón a Fekete-tenger felé 
menekül az országból. A pasa újszülött 
lányát, Szófiát elsodorja az ár, őt a jósá-
gos cigányasszony, Cafrinka találja meg, 
akinek a Szaffi nevet adja. Botsinkay 
Gáspár halála után, kisfiát, Jónást ván-
dorcigányok veszik pártfogásba. Legény-
nyé cseperedve visszatér szülőföldjére, 
hogy megszerezze a török basa elrejtett 
kincsét, ám a lepusztított kastélyon kívül 
mást nemigen talál ősei földjén – leszá-
mítva a szomszéd kunyhóban éldegélő 
öreganyót, Cafrinkát és szépséges nevelt 
leányát, Szaffit. A kincset azonban nem-
csak Jónás szeretné megtalálni, hanem 
az ingyenélő haszonlesők is. A film vetí-
téséhez segédanyag található a Könyv-
tárMozi oldalán: https://konyvtarmozi.
hu/files/820aj.pdf

Szerelem

Az ötvenes években Luca, a fiatal tanár-
nő hűségesen várja haza politikai okokból 
bebörtönzött férjét, Jánost. A régi barátok 
félnek, elzárkóznak a segítségre szoruló 
asszony elől. Luca feladatai között szere-
pel az is, hogy ellássa anyósát és elhites-
se vele, hogy fia filmet forgat Amerikában, 
ezért van távol tőlük. A két nő különös 
kapcsolatának alapja, hogy ugyanazon 
férfi áll életük középpontjában. A Mama 
már nem tudja megvárni fia hazatértét. 
Egy nap azonban váratlanul kiszabadul 
János, s a házaspár újrakezdi az életet. 
A költői szépségű film Tóth János, Makk 
Károly és Déry Tibor egyszeri és megis-
mételhetetlen alkotása. Az élet legfonto-
sabb kérdéseit érinti: szerelemről, halálról, 
túlélésről szól. Az ‚'56-os korszak abszur-
ditását úgy fokozza, hogy a századfordu-
ló biedermeier emlékeit felvillantva egy 
vállalhatatlan és egy visszahozhatatlan 
világot, kétféle lehetetlent szembesít 
egymással. Tóth János szuverén képi vi-
lága költői szépségű, ugyanakkor súlyos 
atmoszférát teremt. Halálos és gyönyörű 
játék az, ami a két asszony között zajlik. 
Szabálya nincs, csak törvénye, amit a nor-
mák felett álló, legmagasabb rendű em-
berség szab. A Szerelem minden idők egyik 
legszebb magyar alkotása, mely méltó 
helyet foglal el a világ egyetemes filmmű-
vészetében. A film vetítéséhez segítség-
ként a megyei könyvtárból kölcsönözhető 
FilmPakk, illetve KönyvtárMozi füzet. 

Vad Magyarország – A vizek 
birodalma

A Vad Magyarország – A vizek birodal-
ma Török Zoltán 2011-ben bemutatott 
természetfilmje. A film négy évszakon 
keresztül mutatja be Magyarország és 
a Kárpát-medence vadvilágát, Kulka 
János narrációjával. A magyar-német 
koprodukcióban készült, több mint húsz 
hazai helyszínen, másfél éven keresztül 
forgatott természetfilm lenyűgöző képi 
világával és sodró történetével mél-
tón jeleníti meg Magyarország tájait, 
állatvilágát és természethez kötődő 
hagyományait. Egy fiatal vidra és egy 
rétisas-család történetén keresztül 
lehet megismerni a Kárpát-medence 
vizes élőhelyein előforduló állatokat, és 
azok ritkán látott viselkedéseit. A film-
ben feltűnnek többek között szarva-
sok, szürkemarhák, balinok, harcsák, 
gyurgyalagok, dolmányos varjak, és 
olyan helyszínek, mint a Tisza holtágai, 
a Duna és mellékfolyói, a Hortobágy, 
a Balaton, vagy a Gemenci-erdő. Ezen 
ártéri erdőkhöz kötődő állatok egy 
évét mutatja be a film, téltől télig. Az 
állatok mellett a természethez közel 
élő emberek – halászok, vitorlások 
és gulyáslegények – élete is nyomon 
követhető a filmben. A film vetítéséhez 
segédanyag található a KönyvtárMo-
zi oldalán: https://konyvtarmozi.hu/
files/65aj.pdf 

összeállította: Mizerák Andrea– Csorba Győző Könyvtár
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„A Körbirodalom téged vár”

A Tudásközpont 4. emeletén található gyermekkönyvtár nevét 
onnan kapta, hogy az épületen belül gyakran visszatérő épí-
tészeti elem a kör, ami egy állandó körforgást idéz elő, s ez 

a 250 négyzetméteren elterülő tér, a benne található közel 30 ezer 
dokumentumból álló gazdag állománnyal valóban a gyerekek biro-
dalma. Házigazdája Körbi, a könyvtár kabalafigurája, aki boldogan 
vállalja a könyvtár népszerűsítésével járó feladatokat. 

A gyermekkönyvtár elsődleges feladatának a gyerekek és fi-
atalok olvasóvá nevelését tekinti, és ebben igyekszik segíteni 
a szülőknek és a pedagógusoknak is. 0-18 éves korig várjuk az 
olvasókat, az állomány felosztása is alkalmazkodik a különböző 
életkori sajátosságokhoz és igényekhez. 

A könnyebb kereshetőség érdekében egymástól szétválaszt-
va találják a legkisebbeknek szóló képeskönyveket, lapozókat, 
a hosszabb terjedelmű meséket, a gyerekregényeket és az ifjú-
sági regényeket. Ezen kívül kiemelt helyen találhatók a versek - 
klasszikus és kortárs -, kezdő olvasók számára az olvasást segítő 
könyvek, az idegen nyelvű irodalom, népszerű sorozatok, mint 
pl. a MI micsoda?, valamint gazdag az ismeretterjesztő könyvál-
lományunk is. Különös figyelmet fordítunk a gyerekneveléssel 
kapcsolatos olyan szakirodalom beszerzésére, ami a szülők és 
pedagógusok számára egyaránt segítséget nyújthat, úgy mint  
a tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekekkel kap-
csolatos fejlesztő, segítő könyvek. Fontos, hogy mindenki megta-
lálja a neki szóló olvasmányt, illetve a neki való témát, ezért hon-
lapunkon elindítottunk egy tematikus gyűjtést Bibliotéma címmel. 
Itt a leggyakrabban keresett témákhoz szedtük össze a címeket, 
mint pl. iskola/óvodakezdés, böngészők, interaktív könyvek. 

Feladatunk és célunk a kamasz olvasók megszólítása is, ezért 
figyelemmel kísérjük és folyamatosan gyarapítjuk a nekik szó-
ló irodalmat és kiemelt figyelmet szentelünk az őket megcélzó 
könyvajánlókra. Mivel tudjuk, milyen fontosak számukra a kor-
társ kapcsolatok, ezért a könyvtár is attól lehet vonzóbb hely, 
ha hasonló korú és érdeklődésű fiatalokkal találkoznak. 2022 
tavaszán elindítottunk egy ifjúsági könyvklubot Könyvtámasz el-
nevezéssel, ahová a 13 és 16 év közötti fiatalokat várjuk havi egy 
alkalommal, hogy egy-egy kiválasztott könyvről, illetve a könyv 
kapcsán az őket érintő és foglalkoztató eseményekről beszélges-
sünk kötetlenül. 

Az iskolások rendszerint az úgynevezett könyvtártúra alkalmá-
val sajátítják el a könyvtárhasználati ismereteket, melynek során 

az épület hét szintjét végigjárva mutatjuk be a legfontosabb hely-
színeket, állomásokat, sőt olyan helyeket is, ahová az átlagolvasó 
nem juthat be, pl. a tömör raktár vagy Csorba Győző emlékszobá-
ja. Igény szerint tematikus könyvtárhasználati órát is tartunk. Ezt 
a korosztályt megcélozva már két éve fut olvasásnépszerűsítő 
játékunk, a Körbirodalmi lépegető, melynek célja, hogy minél több 
könyvet elolvassanak a jelentkezők. A játékhoz egy külön könyv-
lista található a gyerekkönyvtári honlapunkon, melybe olyan 
könyveket válogatunk, amelyek nem feltétlenül népszerűek, 
vagyis nem sokan találnak rájuk a polcokon, de mi könyvtárosok 
jónak tartjuk őket, ezért szívesen ajánljuk.

Az óvodás korosztályt inkább tematikus foglalkozásokkal vár-
juk, melynek fókuszában mindig a mese, mesélés áll. Az ilyen 
meghittebb programok megtartására a Pöttyös szoba a legideá-
lisabb, ahol párnákon ülve, kényelmesen, a kinti zajoktól elzárva 
adhatják át magukat a gyerekek a mesehallgatásnak. Különböző 
játékokon keresztül ismerkedhetnek meg a gyerekkönyvtárral és 
mindig van idő arra is, hogy elmerüljenek a képeskönyvek között 
és kézbe vegyék a kedvenc témáikkal foglalkozó ismeretterjesztő 
könyveket. Ennek a korosztálynak találtuk ki a Tetőkerti mesék c. 
foglalkozásainkat – a tetőkert a Körbirodalom kiegészítő tere – 
egy-egy hétköznap délután, amikor papírszínház előadással, téli 
időszakban pedig diafilmvetítéssel várjuk a kicsiket és az őket 
kísérő szülőket, nagyszülőket. A meséket játékos ráhangolódás 
indítja el és a történethez kapcsolódó rajzolás, színezés zárja, 
gyakran zenehallgatás is része a foglalkozásnak. 

A könyvek kölcsönzése mellett már társasjátékokat is lehet 
kölcsönözni nálunk, ezt a szolgáltatást 2021 telén vezettük be és 
igazán sikeresnek mondhatjuk. A játékok között minden korosz-
tály megtalálhatja magának a legmegfelelőbbet, az egyszerűek-
től a kimondottan fejlesztő játékokon át a bonyolultabb stratégiai 
játékokig. Utóbbiakat szervezett társasjáték napokon szoktuk az 
érdeklődőkkel megismertetni. 

Programjainkkal és szolgáltatásainkkal arra törekszünk, hogy 
a gyerekek valóban a saját birodalmuknak érezzék a gyerek-
könyvtárat, ahová szívesen bejönnek, ahol biztonságban vannak, 
ismereteik bővülnek és ahová jó visszatérni. De nem csak a pécsi 
gyerekeket és családokat várjuk, hanem a megye bármelyik tele-
püléséről szívesen fogadjuk az új olvasókat, csoportokat, osztá-
lyokat, akár a programjainkra, akár könyvtárlátogatásra, a Körbi-
rodalom ajtaja nyitva áll!

Addig is szeretettel ajánljuk honlapunkat és facebook ol-
dalunkat ismerkedésre: https://gyermekkonyvtarak.csgyk.hu/ és  
https://www.facebook.com/korbirodalom.

Kárpáti Szlávna – Csorba Győző Könyvtár

HASZNOS TUDNIVALÓK 
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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


