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Bevezető

Csorba Gyõzõ Könyvtár Baranya megye 301 települése közül – Pécsen
kívül – 283 településen látja el a könyvtári szolgáltatást. A 283 település
közül 58-ban kéthetente egy-egy könyvtárbusszal látja el a pécsi központú
intézmény a legkisebb falvak könyvtári ellátását. A fenti számokból jól látszik,
hogy a megyei könyvtár gyakorlatilag a megye összes településén jelen van,
és napi szinten szoros kapcsolatot ápol lakóival. A Csorba Gyõzõ Könyvtár
munkatársai fontosnak tartják, és napi munkájuk során biztosítják is, hogy
Baranya megye összes lakosa hozzájusson a számára szükséges információkhoz, dokumentumokhoz. Törekedünk arra, hogy segítsük a Baranya megyeiek mindennapi mûvelõdését nemcsak a szolgáltatott dokumentumok,
hanem a könyvtár által szervezett közmûvelõdési és könyvtári programok
segítségével is.
A Baranyai Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (BKSzR) mûködtetése kilenc ellátási térségre osztva történik megyénkben. Minden ellátási térséghez
22-27 település tartozik, amelyek helyi könyvtáros munkatársaival és lakóival
egy-egy megyei könyvtári kolléga (referens) tartja a kapcsolatot.
Jelen kötetünk a BKSzR-kiadványok sorában a második darab, amellyel
azt a célt tûztük ki, hogy bemutassuk és ezáltal jobban megismertessük az
egyes ellátási térségeket, amelyek igen színes képet mutatnak a megyében.
Minden egyes ellátási térség esetében munkatársaink bemutatnak két települést is az adott térségbõl. Bízunk abban, hogy kiadványunkkal jobban
megismerhetõvé válnak az egyes ellátási térségek azáltal, hogy nem csak
könyvtári, hanem tágabb értelemben véve az egyes térségek és települések
szociokulturális környezetébe is betekintést nyerhetnek az olvasók. Kiadványunkat színesíti, hogy munkatársaink megszólaltatták a könyvtárosokat is,
akik elmondják, hogy õk maguk hogyan látják napi munkájukat a falvakban.

A

Miszler Tamár
igazgató
Csorba Gyõzõ Könyvtár
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Mohácsi Ellátási Térséghez (Mohácsi ET) 27 település tartozik: Bár, Bezedek, Dunaszekcsõ, Geresdlak, Görcsönydoboka, Homorúd, Himesháza,
Ivándárda, Kisnyárád, Kölked, Lippó, Liptód, Majs, Maráza, Máriakéménd,
Nagynyárád, Palotabozsok, Sárok, Sátorhely, Somberek, Szajk, Szebény, Székelyszabar, Szûr, Töttös, Véménd, Udvar.
A térség településeit szorgos, kultúra iránt fogékony emberek lakják,
akikre jellemzõ az összetartás, összefogás, a lakókörnyezetük gondozása.
Fontosnak tartják intézményeik (iskolák, óvodák) megtartását, a civil szervezetek, alapítványok mûködését.
A falvak létszáma változó, a legtöbben Dunaszekcsõn laknak (1968 fõ),
a legkevesebben pedig Sárokon (129 fõ). A településeken sok a mezõgazdasági vállalkozó, többen élnek a földekbõl, illetve dolgoznak a helyi intézményekben. A még a falvakban lakó fiatalok közül sokan ingáznak munkahelyükre valamelyik közeli városba, Mohácsra, Pécsre. Általánosan elmondható,
hogy a falvakban az idõsebb generáció él.
A térségben 17 óvoda és 11 általános iskola mûködik. Szinte minden településen van nyugdíjasklub, gazdag klubélettel. Néptánccsoportok, kórusok,
zenekarok õrzik hagyományaikat, védik értékeiket. A falusi turizmus több
településen hódít teret. Országszerte ismert fesztiváloknak van hagyománya
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már az ET-ben, mint például a Nagynyárádi Kékfestõ Fesztivál, a Geresdlaki
Gõzgombóc Fesztivál, vagy a Lugio Napok Dunaszekcsõn. Sátorhely, a mohácsi csata emlékhelye is az ET-hez tartozik. A Duna Dráva Nemzeti Park programjai nagy vonzerõvel bírnak.
A könyvtári szolgáltatóhelyek a települések központjában, jól frekventált
helyen találhatóak. Az épületek karbantartottak, tiszták, olvasóbarátok. Az
ET könyvtárainak 70%-a akadálymentesített. A könyvtári szolgáltatóhelyek
többsége integráltan mûködik, Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT)
keretein belül, a legkorszerûbb technikai berendezésekkel. A lakosság a
könyvtári szolgáltatóhely adta lehetõségek mindegyikét szívesen fogadja. A negyedévente kiszállításra kerülõ könyveket várják, olvasói igényeiket
rendszeresen beküldik számunkra, ezzel is segítik munkánkat. Kivétel nélkül
elmondható, hogy folyóiratok elõfizetésére igényt tartanak, és azokat gondosan, minden korosztályra tekintettel válogatják össze. A településekre átlagosan 6-10 folyóirat jár.
A térség könyvtárainak informatikai ellátottsága megfelelõ, a Csorba
Gyõzõ Könyvtár elkezdte a szolgáltatóhelyek informatikai fejlesztését, számítógéppark létrehozását. A széles sávú internet egy település kivételével alapszolgáltatás. Az informatikai fejlesztések mellett egyéb technikai eszközökkel
(pl. DVD-lejátszó, tv, nyomtató, projektor, fejlesztõ játékok) is hozzájárulunk
a modern könyvtári szolgáltatások fejlesztéséhez. A szolgáltatóhelyek nagy
része alkalmas csoportos rendezvények befogadására. Az ajánlásban elõírt
évi négy rendezvényen túl teljesítenek, biztosítva ezzel is a települések aktív
kulturális életét.
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Homorúd
Homorúd az egyetlen „Dunán túli” baranyai település, a
Duna és a Ferenc-csatorna által határolt Margitta-szigeten,
Baranya megye legkeletibb sarkában fekszik.
A település hivatalosan 1952-tõl létezik, azt megelõzõen szétszórt tanyavilág volt a jellemzõ az egész Mohács-szigetre. A tanyák csoportosulása az 1923 és 1927 közötti években kezdett kialakulni, ezt nevezik Balázsszállásnak. Ebbõl a tanyavilágból született
meg késõbb az elsõ önálló község, Homorúd.
A település polgármestere, Teszárik József fontosnak tartja, hogy a Homorúd Könyvtári Információs és Közösségi Szolgáltató Hely oly módon mûködjön, hogy az a lakók legnagyobb megelégedését szolgálja. A települést
640 fõ lakja. A könyvtári szolgáltatóhely a falu központjában található a közösségi házban, ahol a nyugdíjasklub is van. Az épületben régen az óvoda
mûködött, 2012-ben történt meg a teljes felújítás, akadálymentesítés, nyílászárócsere, padlózat-felújítás és fûtéskorszerûsítés. Homorúd könyvtárosa,
Tóth Ferencné Marika az iskola megszûnéséig pedagógusként dolgozott,
alapfokú könyvtárkezelõi végzettséggel rendelkezik. A település könyvtára
2007-ben csatlakozott a BKSzR-hez.
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A beiratkozott olvasók száma évente 150 fõ. Saját állományuk gyarapítását is fontosnak tartják, jelenleg 3758 dokumentummal rendelkeznek, míg a
Csorba Gyõzõ Könyvtár által kihelyezett állomány körülbelül 1300. A település aktív kulturális életet él, rendezvényeiknek ma már hagyománya van, többek között az évente megrendezésre kerülõ faültetés, farsang, majális, nemzeti ünnepek, idõsek napja, Mikulás- és karácsonyi ünnepség. A település
minden évben regisztrál az Internet Fiestára és az Országos Könyvtári Napok
sorozatba is. Fontosnak tartják a rendezvényeket, hiszen közösség-összetartó
erõvel bírnak.
A könyvtár nyitvatartása: hétfõ, kedd, péntek, szombat:14.00–18.00, csütörtök: 9.00–10.00, 14.00–18.00.
Tóth Ferencné: „2006-ban megszûnt településünkön az óvoda és az iskola.
Amikor csatlakoztunk a mozgókönyvtári ellátórendszerhez, reméltük, hogy
sikerül kialakítanunk egy közösségi helyet az olvasni vágyók számára, és lehetõséget kínálunk a szabadidõ hasznos eltöltéséhez. Az óvoda épületében a
Csorba Gyõzõ Könyvtár munkatársai rendezték polcokra a még használható
iskolai és községi könyvtári könyveket. Öt gépen tettük elérhetõvé az internetet. A kézségfejlesztõ játékok, az új polcok kihelyezése, a rendszeresen
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érkezõ új könyvek, a folyóiratok bõvülõ kínálata, az igény szerinti könyvek
elérhetõsége növeli az érdeklõdést a gyerekek és a felnõttek körében is. Jólesõ érzés, ha megtalálják az olvasók a keresett könyvet, és tudom, hogy
minden segítséget megkapok a Mohácsi Jenõ Könyvtár munkatársaitól és
a referensen keresztül a Csorba Gyõzõ Könyvtár munkatársaitól is. Jeles
elõadók tették emlékezetessé rendezvényeinket a mûsoros kínálat által: Büki
Richárd, Kuncz László, Götz Attila és Fertály Katalin, legutóbb az Idõsek Napján a Misina Néptánccsoport mutatkozott be nagy sikerrel. A szakmai napok,
a felkészítõk segítenek a munkában, és közösségi élményt is adnak számomra. Pedagógusként örülök, hogy a gyerekek egy-egy ünnepi mûsor készítésében is segítségemre vannak, s a rendezvényeinken együtt lehetnek, ha hét
közben más-más iskolába, óvodába járnak is. Köszönöm mindenkinek, aki
tett és tesz azért, hogy településünkön ilyen szolgáltatást nyújthatunk. Igyekszem, hogy ez minél több ember számára vonzó legyen.”

LIPPÓ
Lippó Baranya megye déli részén, a horvát határ közelében fekszik. Lakóinak száma 568 fõ. A település
közúton Mohács, Villány és Bóly felõl közelíthetõ meg,
vasúti megállója nincs.
A település neve már 1274-ben elõfordul Lypow
alakban. Királyi, vagy nemzetségi birtoklásának korából kiterjedésérõl elfogadható adatunk nincs. Szomszédai közül a legtöbb falu már a 13. században állt, valószínû, hogy Kislippó és Lippó mai területének jelentõs része a
14–15. században a község területéhez tartozott.
A török hódoltság korában a település olyannyira elnéptelenedett, hogy
csak hozzávetõleges számokkal jegyezték fel a kamarai tisztek 1699-ig, amikor a bellyei uradalom kebelén belül Savoyai Eugéné lett. Fontos feljegyzés,
hogy Zsigmond király uralkodása alatt a Marótiak mellett fele részben a
Lippói család tulajdonába került a település. 1420-ban az Egyházas-Lippó
név mellett 1448-ban Alsólippó, illetve Felsen (Felsõ) Lippó névalak jelenik
meg. Az elsõ névalak jelzi, hogy templomos falu volt, az utóbbi a birtoknak
az említett két család közti megosztását tünteti fel. Maróti János macsói bán
közbenjárására királyi rendeletre vásártartási jogot és a meg növekedett számú lakosság kérésére mezõvárosi rangot nyert.
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A széles fõutcán az új családi házak mellett megtalálhatók a község régi
arculatát idézõ, tornácos parasztházak a hagyományos pajtákkal, istállókkal
és górékkal. A településen élõk büszkék a mûemlék védettséget élvezõ szerb
ortodox templomra. A település infrastrukturális ellátottsága jónak mondható, a szennyvízhálózat kiépítése folyamatban van, a kommunális szilárd
hulladékot rendszeresen elszállítják.
Lippón található a környezõ három település (Bezedek, Ivándárda és
Sárok) önkormányzatával együtt fenntartott Gárdonyi Géza Általános Iskola, szintén lippói székhellyel mûködik a négy települést ellátó háziorvos, az
önkormányzatok hivatali teendõit a körjegyzõség látja el, mely szintén itt
található.
A községben élõk nagy része a helyi gazdasági társaságoknál, mezõgazdaságban dolgozik, de a lakosság jelentõs része ingázik a környezõ falvakba,
városokba. A különbözõ korosztályok érdeklõdési körüktõl függõen válogathatnak a település adta lehetõségek között. A sportkedvelõk igénybe vehetik
a tornatermet, a füves labdarúgó pályát és a bitumenes kézi- és kosárlabda
pályát. A nyugdíjasokat az idõsek klubja színes programjai (szakkörök, kirándulások, hagyományõrzõ rendezvények, színházlátogatások) fogják össze. A
fiatalok az ifjúsági klubban tölthetik el hasznosan a szabadidejüket, ahol különbözõ audiovizuális eszközök és az internet-hozzáférés áll a rendelkezésükre.
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A falu vezetõsége mindig is azon volt, hogy az itt élõk számára komfortosabbá és élhetõbbé tegye a kis falut. A településen szinte minden hónapban
adódik valamilyen program, mely a falu apraja-nagyját megmozgatja.
A könyvtári szolgáltatóhely a falu központjában található. Az épület akadálymentes, 2013-ban tatarozták, ez is bizonyítja, hogy a település vezetése
fontosnak tartja a könyvtár mûködését. A könyvtár több téren is fejlesztésre
szorul, a BKSzR már több technikai fejlesztést valóra váltott és tervez a közeljövõben is. A Csorba Gyõzõ Könyvtár új székekkel, íróasztallal, CD-lejátszóval és készségfejlesztõ játékokkal már segítette a szolgáltatás minõségét,
2015-ben új olvasói asztalokat szállít ki a településre, valamint egy számítógéppel, a hozzá tartozó számítógépasztallal és forgószékkel is hozzájárul a
fejlõdéshez. 2016-ra tervezték a polcok teljes cseréjét, valamint egy babasarok kialakítását is.
A beiratkozott olvasók száma 66 fõ. A könyvtáros Katona Endréné nyugdíjas pedagógus, aki a falu lakosságát jól ismeri, olvasóinak többségét valaha
tanította. Rendezvények szervezése terén a település összefog, közvetítettünk már az óvodába, az iskolába és az idõsek klubjába is rendezvényt.
A könyvtár nyitvatartása: kedd, péntek, szombat: 14.00–18.00.
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Katona Endréné könyvtáros: „Lippón a könyvtári szolgáltatóhely a település
központjában, jól frekventált helyen van. Az olvasók igényeit a községi állomány és a Csorba Gyõzõ Könyvtár kihelyezett állománya együttesen fedezi.
A könyvtár a mindennapokban, de leginkább a rendezvények szolgáltatása
terén szorosan együttmûködik az óvodával, az iskolával és az idõsek otthonával. Közeljövõben számítunk a Csorba Gyõzõ Könyvtár által kiajánlott
fejlesztésekre, a bútorzat cseréjére, az informatikai ellátottság biztosítására,
valamint az audiovizuális eszközök kitelepítésére, mellyel biztosítani kívánjuk
a mai kornak megfelelõ közösségi tér adta lehetõségeket. Lippó település
nevében köszönöm, hogy a Csorba Gyõzõ Könyvtárral jó együttmûködésben
dolgozhatunk és a referens munkatársra minden megoldandó feladat esetében számíthatunk.”
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Pécsi Ellátási Térséghez (Pécsi ET) – amelynek központja Pécs – 23 település
tartozik: Abaliget, Aranyosgadány, Bakonya, Baksa, Bicsérd, Boda, Bosta,
Görcsöny, Husztót, Kisdér, Kovácsszénája, Kõvágószõlõs, Liget, Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa, Ócsárd, Pellérd, Pogány, Szalánta, Téseny és Zók.
A Pécsi ET településrendszere jellemzõen aprófalvas, amelyek között vannak zsáktelepülések is. A települések fejlettsége egyenlõtlen, mivel 5 különbözõ járás községei tartoznak az ET-hez: a pécsi járásból 13, a komlói járásból
4, a szentlõrinci járásból 3, a sellyeibõl 2 és a siklósi járásból 1 település. Az
egyenlõtlenség abból is fakad, hogy a Pécshez közeli falvak jobb, fejlettebb
infrastruktúrával rendelkeznek, mint pl. a sellyei vagy a siklósi járásban lévõ
hátrányos helyzetû települések. Részben Pécs dominanciája jellemzõ a térségre. A helyben foglalkoztatottak száma kisebb, mint az ingázóké. A kisebb
településeken élõk foglalkoztatottsága alacsony, magasabb az álláskeresõk
száma: kevés a munkalehetõség. A kormány 105/2015 (IV. 23.) rendeletében
határozta meg a kedvezményezett, hátrányos helyzetû településeket, az ET
öt települése tartozik ebbe a kategóriába.
Az 1000 fõt meghaladó települések mikrocentrumként is mûködnek,
fejlett infrastruktúrával rendelkeznek, és a szolgáltatások teljes körû ellátását biztosítják a helyieknek, valamint a környezõ aprófalvak lakosságának. A
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nagyobb települések társadalmi életét számos civil szervezet, hagyományõrzõ egyesület, klub erõsíti (pl. a Magyarszéki Német Ifjúsági Fúvószenekar, a
Bokréta Pogányi Hagyományõrzõ Egyesület, a Marica Kulturális Egyesület).
Ezeken a településeken a faluturizmus fejlõdõ tendenciát mutat. A Pécsi ETben számos nevezetesség, látnivaló található pl. Abaligeti cseppkõbarlang,
Denevér múzeum, Benyovszky-kastély, Magyarhertelendi Termálfürdõ. A térségben helyezkedik el a Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzet.
Nagy különbségek tapasztalhatók a települések lakosságszámában. A
legnagyobb község Pellérd 2272 fõvel, a legkisebb pedig Kovácsszénája 57
fõvel. Az 500 fõnél kisebb lélekszámú települések az ET 52%-át, az 500 és
1000 fõ közötti 17%-át, és az 1000 fõt meghaladó pedig a 31%-át teszik
ki. Az ET általános iskolával rendelkezõ településeinek aránya 39%, óvodával
47% rendelkezik, középiskolai képzés pedig nincs a településeken. A térségben 9 helyen mûködik általános iskola, de nincs kettõs funkciójú könyvtár.
A könyvtári szolgáltatóhelyek többsége integráltan mûködik: 26% az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) keretein belül, 35% önkormányzati
épületen belül, 26% faluházzal, teleházzal összevonva, 13% pedig önálló épületben. A szolgáltatóhelyek többsége a települések központjában helyezkedik
el, de az egyes helyeken eltérõ az épületek külsõ-belsõ állapota. A könyvtár
helyiségei és külsõ állapota közül 57% esetében volt elfogadható. A felújított
könyvtárak (26%) egy része az IKSZT keretein belül mûködik, így külön forrásból biztosították a helyiség és az épület felújítását. A fennmaradó 17% a
felújítandó szolgáltatóhelyeket foglalja magában. Az ET könyvtárainak 43%-a
akadálymentesített. Az 5/2014 (I. 24.) EMMI-rendelet által nyújtott támogatás
ad lehetõséget a fejlesztések kivitelezésére. A szolgáltatóhelyek nagy része alkalmas csoportos rendezvények befogadására, mivel az ET könyvtárainak alapterülete átlagosan 20-30 m2. A 2015-ben megfogalmazott KSZR-ajánlásnak
(80-100m2-es optimális alapterület) egyetlen szolgáltatóhely felel meg.
A térség könyvtári szolgáltatóhelyei közül a legtöbb rendelkezik széles
sávú internetkapcsolattal, két településen azonban nincs internetszolgáltatás. A térség informatikai ellátottsága megfelelõ, a Csorba Gyõzõ Könyvtár
pár éve elkezdte a szolgáltatóhelyek informatikai fejlesztését, számítógéppark létrehozását. Az informatikai fejlesztések mellett egyéb technikai eszközökkel (pl. DVD-lejátszó, tv, nyomtató, projektor, fejlesztõ játékok stb.) is támogatjuk a szolgáltatóhelyeket, amellyel hozzájárulunk a modern könyvtári
szolgáltatások fejlesztéséhez.
A Pécsi ET összlakosságához viszonyítva a beiratkozott olvasók száma alig
éri el a 10%-ot. Ez magyarázható Pécs dominanciájával, illetve az aprófal-
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vas településeken a lakosság feltételezhetõ passzivitásával, a lakosságszám
drasztikus csökkenésével, elvándorlással.
A rendezvények tekintetében a Csorba Gyõzõ Könyvtár két rendezvény
megszervezésében nyújt segítséget. Ezeket az eseményeket a szolgáltatóhelyeken nagy érdeklõdés kíséri, mivel a vegyes kínálatban minden település
talál az érdeklõdésének megfelelõ mûsort.

Görcsöny
Pécstõl 17 km-re, Baranya megye középsõ részén, a
Pécset Vajszlóval összekötõ utak mentén helyezkedik el. A közeli községekre jellemzõen régi falurésze
völgyben, új lakótelepe pedig fennsíkon helyezkedik
el. Görcsöny a Pécsi ET-n belül a nagyobb települések
közé tartozik, lélekszáma 1539 fõ.
A régészeti kutatások azt bizonyítják, hogy a település már az õskorban
lakott volt. Elsõ írásos említése 1247-bõl származik, a település neve Gurchen alakban bukkant fel. A középkorban a település mezõvárosi rangra
emelkedett, 1345-ben búcsújáró hely lett. A 13. században épült temploma
a török uralom alatt részben leégett, az 1800-as években újjáépítették. A
mellette álló Benyovszky-kastélyt a Batthyány család építette a 18. század-
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ban. Jelenleg a kastély parkja a tóval és az idõs fáival természetvédelmi
terület. A település nevezetességei közé tartoznak a régi falurészben épült
népi stílusú házak, a hangulatos közterek a Pelikán-lakótelepen, az 1956-os
emlékmû a Szent Hubertus téren és a Ganxsta Zolee-híd.
A településen 2014 óta közös önkormányzati hivatal mûködik Ócsárd,
Regenye és Szõke községekkel együtt. A faluban orvosi rendelõ, gyógyszertár, étterem, posta, rendõrség, mûvelõdési ház, általános iskola és óvoda áll
a lakosság rendelkezésére. Civil szervezetek is mûködnek a településen pl.
Görcsönyi Sakk Klub, Görcsönyért Közalapítvány, Idõsek Klubja. Az általános
iskolában állandó néprajzi kiállítás található.
A Görcsönyi Községi Könyvtár 2006-ban csatlakozott a megyei könyvtár
mozgókönyvtári szolgáltatásához. A szolgáltatóhely a település központjában, egy 130 m2 alapterületû önálló épületben helyezkedik el. A Pécsi
ET-ben az egyetlen olyan település, amely megfelel a 2015-ben megjelent
KSZR-ajánlásnak. A könyvtár közvetlen közelében található az általános iskola, vele szemben az önkormányzat. A könyvtár épületének külsõ állaga
felújításra szorul, és még nem akadálymentes. A belsõ tere azonban szépen
kialakított, és a következõ években bõvülni fog gyermeksarokkal, folyóirattartóval.
A számítógépes infrastruktúra fejlesztésére nagy szükség van, mivel a
könyvtár nem rendelkezik a modern könyvtári szolgáltatást biztosító eszközökkel (számítógépek, nyomtató, széles sávú internetkapcsolat.)
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A könyvtár mintegy 10 000 kötetbõl álló törzsállománya van, amely kiegészül 1600 kötetnyi BKSzR-dokumentummal. A beiratkozott olvasók száma 164 fõ, amely a lakosság közel 10%-a. A folyóiratok népszerûek az olvasók körében, összesen 4 féle újság jár rendszeresen a szolgáltatóhelyre. A
helyiség alkalmas nagyobb rendezvények befogadására, csoportos foglalkozások megrendezésére. Rendszeresen tartanak szakköröket, foglakozásokat.
A Csorba Gyõzõ Könyvtár 2013-ban társasjátékokkal, 2014-ben pedig
digitális fényképezõgéppel és mini hifivel bõvítette a könyvtár felszereltségét. Technikai infrastruktúra fejlesztésre is szükség van, a jövõben tv-vel és
DVD-lejátszóval gazdagodik a könyvtár.
A könyvtár kedden 13.00–18.00, csütörtökön 12.00–14.00 óráig várja olvasóit.
Dömös Gézáné munkatárs: „Maximálisan elégedett vagyok a szolgáltatással,
a kért könyvek és a plusz kérések mindig teljesülnek. Nagyon jó kapcsolat
alakult ki a könyvtár munkatársával, és jó az együttmûködés a Csorba Gyõzõ
Könyvtárral.”

Magyarszék
Magyarszék Pécstõl 17 km-re, Baranya megye északi
felének közepén, a Pécset Kaposvárral összekötõ 66os út mentén helyezkedik el. Összesen öt településsel
határos, amelyek mindegyikével közvetlen közúti kapcsolatban áll, emiatt a környezõ aprófalvak számára
Magyarszék az egyetlen mikrotérség-központ. Az Árpád-kor óta lakott településen már a római korban is hadi út vezetett keresztül, ennek elsõ írásos bizonyítéka 1332-re tehetõ. A török hódoltság idején is lakott település
volt, a 13. századig magyarok, majd német telepesek lakták. A település
mai formáját 1930 körül Németszék, Magyarszék és Kishertelend összevonásával nyerte el.
A fejlett infrastruktúrával bíró községben 1020-an élnek. A településen
számos vállalkozás és civil szervezet mûködik. A Nyugdíjas Kórusra és a Német
Ifjúsági Fúvószenekarra évek óta méltán büszke a település. Magyarszéken
közös önkormányzati hivatal mûködik Bodolyabér, Liget, Magyarhertelend,
Mecsekpölöske és Oroszló községekkel együtt. A településen nyolcosztályos
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német nemzetiségi iskola, óvoda, posta, orvosi rendelõ, takarékszövetkezet,
gyógyszertár és étterem is mûködik.
A Magyarszéki Községi Könyvtár 2005-ben csatlakozott a Csorba Gyõzõ Könyvtár mozgókönyvtári szolgáltatásához. A szolgáltatóhely a település
központi részén, a polgármesteri hivatallal együtt a 2011-ben az IKSZT-pályázatban felújított faluház épületében mûködik. A könyvállomány közel 4000
darab törzsállományból, és a Csorba Gyõzõ Könyvtár által kihelyezett 1651
darab letéti állományból áll. A beiratkozó olvasók száma 74 fõ, amely a település lakosságának 7,2%-a. A könyvtár nyitott térben, galériás megoldással
van kialakítva, területe 75 m2. Az alsó szinten található a BKSzR letéti állomány és az önkormányzat saját állományának egy része, zárható üveges szekrényben tárolva. A galéria emeleti részén van kialakítva az e-Magyarország
pont, ahol 3 darab számítógép áll ingyenesen a látogatók rendelkezésére,
nyomtatóval és szkennelési lehetõséggel. Technikailag jól felszerelt a könyvtár:
tv-vel, DVD-lejátszóval és projetorral rendelkezik. A következõ években gyereksarokkal és folyóirattárolóval fog bõvülni. A szolgáltatóhelyre 4 folyóirat jár
rendszeresen, ezenkívül DVD-kel, társasjátékokkal és kulturális programokkal
is színesíti a szolgáltatások színvonalát a Csorba Gyõzõ Könyvtár.
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A könyvtár kedden, szerdán és pénteken 16.00–17.00 óráig, csütörtökön
14.00–19.00 óráig várja olvasóit.
Balogh Péterné munkatárs: „Jó kapcsolatot ápolok a szolgáltató könyvtár
munkatársával, aki mindig igyekszik kiszolgálni a dokumentumigényeket, segítõkész a programok szervezésében, és szakmai tanácsokkal lát el.”
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Pécsváradi Ellátási Térség (Pécsváradi ET) Baranya megye északkeleti területén fekszik, települései a 6-os fõút mentén helyezkednek el. A térség
25 települése négy járásból tevõdik össze: 14 település a pécsváradiból, 7 a
komlóiból, 3 a pécsibõl, 1 a mohácsiból.
A Pécsváradi ET 25 települése, ahol a Csorba Gyõzõ Könyvtár szolgáltatóhelyet mûködtet, a következõ: Egyházaskozár, Erdõsmecske, Erzsébet,
Fazekasboda, Feked, Hidas, Hosszúhetény, Kárász, Kátoly, Kékesd, Köblény,
Lovászhetény, Magyaregregy, Martonfa, Máza, Mecseknádasd, Nagypall,
Óbánya, Ófalu, Pereked, Szalatnak, Szászvár, Szellõ, Szilágy, Zengõvárkony.
A települések fele rendelkezik óvodával, általános iskola 5 településen
van, ezek közül 4-ben mûködik könyvtári szolgáltatóhely. Ezekben a könyvtárakban jellemzõ, hogy a felnõtt lakosság kismértékben jelenik meg a könyvtárhasználók között.
A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott települések száma 7. A települések 76%-a 500 fõ alatti lakosságú, ugyanakkor
2000 fõ feletti községbõl is találunk hármat a térségben. Nagy számban él itt
a német nemzetiség, ezt a német nyelvû könyvek iránti igények is mutatják.
A Pécsvárad környéki szolgáltatóhelyek ellátását 2013-tól vette át a Csorba Gyõzõ Könyvtár Pécsvárad városi könyvtárától. 2014-ben a térség regiszt-
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rált könyvtárhasználóinak száma 2796 fõ (a települések lakosságának közel
17%-a) volt. Ebbõl 14 éven aluli 1354 fõ, 14 és 65 év közötti 1225 fõ, 65 év
feletti 217 fõ.
A térség könyvtári szolgáltatóhelyei közül egy kivételével mindegyik rendelkezik internetkapcsolattal. A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetõen
már csak ebben az egy könyvtárban nincs számítógép. Általában elmondható, hogy a szolgáltatóhelyek polgármestereivel, könyvtárosaival sikerült jó
kapcsolatot kialakítani az elmúlt években. Folyamatosak az önkormányzatok
által indított felújítások, fejlesztések.

Martonfa
A 202 fõt számláló zsákfalu egyforma távolságra helyezkedik el Pécstõl és Pécsváradtól. A település egyik
látványossága az 1874-ben épült, Szent István tiszteletére felszentelt római katolikus templom. Másik látnivalója egy kb. 250 éves vadkörtefa, melyhez hasonló
nincs Magyarországon.
Említésre méltó, hogy 2014-ben megalakult a Martonfai Közösségfejlesztõ Szociális Szövetkezet 12 magánszemély és Martonfa Község Önkormányzatának részvételével. A szövetkezet célja, hogy helyben, helyi munkaerõ által termelt, egészséges, kedvezõ árú élelmiszerrel lássa el azokat, akiknek e
szempontok fontosak.
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A település 2011-tõl vesz részt a mozgókönyvtári ellátásban. A könyvtár a polgármesteri hivatallal és a kultúrházzal közös épületben mûködik.
A könyvtárhasználók száma 66 fõ (a lakosság 33%-a). Az állomány jelenleg 340 dokumentum, a szolgáltatóhelyre 7 folyóirat jár. 2015 májusában
a könyvtár tágasabb helyiségbe költözött, a régi ifjúsági klub került átalakításra a falubeliek munkájának köszönhetõen. A könyvtár a lakosság igényeinek megfelelõen tart nyitva, a nyári idõszakban ezt meghosszabbítva várja
a gyerekeket.
A szolgáltatóhely felszereltsége jónak mondható, két számítógéppel,
nyomtatóval rendelkezik. Mindez hamarosan tv-vel és DVD-lejátszóval is bõvül. A könyvtárban rendszeresek a különbözõ foglalkozások: havonta tartanak kreatív- és sütögetõ délutánt. A szolgáltatóhely minden évben aktív
résztvevõje az országos könyvtári rendezvényeknek (Országos Könyvtári Napok, Internet Fiesta).
Bábics Lászlóné könyvtáros hétfõn 17:00–20:00, kedden 17:00–21:00, csütörtökön 16:00–19:00, szombaton 14:00–18:00 óra között várja a látogatókat.
Bábics Lászlóné munkatárs: „A Csorba Gyõzõ Könyvtár minden segítséget
megad könyvtárunk zökkenõmentes mûködéséhez. Rendszeresen biztosítja
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az olvasók által kért könyveket, de az eszközök beszerzésénél is számíthatunk
a támogatásukra. Martonfa lakossága folyamatos tájékoztatást kap a könyvtárral kapcsolatos hírekrõl a Facebookon létrehozott csoportunkon keresztül.”
Bosnyák Attila polgármester: „Martonfán – a legtöbb kistelepüléshez hasonlóan – a BKSzR-rendszer indulása elõtt nem volt érzékelhetõ a könyvtár jelenléte. Az utóbbi három évben megújult az állomány, a könyvtáros be tudja
szerezni, amire szükség van, a folyóirat-kínálatnak és a könyvtári programoknak köszönhetõen a lakosság megszerette, és látogatni kezdte a könyvtárat.
A 2015-ös évben új, felújított helyiségbe költöztettük könyvtárunkat, így közelebb sikerült hozni a helyieket a közmûvelõdési szolgáltatások eléréséhez.”

Szilágy
A Pécsi járáshoz tartozó település lakossága 246 fõ. A
pécsváradi apátság jobbágyfaluja volt, nevét az apátság alapítólevele 1015-ben már említette Zylag néven.
Temploma középkori eredetû, a 16. században épült.
Mozgókönyvtári ellátás 2011-tõl mûködik a településen, a 20 m2-es könyvtárhelyiség az önkormányzat épü-
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letében kapott helyet. Cigány és német nemzetiségi önkormányzat is mûködik a településen, melyek szorosan együttmûködnek a könyvtárral.
A beiratkozott olvasók száma 58 fõ (a település lakosságának közel 24%a). Az állomány jelenleg 350 dokumentumból áll. A könyvtárba 3 folyóirat jár.
A nagyobb könyvtári rendezvényeket jelenleg az önkormányzat által mûködtetett kultúrházban rendezik meg. A Csorba Gyõzõ Könyvtár polcokat, számítógépet, nyomtatót helyezett ki a településre az elmúlt években. A tervek
szerint 2016-ban a szolgáltatóhely nagyobb helyiségbe költözik, így lehetõség nyílik újabb bútorok, eszközök kihelyezésére, és könyvtári foglalkozások
lebonyolítására is.
A könyvtár hétfõn 15:00–18:00, kedden 16:30– 18:00, szerdán 15:00–
18:00, pénteken 16:30–18:00, szombaton 13:00–16:00 óráig várja olvasóit.
Kriszt Tiborné könyvtáros: „Jelenleg is ki van használva a könyvtár. Ide jár a
falu apraja-nagyja. A faluban nincs sok szórakozási lehetõség, ezért a könyvtárba járnak: a kicsik társasjátékot játszani, rajzolni, a nagyobbak számítógépezni, kártyázni. Az idõsebbeknek külön program a könyvtár látogatása,
rendszeresen jönnek, ezért elhatároztam, hogy ha elkészül az új helyiség,
klubot alapítunk.”
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Papp Ferencné polgármester: „A könyvtárnak nagy szerepe van a közösség
összetartásában. A KSzR-együttmûködés óta mindenki hozzájut az érdeklõdésének megfelelõ könyvekhez, DVD-khez, folyóiratokhoz. Mi is hozzájárulunk, hogy minél gazdagabb, színesebb programokat tudjon felajánlani a
könyvtár a lakosság számára. Erre még alkalmasabb lesz az új helyiség, és a
számítógéppark bõvítésére is lehetõség nyílik.”
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Sásdi Ellátási Térség (Sásdi ET) Baranya megye északnyugati részén, Somogy és Tolna megye határán található, és a Hegyháti járás 23, valamint
a Komlói járás 2 települését fogja össze. Területe 320 km2. Hármas tagoltságánál fogva a térség domborzati, éghajlati, tájföldrajzi viszonyai sokszínûek:
míg a déli területek a festõi szépségû Mecsek vidékét jellemzõ vonásokkal
rendelkeznek, addig a terület nyugati részén az erdõkkel sûrûn fedett zselici
dombvidék dominálja, a Kapos-völgyére kiszélesedõ, csapadékban gazdag
Sásdi-medence pedig a környék éléskamrájaként, mezõgazdasági mûvelésre
alkalmas sík területeivel különül el a térség egyéb részeitõl.
A Sásdi ET-ben alig egy kisvárosnyi népesség él, valamivel kevesebb, mint
8000. A lakosság 25 településen él, amelyeket erõteljesen szerveznek az egyben igazgatási és intézményi székhelytelepülésekként is mûködõ mikrotérségi központok (Gödre, Sásd, Mágocs, Mindszentgodisa, Vásárosdombó). Az
ET-hez tartozó települések: Ág, Alsómocsolád, Bakóca, Baranyajenõ, Baranyaszentgyörgy, Bikal, Felsõegerszeg, Gerényes, Gödre, Kisbeszterce, Kishajmás, Kisvaszar, Mekényes, Mezõd, Mindszentgodisa, Nagyhajmás, Oroszló,
Palé, Szágy, Tarrós, Tékes, Tormás, Varga, Vásárosdombó, Vázsnok. Az ET
központja mind gazdasági, mind kulturális téren Sásd.
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A rendszerváltást követõ másfél évtizedben a térség relatív pozíciója jószerével gazdasági, munkaerõ-piaci, demográfiai és társadalmi tekintetben
romlott; mélyült a térség leszakadása az országon belül, nem tudta fölvenni
a változások új ütemét.
A térséget tartósan magas szintû munkanélküliség és még tartósabbnak
tûnõ inaktivitás jellemzi, ami különösen a közlekedési zsákhelyzetben fekvõ
apró- és törpefalvakat érinti, azokat a falvakat, amelyekben viszonylag sok
cigány család él. A sásdi kistérségben élõk foglalkoztatási lehetõségeit, az
itt mûködõ vállalkozások megerõsödésének, fejlõdésének esélyeit jelentõs
mértékben rontja az a tény, hogy a környezõ centrumok (Pécs, Dombóvár,
Kaposvár) gazdaságának regenerálódása sem ment végbe olyan mértékben,
hogy dinamizálni tudná a környezõ, stagnáló vagy éppen romló helyzetû,
aprófalvas térségeket.
Sásd kulturális sokszínûségét mutatja a városban mûködõ civil szervezetek száma, melyek között fúvószenekar, énekkar, sportegyesületek, hagyományõrzõ csoportok is fellelhetõk.
A városban egy általános iskola és egy középfokú oktatási intézmény,
könyvtár, zeneiskola mûködik. Az ET-ben 2014-ben 7621 fõ élt, ez az adat
Sásd lakosságával együtt 10 715 fõ. A legnagyobb lélekszámú település
Vásárosdombó 1123 fõvel, míg a legkisebb Kisbeszterce 83 lakossal. A térségben 4 általános iskola mûködik. A 25 település nagy része halmozottan
hátrányos helyzetû.
A térség nem rendelkezik számottevõ vendégcsalogató látnivalóval, sem
természeti, sem pedig történelmi-kulturális tekintetben, a turisztikai térkép
csak Bikalt jelöli célpontként. Nem véletlenül, hiszen a térség kínálatában a
nagy attrakciót a bikali kastélyszálló és élménybirtok jelenti.
A térség nemzetiségi arculata az épített környezetre is rányomta bélyegét,
hiszen a tradicionális sváb paraszti építkezési mód formálta és határozza meg
mind a mai napig a települések jelentõs részének arculatát. Néhány nevezetes, helyi védelem alatt álló építmény: Baranyaszentgyörgy nevezetessége a
150 éves, mûemlék jellegû Ébert-ház; Gödrén védettséget élvez a Szili-kápolna, a Siskovics-kápolna, a Szili-kastély, és szólni kell a nevezetes Mátyás-kútról is Kisbesztercén, a Tóth-forrásról Kishajmás-Kálvárián, amelyet eredeti
szépségben állítottak helyre a Zsolnay-gyár közremûködésével. Mekényesen
helyi védelem alatt áll a Kehl-ház, a Kriszt-, Lakos-, Nemes- és Piszer-porta.
Sásdon mûemlék jellegû a kétszáz éves plébánia templom, Szágyon a Rudolf-keresztet és a turisztikailag is vonzó Szent István-forrást és környékét
fontos kiemelni, Tormáson pedig a Filóta- és Imrõ-ház áll helyi védelem alatt.
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Könyvtárszakmailag is színes képet mutat a térség, szolgáltatóhelyeinek
egy része jól felszerelt, új bútorokkal és megfelelõ technikai háttérrel rendelkezõ, míg a másik része kevésbé ellátott eszközökkel. Az ET-ben két Integrált
Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) mûködik, Bikalon és Alsómocsoládon,
melyekben a Csorba Gyõzõ Könyvtár van jelen, mint szolgáltató könyvtár.
Ezek a közösségi terek jól felszereltek.
Sajnos a szolgáltatóhelyek alapterülete kicsi, átlagban kb. 40 m2, de ennek ellenére közösségi térként is funkcionálnak, és központi szerepet töltenek be a települések kulturális életében. A lakosok helyben vehetik igénybe a
legmagasabb könyvtári szolgáltatásokat és juthatnak hozzá a könyvtári rendszerben fellelhetõ dokumentumokhoz. A kollégák legnagyobb része aktív,
közremûködõ, és a könyvtári feladatok ellátása mellett a településük kulturális életét is összefogják. Az évente két alkalommal a Csorba Gyõzõ Könyvtár
által szervezett továbbképzéseken, megbeszéléseken aktívan részt vesznek.
A településekre 5-7 folyóirat jár. A rendezvények szervezése és lebonyolítása
zökkenõmentesen zajlik. A 2013-as és 2014-es tárgyi eszközök beszerzése
teljesen a kistelepülések igényeit tükrözte. A helyi könyvtárosokkal való kommunikáció hatékony.

Gödre
A közel ezerfõs falu három megye, Baranya, Somogy és
Tolna határában, a Mecsek-hegyhát északnyugati részén
fekszik. A Pécstõl csupán 36 kilométerre fekvõ Gödre
könnyen megközelíthetõ Sásd és Kaposvár felõl is a 66os fõúton, a vasút azonban elkerüli. A község domborzata változékony: egy része dombon, másik része elnyúló
völgyben fekszik. A változatos, igen szabdalt tájon már Kr. e. 1000 körül megtelepedtek az emberek, erre bizonyíték a gazdag bronzkori, római leletanyag.
A falu nevét is onnan eredeztetik, hogy három hegy közötti gödörben fekszik.
Gödre a 20. század második felében nyerte el mai formáját, miután
1954-ben Gödre-keresztúr néven egyesült Kiskeresztúrral, majd 1669-ben
Gödreszentmártont is hozzácsatolták. Az egykori három község együttes
neve Gödre lett.
A szentmártoni falurészen található a Szily család által épített kápolna,
melyet 1855-ben szenteltek fel. A mûemléki védettség alatt álló kápolnát
az önkormányzat újítatta fel, és tartja fenn. Az elmúlt években újították fel
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a mûemléki oltalom alatt álló templomot. Itt található egy védetté nyilvánított történelmi kert, amely az egykori Szily-kastélyhoz tartozott. Érdemes
megtekinteni a hatalmas lucfenyõket, a tizenhat különbözõ juharfélét és a
vadgesztenyesort is.
A település határában egy 900 hektáros vadaskert található, ahol mindenki megtalálja a lehetõséget a kikapcsolódásra és a feltöltõdésre.
Gödre legrégebbi épületében, a Patkó-házban (Krebsz-ház) kapott helyet a település néprajzi gyûjteménye. A település kapujában található a Mátyás-kút és a hozzá tartozó dûlõ. A népi emlékezet szerint Mátyás király egyszer erre vadászott, és ivott a kristálytiszta, hûs vízbõl.
A Csorba Gyõzõ Könyvtár szolgáltatóhelye a faluház épületében kapott
helyet. A korábban teljesen felújított épület felszereltsége és megközelíthetõsége ideális. 2014-ben a kölcsönözhetõ állomány közel 9000 dokumentum,
mindemellett 7 idõszaki kiadványt is olvashattak a látogatók. A regisztrált
használók száma 153 fõ volt, ebbõl 58 a 14 éven aluli gyermek.
A faluban óvoda és általános iskola mûködik, melyek szorosan együttmûködnek a könyvtárral. A gyermekeknek sok esetben a könyvtár helyiségében
tartják meg az irodalomórát, illetve a játékos foglalkozásokat.
A Csorba Gyõzõ Könyvtár 2013-ban számítógépet, multifunkciós eszközt,
televíziót, valamint fejlesztõjátékot, 2014-ben pedig projektort helyezett ki a
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szolgáltatóhelyre. A könyvtárban a könyvtári szolgáltatásokon túl havonta
programokat, rendezvényeket tartanak. Segesdi Józsefné, könyvtáros heti 12
órás nyitvatartással várja az olvasókat.
Segesdi Józsefné munkatárs: „A Csorba Gyõzõ Könyvtár könyvtári szolgáltatása tapasztalatom szerint jól mûködik, hiszen a település szûkös anyagi
körülményei miatt nincs lehetõség új dokumentumok vásárlására. A megyei
könyvtárral való kapcsolatunk lehetõvé teszi, hogy az olvasóink mindig friss
dokumentumokhoz jussanak, hiszen negyedéves rendszerességgel cserélik
az olvasók és könyvtárhasználók szükségleteit kielégítõ kiadványokat. Jól
mûködik a könyvtárközi kölcsönzés is, több középiskolás és fõiskolás olvasóm részére így tudom beszerezni a számukra fontos és szükséges könyveket. A megszépült, felújított és korszerû technikai eszközökkel felszerelt
könyvtár lehetõséget biztosít az általános iskolás gyerekek és pedagógusok
számára könyvtári tanórák, vetélkedõk megtartására. A könyvtárban található társasjátékok a gyerekek körében nagyon népszerûek. Szívesen és hasznosan töltik velük idejüket. A 2015-ös nyár folyamán naponta töltöttek el
több órát a könyvtárban azok a gyerekek, akiket szüleik a munkájuk miatt,
nem tudtak hol elhelyezni. Népszerûek a folyóiratok, hiszen egyre kevesebb
család engedheti meg magának, hogy megvásárolja õket, de ily módon hoz-
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zájuthatnak kedvelt olvasmányaikhoz. Olvasóim többségének ismerem az ízlését, tudom, milyen jellegû könyveket szeretnek olvasni, így könnyen tudok
ajánlani számukra olvasnivalót, mert gyakran kérik a véleményemet. Néhány
idõs embernek, akiknek gondot jelent a közlekedés, magam viszem, cserélem az olvasnivalót, így az egykori „mozgó könyvtár” elnevezés szó szerint
megvalósul. Véleményem szerint a KSZR-rendszer ideális és jó megoldás a
kisfalvak számára. Ha csak a lakosság töredékét tudjuk visszacsalogatni a
könyvtárba és megszeretetjük velük az olvasást, felfedezik annak élményét,
már hatalmas eredményt értünk el, hiszen kis lépésekkel elõrehaladva érhetünk el hasznos és nagy dolgokat.”
Gelencsér Gábor polgármester: „A KSZR rendszer elindítása óta eltelt idõszakban pozitív tapasztalatokról számolhatok be. Fontos azonban megjegyeznem, hogy az ezt megelõzõ idõszakban is jól mûködött a könyvtárunk,
köszönhetõen Segesdi Józsefné hozzáállásának, felkészültségének. Véleményem szerint a mai digitális világban is nagy szükség van egy település
életében a könyvtárakra, hiszen a kor kihívásaira válaszolva a könyvtárak
tevékenysége rendkívül komplex. Ennek a komplex funkciórendszernek a
helyi közösséggel való megismertetése a könyvtáros elhivatottságán múlik.
A település vezetõinek, az intézményvezetõknek, a helyi civil szervezetek vezetõinek segítségével a helyi könyvtár a közösségépítésben is hathatós közremûködõként jelenhet meg.”

Mindszentgodisa
Mindszentgodisa Baranya megye északi részén terül el.
A község a Zselic keleti mezsgyéjén található, a Hegyháttal is határos, hosszú völgyben fekszik. A három településrész gazdaságföldrajzi helyzete elszigetelt. Pécstõl 35 kilométerre, Komlótól 15 kilométerre található,
közúton Oroszló felõl a 66-os útról közelíthetõ meg.
A mai Mindszentgodisa 1977-ben jött létre Felsõmindszent és Godisa egyesítésével, amihez két évvel
késõbb hozzácsatolták a szomszédos Gyümölcsényt is,
így lakossága meglehetõsen szétszórtan él. A vidék kedvezõtlen adottságú,
de gazdag hagyományokkal rendelkezik. Gazdagságát a mindenkor itt lakók
munkája, a mindennapos létért való küzdelem tette teljessé.
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A község az 1800-as évektõl körjegyzõségi székhely. A településen roma és
német nemzetiségi önkormányzat is szervezõdött. 2013. január 1-jétõl a Hegyháti-járáshoz tartozik. Elhelyezkedésébõl fakadóan a leghátrányosabb helyzetû
települések felsorolásában éppúgy megtalálhatók, mint a jelentõs munkanélküliséggel sújtott településekrõl szóló 240/2006 (XI. 30.) rendeletben.
A múlt század közepe táján megindult komlói szénbányászat fejlesztése, emellett a pécsi szén- és uránbánya vonzotta más tájakról a munkaerõt,
melynek egy része aztán itt telepedett le. A hagyományosan mezõgazdasági jellegû lakosság összetétele átalakult. Ezzel együtt történt meg a godisai
részen kialakított Újtelepre a roma származású lakosság beköltöztetése. Az
1970-es évek elején új általános iskola épült, mely körzeti iskolaként mûködik
a mai napig. Bakóca, Kisbeszterce, Kishajmás falvak közösen mûködtetik az

A BARANYA MEGYEI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER 2015-BEN

óvodát és a napközi konyhát. Az óvoda két csoportjába 54 gyermek jár, az
nyolcosztályos általános iskolában 120-an tanulnak, mind a két intézményben folyik német és cigány nemzetiségi nevelés.
A bányák bezárása a mezõgazdasági termelés iparosodása miatt a munkanélküliség aránya 15%-os. A fiatal lakosság képzettségtõl függetlenül
jelenleg a közeli városokban találhat magának munka-, és szórakozási lehetõséget. A városba való eljutás azonban, a rossz tömegközlekedés miatt,
nehézségeket jelent.
A Mindszentgodisa és Környezetének Szabadidõs Sportegyesület kereteiben futball, asztalitenisz, sakk, távlovagló és testkultúra szakosztály is mûködik. A Mindszentgodisáért Egyesület pályázatok írásával és megvalósításával
segíti a település helyzetének javítását, és az egyesület keretei között mûködik a Mindszentgodisai Zenebarátok Köre kórus. Mûködik néptánc együttes,
valamint az iskolában folyik cigánytánc és némettánc oktatás is. A Római Katolikus Egyház Mindszentgodisai Egyházközségének világi vezetése komoly
intenzitással vesz részt a falu életében.
Felsõmindszent neves szülötte Surányi Miklós író, aki Pécsett diákoskodott, majd Máramaros megye fõlevéltárosa lett. Munkája nagyban segítette
irodalmi tevékenységét, ugyanis regényeinek döntõ része történelmi tárgyú.
Több mûvében foglalkozik szülõfalujával, illetve Péccsel.
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A Csorba Gyõzõ Könyvtár szolgáltatóhelye Mindszentgodisa központjában kapott elhelyezést. A kívülrõl szépen felújított épületben, egy korábban
húsboltként mûködõ helyiségben várja az olvasókat a könyvtár. A terem teljes felújításra szorul, melyet az önkormányzat már el is kezdett. A Csorba
Gyõzõ Könyvtár 2016-os tervei között szerepel az addigra megújuló szolgáltatóhely új bútorokkal és technikai eszközökkel való felszerelése, hiszen a
jelenlegi körülmények ellenére példaértékû könyvtári szolgáltatás mûködik a
településen.
2014-ben a kölcsönözhetõ állomány közel 5000 dokumentum, valamint
6 idõszaki kiadványt olvashattak a látogatók. A regisztrált használók száma
139 fõ volt, ebbõl 59 a 14 éven aluli gyermek.
A faluban óvoda és általános iskola mûködik, melyek szorosan együttmûködnek a könyvtárral. A Csorba Gyõzõ könyvtár 2013-ban székeket és
fejlesztõjátékokat, 2014-ben pedig egy digitális fényképezõgépet helyezett
ki a szolgáltatóhelyre. A könyvtárban a könyvtári szolgáltatásokon túl havonta programokat, rendezvényeket tartanak. Ezek közül új kezdeményezés a
KönyvtárMozi szolgáltatás.
Papp Tünde, könyvtáros heti 40 órás nyitvatartással várja az olvasókat.
Papp Tünde munkatárs: „Mindszentgodisán a Könyvtári Szolgáltató Hely nagyon jól mûködik. Fõleg az internetet veszik igénybe, de vannak olvasók,
akik heti rendszerességgel látogatják a könyvtárat kölcsönzés céljából. Mindezek mellett sokan felkeresnek különbözõ más kérésekkel, hivatalos ügyek
intézésében, kérelmek, levelek, önéletrajzok írásában kérik segítségemet.
Rendszeresen tartunk különbözõ kis rendezvényeket. Gyakran szervezünk
a gyerekekkel kézmûves foglalkozásokat. Van, hogy a gyerekeknek támad
egy jó kis ötletük, és lelkesen felkeresnek, hogy a következõ foglalkozáson
valósítsuk meg. Intézményünknek igazi közösségi házként kell a jövõben is
mûködnie, a közösségépítés, a megfelelõ útmutatás fontos célkitûzésünk. A
kapcsolatteremtés a környékbeli intézményekkel fontos.”
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Sellyei járás Baranya megye legdélebbi részén, a Dráva folyó mentén
fekszik, központja Sellye. A járás Magyarország egyik legszegényebb
térsége: a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014 (XI.26.)
kormányrendelet szerint az ország ötödik legrosszabb társadalmi-gazdasági
mutatókkal rendelkezõ járása.
A Sellyei járás 38 települést foglal magában, a Sellyei Ellátási Térség a 27
településével nagyjából lefedi ezt (két település a Pécsi ET része), a járás további 7 településén könyvtárbusz, illetve két helyen nyilvános könyvtár (Selylye, Vajszló) mûködik.
A Sellyei ET 27 településén mûködtet könyvtárunk szolgáltatóhelyet:
Adorjás, Baranyahídvég, Besence, Bogádmindszent, Bogdása, Csányoszró,
Drávafok, Drávaiványi, Drávakeresztúr, Drávasztára, Felsõszentmárton, Hegyszentmárton, Hirics, Kákics, Kemse, Kisasszonyfa, Kisszentmárton, Magyarmecske, Magyartelek, Markóc, Marócsa, Nagycsány, Okorág, Sámod, Sósvertike, Vejti, Zaláta.
Az ET települései közül egyetlen község lakosságszáma sem haladja meg
az 1000 fõt: a legnagyobb Felsõszentmárton (914 fõ), a legkisebb pedig Kemse (58 fõ). A települések nagy része 500 fõ alatti aprófalu, 12 település a 200
fõt sem éri el. A térségre jellemzõ a roma és a horvát nemzetiségek jelenléte.
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A járás aprófalvas, sûrû településszerkezetû, a községek távolsága egymástól néhány kilométer csupán. A térszerkezetbõl adódóan a közúthálózata
is sûrû, emellett azonban jelentõs a zsáktelepülések száma. A munkalehetõségek hiánya, és egyéb hátráltató tényezõ miatt a járásban élõk mindöszsze 38%-a foglalkoztatott, így a lakosság nagy része inaktív keresõ, eltartott
vagy álláskeresõ.
A járás óvodával rendelkezõ településeinek aránya 26,3%, míg az általános iskolával rendelkezõ 23,7%, a középiskolával rendelkezõ pedig mindöszsze 2,6%. A Sellyei ET települései közül 6 helyen mûködik általános iskola,
ezek közül 3 helyen a könyvtári szolgáltatóhely az iskola épületében található, közmûvelõdési és iskolai könyvtárként. A közmûvelõdési funkció azonban
sokszor háttérbe szorul, nem jelenik meg a könyvtár közösségi helyként a
lakosság számára.
A térség könyvtári szolgáltatóhelyei közül a legtöbb rendelkezik internetkapcsolattal, jelenleg csak négy településen nincs internet-hozzáférés. A térség informatikai ellátottsága elfogadható, könyvtárunk minden évben helyez
ki egyéb eszközök mellett számítógépeket is, így azzal már csak egy település
nem rendelkezik, ennek beszerzése azonban folyamatban van.
A Sellyei ET könyvtárainak alapterülete jellemzõen nagyon kicsi, egyetlen szolgáltatóhely felel meg a KSzR-ajánlásban megfogalmazott 80 m2-es
alapterületnek, viszont a legtöbb településen nincs a jelenleginél megfelelõbb önkormányzati tulajdonban lévõ épület, amit könyvtárként használhatnának.

Sámod
Sámod a Sellyei járás egyik ormánsági zsáktelepülése,
Vajszlótól néhány kilométerre keletre fekszik, lakossága
173 fõ. Árpád kori település, 1244-ben említették elõször az oklevelek Samud néven.
A könyvtár 2006 óta tagja a mozgókönyvtári ellátásnak. Jelenleg a település központi helyén, a polgármesteri hivatallal és a kultúrházzal egy épületben mûködik. A közös udvar az egykori tûzoltófecskendõvel és
a kerekes kúttal nagyon szép látványt nyújt. Ráadásul
mellette található a megkapóan szép református templom, a mûemlék jellegû paplak és Rigó István világháborús emlékmûve is.
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A beiratkozott olvasók száma 35 fõ (a település lakosságának közel 19%a). Az állomány nagysága nagyjából 1000 dokumentum, és negyedévente
újabbakkal gazdagodik, ebbõl válogathatnak a könyvtárhasználók, de kérésre, akár könyvtárközi kölcsönzéssel is kérhetõek dokumentumok. A statisztikai adatokból egyértelmûen kitûnik, hogy Sámodon a könyvtárat az olvasók helyben szeretik jobban használni, az internetet szinte minden látogató
igénybe veszi. A folyóiratok is nagy népszerûségnek örvendenek, összesen 4
lap jár, amiket rendszeresen kölcsönöznek is.
A könyvtár felszereltsége jónak mondható, rendelkezik két számítógéppel, digitális fényképezõvel, nyomtatóval, DVD-lejátszóval, tv-vel, videólejátszóval és magnóval is. A helyiség alkalmas kisebb rendezvények, foglalkozások megtartására is, amit rendszeresen kihasználnak. Idén kerül kialakításra
egy gyermeksarok a fiatal olvasók számára.
A sámodi szolgáltatóhely részt vesz az országos könyvtári programokban, fogadja a könyvtárunk által szervezett programokat, és szervez saját
rendezvényeket is. A gyerekeket pl. rajzversennyel, mesedélutánnal, játékos
könyvtári órával, az idõsebbeket a régi idõket felidézõ videózással várták
idén. A könyvtárban kapott helyet a Nemzeti Mûvelõdési Intézet két munkatársa is, így a közös munkának köszönhetõen még több program valósulhat meg.
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A szolgáltatóhely munkatársa Zsigi Jánosné, aki hétköznapokon 17.00–19.00
óráig, szombaton pedig 16.00–18.00 óráig várja az olvasókat.
Zsigi Jánosné munkatárs: „Teljesen meg vagyunk elégedve a Csorba Gyõzõ
Könyvtár szolgáltatásával. Eddig bármilyen kérésünk volt, legyen az könyvigény, technikai eszköz vagy fejlesztés, mindent megkaptunk. A könyvtárunk egy kis közösségi tér, rendszeresen összeülünk például kézmûveskedni,
rajzolni, társasozni, és nem csak a gyerekekkel! Velük együtt a szülõk és a
nagyszülõk is rendszeresen részt vesznek programjainkon.”

Vejti
Vejti a Sellyei járás egyik ormánsági települése, Vajszló
és Zaláta között fekszik, közel a horvát határhoz. Lakossága 174 fõ. Nevét az oklevelek 1341-ben már említették Veyteh néven.
A könyvtár 2006 óta tagja a mozgókönyvtári ellátásnak. Jelenleg egy mindössze 14 m2-es helyiségben található, ami nem tudja
teljes mértékben kielégíteni az igényeket. A könyvtár központi helyen talál-
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ható, mellette játszótér, mögötte faluház is van, de sajnos itt sincs alkalmas
terem a szolgáltatóhely befogadására.
A beiratkozott olvasók száma 30 fõ (a település lakosságának közel 17%a). Az állomány nagysága nagyjából 1000 dokumentum, és negyedévente
újabbakkal gazdagodik. A könyvtárba 7 folyóirat jár, amit rendszeresen kölcsönöznek is. Emellett népszerûek a DVD filmek is, amiket nemcsak hazavisznek az olvasók, hanem helyben is megtekintenek. A kis alapterület miatt
sajnos nem sokan férnek be a könyvtárba. A rendezvények megtartására is a
szomszédos faluházban, vagy jó idõ esetén a szabadban van lehetõség. Idén a
Mozsgóért Egyesület népi játékparkját szervezte ki könyvtárunk a településre.
A könyvtárban található CD-lejátszó, tv és DVD-lejátszó is. Számítógép
jelenleg nincs, de beszerzésre folyamatban van. Az internet a szomszédos
faluházból vezeték nélküli kapcsolattal fogható, de a könyvtárnak nincs saját
hálózata.
A Csorba Gyõzõ Könyvtár 2013-ban új asztalt, székeket, társasjátékokat és CD-s magnót helyezett ki, 2014-ben pedig digitális fényképezõgéppel
gazdagodott a könyvtár. Amennyiben a szolgáltatóhely egy nagyobb helyiségbe költözne, lehetõség lenne rá, hogy könyvtárunk új bútorokkal, akár
gyermeksarokkal, folyóiratolvasó sarokkal és egyéb kiegészítõkkel is fejlessze,
amik mind hozzájárulnának az olvasók komfortérzetéhez.
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A szolgáltatóhely munkatársa Temesiné Fórizs Katalin, aki hétköznap 8.00–
12.00 óráig, szombaton 16.00–18.00 óráig, illetve keddenként plusz délutáni nyitvatartással várja az olvasókat.
Temesiné Fórizs Katalin munkatárs: „Könyvtárunk jelenleg 30 beiratkozott
lelkes könyvtárlátogatóval rendelkezik, köztük sok gyerekkel, akik a szünidõkben szívesen töltik az idejüket a könyvtárban mesefilm nézéssel vagy
társasjátékozással. Jelenleg a hely, ahol a könyvtár mûködik, elég kicsi, jó lenne, ha nagyobb helyre költözhetnénk, hogy a mindig bõvülõ könyvállományunk, a beszerzés alatt álló számítógépünk és a gyerekek egy-egy mesefilm
nézésen jobban elférjenek.”
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siklósi térséghez 53 kistelepülés tartozik. A térség központja Siklós, Magyarország legdélibb városa, mely a Villányi-hegység déli részén terül el
a Dráva folyótól 8 kilométerre. Gazdaságilag és a szolgáltatások tekintetében
központi szerepet játszik a régióban.
Siklós és térsége már az õskor óta lakott volt. Az ókorban a római Pannonia provincia része, a népvándorlás idején letelepedtek itt kelták, avarok,
szlávok. A magyar honfoglaló törzsek csoportjai a 10. század elején vették
birtokukba a környéket. A térség birtokosai a Kán nemzetségbeli Siklousok
voltak, akik közül egyesek komoly tisztségeket töltöttek be a királyi udvarnál.
A 13. század második felében épült fel a város egyik mai jelképe, a siklósi vár. Fénykorát a középkor idején élte, mely az 1400-as évektõl a Garai
család kezébe került, majd késõbb a Perényi famíliához. Siklós vára a 15. század elején is fontos szerepet játszott. 1401-ben ide zárták a lázadozó fõurak
Zsigmond királyt. A török idõkben a végvári harcok egyik fontos helyszíne, a
török 1543-ban foglalta el. A megszállás alatt – mely 1687-ig tartott – fürdõk
és dzsámik létesültek.
A török kiûzése után, III. Károly uralkodásának idején a térségbe számos
sokác-horvát, szerb és német telepes érkezett. A térségben virágzott a mezõgazdasági, fõként a bor- és szõlõkultúra.
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Siklós legfontosabb mûemléke a vár és a múzeum. Az Europa Nostra-díjas
vár felújítását 2011-ben fejezték be, ekkor új látogatóközponttal és kiállításokkal bõvült. Nevezetessége még a városnak a katolikus és a református
templom, a szerb ortodox templom, Malkocs bég dzsámija és a gyógyfürdõ.
Jelenleg a térségben 7 általános iskola (Siklós, Nagyharsány, Kémes, Vokány, Drávaszabolcs) egy-egy gimnázium és szakközépiskola található. A terület jó természeti adottságokkal rendelkezik, húzóágazat a borkultúra és a
turizmus (fõként Nagyharsány és Harkány).
Számos civil szervezet található itt, többek között hagyományõrzõ, sport- és
mûvészeti egyesületek. Ezek közül kiemelendõ a Siklósi Hagyományõrzõ Egyesület, a Várbaráti Kör, a Pelikán egyesület, a harkányi Harka néptáncegyüttes.
A Siklósi Ellátási Térséghez 27 település tartozik: Babarcszõlõs, Bisse,
Csarnóta, Diósviszló, Drávacsehi, Drávacsepely, Drávapalkonya, Drávaszabolcs, Drávaszerdahely, Egyházasharaszti, Garé, Gordisa, Kémes, Kisharsány,
Kistapolca, Kistótfalu, Kovácshida, Márfa, Matty, Nagyharsány, Nagytótfalu,
Old, Rádfalva, Siklósnagyfalu, Szava, Túrony, Vokány.
A legtöbb település halmozottan hátrányos helyzetû, és az elöregedés
demográfiai problémájával küzd. A térségben 22 452 lakos él. Az ET legnagyobb lélekszámú települése Nagyharsány (1663 fõ), a legkisebb Babarcszõlõs (109 fõ).
A térségben egyedül Vokányban van Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT). Könyvtárszakmailag igen változatos könyvtári szolgáltatóhelyekkel találkozhatunk, melyek fejlesztése folyamos. A térségben igen
nehéz megfelelõ humán erõforrást találni a könyvtári feladatokra, mert
nagy a fluktuáció. A könyvtári munkatársak egy része sajnos inaktív, de
a tendencia lassan változóban van. A dokumentumellátás folyamatos, és
pozitív visszhangra talál, de sajnos a dokumentumigény csak némelyik településen valósul meg. A települések negyede igényel csak rendszeresen
idõszaki kiadványt.

Bisse
Bisse a Villányi-hegység északnyugati részén található,
Pécs és Harkány városok között, Szalánta mellett. Lakossága 215 fõ. A település már a kora középkor idején létezett, valószínûleg besenyõk alapították. Az oklevelek
1290-ben említik elõször, neve Bysse és Bysche alakban
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tûnik fel. A település túlélte a török kort. A területe Batthyány gróf birtoka
volt, virágzó mezõgazdasági kultúrával. A település nevezetessége az 1805ben épült református templom. A 19. század közepén 381 lakosa volt.
A település leghíresebb szülötte Nagy Ferenc egykori miniszterelnök: a
Kisgazdapárt prominens tagja volt az 1930-as években, 1946-ban lett az ország miniszterelnöke. 1947-ben emigrációba kényszerült, soha többé nem
térhetett vissza szeretett szülõfalujába.
A településen jelenleg egy vállalkozás van, a lakosság számára rendszeres
orvosi ellátás és védõnõi szolgálat áll rendelkezésre. A faluban évtizedek óta
mûködik a polgárõrség. A munkanélküliség viszonylag alacsony, de a lakók
vidékre járnak dolgozni, rendszeresen ingáznak. A közlekedés a település
zsákfalu mivolta miatt elég nehézkes, a buszjáratok igen ritkák.
A bissei községi könyvtár 2007-ben csatlakozott a megyei könyvtár mozgókönyvtári szolgáltatásához. A beiratkozók száma 100 fõ, melynek nagy
részét a felnõtt és gyermekolvasók teszik ki. Jelenleg 52 fõ 14 év alatti olvasó
van, és 46 fõ a 14-64 év közötti lakosságot képviseli. A könyvtári szolgáltatóhelyre 2 idõszaki kiadvány jár.
Az állomány 2015 októberében lett „KSzR-esítve”, jelenleg 1800 dokumentumot, köztük 145 DVD-t tartalmaz. Folyamatosan bõvül, gyarapszik,
nagyon sok új könyv jut el az olvasókhoz. A településen öt rendezvény zajlott
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le, ezek közül kiemelkedik a Mozsgó népi játékpark egész napos programja. A könyvtári szolgáltatóhely 2015 márciusában az Internet Fiesta országos
eseménysorozatára, októberen pedig az Országos Könyvtári Napokhoz is
csatlakozott. Mindegyik rendezvény nagy népszerûségnek örvendett a falu
lakossága körében.
A könyvtári hely komoly fejlesztésekre szorul, mind a könyvtári helyiséget
tekintve, mely 60 m2, mind az informatikai ellátottságot tekintve. A gépek
elavultak, az internetkapcsolat lassú, az informatikai-technikai hozzáférés
korlátozott. A könyvtár 2015 év végén kap nyomtatót és egy számítógépet,
illetve hamarosan íróasztalhoz és könyvespolchoz is hozzájut. A szolgáltatóhely a Csorba Gyõzõ Könyvtár által jövõre további fejlesztésben fog részesülni, tervbe van véve egy laptop és egy projektor beszerzése is.
A könyvtári szolgáltatóhely részmunkaidõs munkatársa Farkas Beatrix. A nyitvatartás péntek kivételével minden hétköznap 17 és 19 óra között, szombaton pedig 14 és 18 óra között.
Farkas Beatrix munkatárs: „Amióta a könyvtárunk csatlakozott a Csorba Gyõzõ Könyvtárhoz, azóta az állomány sokkal nagyobb és sokrétûbb. Az olvasók,
látogatók szívesen térnek be a könyvtárba, mert minden korosztály megta-
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lálja a kedvére való könyvet vagy folyóiratot. A Csorba Gyõzõ Könyvtár által
szervezett programoknak egyformán örül minden olvasó, a visszajelzések
mindig pozitívak.”
Bausz Sándor Polgármester: „Nagyon örülünk, hogy a mi könyvtárunk is csatlakozott a Csorba Gyõzõ Könyvtárhoz. A könyvtárban így most nagyobb a
választék, több a rendezvény, így településünk élhetõbb lüktetõbb. A fiatalok
és a felnõttek is szívesen ülnek be olvasni vagy vesznek részt egy rendezvényen. Az új szakreferensünk nagyon segítõkész, a munkakapcsolatunk kiváló
vele. Köszönjük a CSGYK eddigi segítségét, és bízunk a hasonlóan kiváló
együttmûködésben.”

Kémes
Baranya déli részén, az Ormánságban, a Dráva völgyében található település. Harkány és Vajszló között terül
el, közlekedési szempontból ideális helyen fekszik, itt
megy keresztül a Sellye–Harkány 5804. számú összekötõ út.
A település már az ókor idején lakott volt, elsõ írásos említése a 11.
századra datálódik, Szent László király idején. Kemus, Kemes néven említették. A falu a Kán nemzetségbeli Siklósiakhoz tartozott. A török kort a
falu lakossága épségben átvészelte. A falu nevezetessége az 1800-ban épült
református templom, melynek külön értéket ad a kazettás mennyezet. A
második világháború idején a közelben zajló harcok komoly károkat okoztak
a településnek.
A 495 fõt számláló Kémes mindig is a környék meghatározó települése volt. A településen általános iskola és óvoda is mûködik, ahova nemcsak
helybõl, hanem a környék falvaiból (Cún, Szaporca, Tésenfa, Drávacsepely,
Adorjás) is járnak a diákok. A Munkácsy Albert Általános Iskolába jelenleg
160 tanuló jár, az intézményt 2007-ben teljesen felújították.
A község egészségügyi ellátottsága jó, háziorvosi és körzeti rendelés,
gyógyszertár és védõnõi szolgálat van. A település hátrányos helyzetû, a
munkanélküliség igen nagy, közel 50%-os. Jelenleg 8 vállalkozás mûködik és
6 civil szervezet: Együtt a Kémes Körzet Gyermekeiért Alapítvány, Fenntartható Ormánság Nonprofit Közhasznú Kft, Kémes Jövõért Kft., Kémesi „Közös
út” Nonprofit Kft., Bõközi Polgárõr Egyesület, Kémesi Helyi Értékek Õrzése.
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A kémesi községi könyvtár 2006-ban csatlakozott a megyei könyvtár
mozgókönyvtári szolgáltatásához. Az állomány 3500 kötetbõl áll (a BKSzR-állomány mellett saját állománnyal is rendelkezik), 7 idõszaki kiadvány jár a
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szolgáltatóhelyekre. 180 beiratkozott olvasó van, ami közel 40%-a a falu
lakosságának. Ezen beiratkozók nagy része gyermek (129 fõ) a 14-64 év közöttiek száma 46 fõ, a 65 év feletti nyugdíjas korosztályt 5 fõ képviseli.
A kémesi könyvtári szolgáltatóhely nagyon jól felszerelt, mind a bútorzatot, mind a gépparkot tekintve: két számítógép van és egy nyomtató. A
következõ évben a technika további két géppel fog bõvülni. A szolgáltatóhelyen nyáron – önkormányzati finanszírozásból – bõvítést hajtottak végre az
épületben.
A könyvtári munkatárs Papné Ozsváth Dóra, aki fõállásban látja el a könyvtári
munkát. A könyvtár hétfõtõl péntekig 9-tõl 16 óráig, szombaton 9-tõl 11.30ig várja az érdeklõdõ látogatókat.
Papné Ozsvát Dóra: „A Csorba Gyõzõ Könyvtárhoz való csatlakozás óta,
nagyban nõtt a szolgáltatás színvonala. Az állomány forgatásával, bõvítésével
szinte maradéktalanul ki tudjuk elégíteni az igényeket. A könyvtár nagy népszerûségnek örvend a lakosság körében, a színvonalas programok szintén
kedvezõ fogadtatásra találnak az olvasóink körében.”

51

52

A BARANYA MEGYEI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER 2015-BEN

Szentlõrinci Ellátási Térség (Szentlõrinci ET) Pécstõl nyugatra fekszik, területe a Nyugat-Mecsek, Baranyai dombság, valamint a délkeleti Zselic egy
részét is magába foglalja. 22 településbõl áll: Almamellék, Bánfa, Boldogaszszonyfa, Botykapeterd, Bükkösd, Csebény, Cserdi, Csertõ, Csonkamindszent,
Dinnyeberki, Helesfa, Ibafa, Királyegyháza, Mozsgó, Nagypeterd, Nagyváty,
Rózsafa, Szabadszentkirály, Szentdénes, Szentkatalin, Szentlászló, Szulimán.
Ezek a települések közigazgatásilag 2 járáshoz tartoznak, 8 a szentlõrinci, 14
pedig a szigetvári járás tagja.
A Szentlõrinci ET aprófalvas szerkezetû, településeinek összlakossága
2012-ben 9922 fõ, ami 2014-re 9729-re csökkent. Csupán két település éri
el az ezres lélekszámot, ugyanígy kettõ még a száz fõt sem. A községek öszszterülete 346,92 km2.
A térség az egyik leghátrányosabb helyzetû az országban. Közlekedési
infrastruktúrája hiányos és rossz minõségû, az aprófalvak önfenntartó képessége gyenge. A különbözõ alapszolgáltatások és ellátások több településen
hiányoznak, ezek elérése a problémás közlekedés miatt nem egyszerû. Az átlagosnál magasabb az alacsony iskolai végzettségûek száma. A helyiek kevés
munkahelybõl válogathatnak, nagy a munkanélküliség, ezért a folyamatos
elvándorlás is gondot okoz.
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A térség nevezetességei közé tartoznak: Pipamúzeum (Ibafa), Csuhémúzeum (Szentlászló), Tájház (Szentlászló), Ökopark (Bükkösd), Kisvasúti és Erdészeti Múzeum (Almamellék), Hoffer János Emlékház és Helytörténeti Kiállítás (Boldogasszonyfa), Batthyány-kastély és Kastélykert (Mozsgó).
Több településen hoztak létre Integrált Közösségi és Szolgáltató Teret
(IKSZT), melynek célja a helyben elérhetõ alapszolgáltatások bõvítése, minõségének és hozzáférhetõségének javítása többfunkciós szolgáltató központok
létrehozásával. Ezeken a településeken a könyvtár is helyet kapott az épületben.
Óvoda 9, általános iskola 8 településen található, ebbõl 3 településen van
iskolai összevont könyvtári szolgáltatóhely. Rájuk jellemzõ, hogy a Csorba
Gyõzõ Könyvtár által kivitt dokumentumok mellett jelentõs saját állománnyal
is rendelkeznek. A térségben megjelenik a német, holland, horvát, cigány
kisebbség is, ezért idegen nyelvû könyvekre is van igény.
Az ET szolgáltatóhelyein 2014-ben a beiratkozott olvasók összlétszáma
2156 fõ. Ebbõl 925-en 14 év alattiak, 1106-an 14-65 év közöttiek, 125-en
pedig 65 év felettiek. A könyvtárhasználat több mint 50%-át az internetezés
tette ki, de a kölcsönzött dokumentumok száma is 17 000 fölött volt. Minden szolgáltatóhelyen szerveztek programokat, többen az országos könyvtári
rendezvénysorozatokban is aktívan részt vettek.
A térség legelmaradottabb könyvtáraiba számítógépeket, multifunkciós
gépeket helyeztünk el. Több településre vittünk bútorokat a szolgáltatóhely fejlesztése céljából, de további korszerûsítések várhatók a következõ években is.

Királyegyháza
A Szentlõrinctõl délre fekvõ Királyegyháza mai területe
már a rézkor késõi szakaszában is lakott hely volt. A
mai község 1940-ben jött létre Királyegyháza néven,
Vásárosszentgál és Magyarszentiván egyesítésével.
Szentiván neve az írott forrásokban elõször 1274-ben
bukkant fel. A Szentiván helynév a falu templomának
védõszentjére, Keresztelõ Szent Jánosra utal, akit az
ómagyarban Szent Ivánnak neveztek. A magyar elõtag a lakosság anyanyelvével kapcsolatos. Szentgál neve az írott emlékekben már 1292-ben Zenthgal
néven olvasható. A Vásáros elõtag a vásártartás jogára utal. Vásárairól 1376
óta vannak adatok. A török uralom ideje alatt is lakott volt, a felszabadító háborúk alatt azonban elnéptelenedett. Lakói ekkor a szomszédos falvakba me-
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nekültek. A 18. század elején egykori lakossága visszaköltözött Szentgálra.
A falu azóta is magyar anyanyelvû. A 16. században már mindkét települést
említik a korabeli nyilvántartások.
Királyegyháza évtizedeken át híres volt arról, hogy lakói többségükben állattartásból tartották el magukat és családjukat. A szarvasmarhákat hatalmas
csordákban legeltették, még a 20. század utolsó éveiben is. A gazdasági változások során azonban megüresedtek az istállók a házak udvarán, ma már csak
mutatóban találunk egy-két szarvasmarhatartással foglalkozó vállalkozót.
Az önkormányzat egyik legfontosabb feladatának tartja az oktatási intézmény fenntartását, és ezzel összefüggésben igyekszik hagyományt teremteni, civil szervezetek (néptánccsoport, kézilabdacsapat, nyugdíjasklub)
létrejöttét támogatva, egyre több kulturális programot szervezve, szeretettel
fogadják az idelátogató vendégeket.
A könyvtári szolgáltatóhely összevont iskolai és községi könyvtárként
funkcionál, ennek megfelelõen egy iskolához közeli épületben található.
Teljes alapterülete 40m2, s több helyiségbõl áll. Több ezer dokumentumot
számláló saját állománnyal rendelkezik, melyek az iskola tulajdonát képezik.
Ennek egy részét a kötelezõ olvasmányok alkotják, melyek mindegyike több
példányban is megtalálható a polcokon.
A könyvtári szolgáltatást 2013-tól vette át a Csorba Gyõzõ Könyvtár.
Azóta – a negyedéves szállításoknak köszönhetõen – új könyvekkel bõvült
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az állomány, elsõsorban az igényeknek megfelelõ dokumentumokat kapja
a szolgáltatóhely. Folyóiratokkal is kiegészült a szolgáltatások köre, 3 féle
kiadvány jár, melyek egyike gyerekeknek szól, a másik kettõ a felnõtt korosztályt célozza meg.
A könyvtárban minden évben tartanak rendezvényeket, idén az Országos
Könyvtári Napok keretében is szerveztek programot, de nagyobb rendezvények megtartására nem alkalmas a helyiség. A Csorba Gyõzõ Könyvtár számítógépet, DVD-lejátszót, fényképezõgépet, és társasjátékokat is kihelyezett
a szolgáltatóhelyre, ezzel is emelve a szolgáltatások színvonalát. 2015-tõl a
helyi önkormányzat beköttette az internetet, így ettõl az évtõl egy újabb lehetõség várja a könyvtárhasználókat. A könyvtár nagyobb helyre költözésével
új kapuk nyílnának meg, tovább lehetne fejleszteni a szolgáltatóhelyet bútorokkal, számítógépekkel.
A könyvtár szerdán és csütörtökön 16.00–20.00, szombaton 10.00–14.00
óráig várja olvasóit.
Süli-Csontos Klaudia munkatárs: „Szolgáltatóhelyünk a Csorba Gyõzõ Könyvtár támogatásával biztosítani tudja a település olvasóinak a kulturális esélyegyenlõséget. Célunk, hogy könyvtárunk használói megfelelõ szolgáltatásokat kapjanak, ehhez pedig minden segítséget megkapunk.”
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Szentlászló
A község neve 1237 és 1240 között bukkant fel elõször írott forrásokban, amely a falu templomának védõszentjére, Szent László magyar királyra utalt. 1950-ig
Somogy vármegyéhez tartozott, ekkor Baranya megyéhez csatolták.
2013-ban Szentlászló Község Önkormányzata a
Községházzal egybeépített szolgálati lakás egy részébõl (54 m2) alakította ki – a korábban iskolai könyvtárral közös mûködésû –
könyvtári szolgáltatóhelyét. 2015-ben a falu az egész szolgálati lakást átadta
könyvtári használatra, így az alapterület 90 m2-re bõvült.
A szolgáltatóhelyet az önkormányzat felújíttatta, megtörtént az épület akadálymentesítése, és mozgásérzékelõ lámpákkal való felszerelése is. A berendezése nem volt megfelelõ a könyvtár igénybevételéhez képest. 2015-ben lehetõség
nyílt az NKA Közgyûjtemények Kollégiuma által kiírt „Kistelepülések könyvtárainak szakmai eszközfejlesztése, korszerûsítése” címû sikeres pályázattal az igényeknek megfelelõ szolgáltatóhelyet kialakítani, kulturálttá, esztétikussá tenni.
A könyvtári szolgáltatás mellett közmûvelõdési feladatok ellátására (elõadások, tanfolyamok, játszóházak, kézmûves foglalkozások stb.) is alkalmas lett.
Két állandó kiállítás nyílt meg a szolgáltatóhelyen. Az egyik teremben a
helyi születésû, Kaposváron élt festõmûvész, Szirmayné Bayer Erzsébet képeit
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helyezték el (15 db), a másik teremben pedig dr. Vargha Károly – aki ugyancsak
Szentlászlón született, pécsi fõiskolai tanár, Zselic-kutató, helytörténész volt –
életének és munkásságának állítottak emléket könyvei, írásai bemutatásával.
A Csorba Gyõzõ Könyvtár számítógéppel, multifunkciós géppel, folyóirat-állvánnyal, társasjátékokkal bõvítette a könyvtár berendezéseit, szolgáltatásait. A könyvek és DVD-k mellett 9 folyóirattal is bõvült a kínálat, melyek
tematikája a helyi igényekhez igazodik. A könyvtári szolgáltatások mellett
rendszeresek a közmûvelõdési programok.
A szolgáltató könyvtár minden évben biztosít rendezvényt a település
könyvtára számára, de a szolgáltatóhely saját programokat is szervez, és
évrõl-évre bekapcsolódik az Országos Könyvtári Napok és az Internet Fiesta
programsorozatokba, és az idei évtõl a KönyvtárMozi szolgáltatásba is.
A könyvtár kedden 13.00–16.00, csütörtökön 17.00–20.00, szombaton
13.00–20.00 óráig várja olvasóit.
Budai Kinga munkatárs: „A könyvtárfejlesztést nagyon fontosnak tartjuk,
hogy a szolgáltatóhely kulturált, színvonalas, esztétikus legyen a könyvtári
szolgáltatást igénybevevõk számára. A Csorba Gyõzõ Könyvtár segítségével
kapott fejlesztésekkel és a szolgáltatások bõvülésével a látogatottság nõtt,
és minden korosztály igényeinek megfelelõ, korszerû közösségi színtér lett.”
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Szigetvári Ellátási Térség (Szigetvári ET) Baranya megye nyugati felében
található, és a Szigetvári járás 26 települését foglalja magában. A járásban összesen 45 település található, területe 657 km2. Óvodával a települések 28.9%-a, általános iskolával 26.7%-a rendelkezik.
A Szigetvári ET-hez tartozó községek: Basal, Patapoklosi, Somogyapáti,
Somogyhatvan, Somogyviszló, Somogyhárságy, Magyarlukafa, Vásárosbéc,
Szentegát, Dencsháza, Hobol, Várad, Bürüs, Gyöngyösmellék, Kétújfalu, Zádor, Teklafalu, Endrõc, Molvány, Tótszentgyörgy, Nemeske, Kistamási, Pettend, Merenye, Nagydobsza és Kisdobsza.
A terület már Kr. e. 5-6000 óta folyamatosan lakott. Az évezredek során kelták, rómaiak, hunok, gótok, longobárdok és avarok is éltek itt. A 18.
században németek érkeztek a Rajna-vidékérõl, Hessenbõl, Bajorországból,
Frankföldrõl. A második világháborút követõen pedig felvidéki magyarok
költöztek többek között Endrõcre, Magyarlukafára, Teklafaluba. Az ellátási
térség nemzetiségeit legnagyobb számban a németek és horvátok alkotják.
A legnagyobb számú etnikai kisebbséget a cigányság teszi ki.
Az ET központja mind gazdaságilag, mind kulturálisan Szigetvár. A kistelepüléseken élõ lakosságot ma már csak korlátozott számban foglalkoztatják
a kisvárosban mûködõ gyárak, üzemek. Szigetvár kulturális sokszínûségét
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mutatja a városban mûködõ közel 60 civil szervezet is, melyek között sportegyesületek, tánccsoportok, horgászegyesület, pipa klub, hagyományõrzõ
csoportok, fafaragók, grafikusok is találhatóak. Két általános iskola és egy
középfokú oktatási intézmény, könyvtár, zeneiskola is mûködik a településen.
Az ET-ben 2014-ben 8320 fõ élt. Ez a szám Szigetvár lakosságával együtt
19 048 fõ. A legnagyobb lélekszámú település Hobol 985 fõvel, míg legkisebb Bürüs, 71 lakossal. A térségben 6 általános iskola mûködik, ebbõl kettõben szolgáltatóhely is található. Többségükben a tanulólétszám nem éri el
a 100 fõt. A 26 település nagy része halmozottan hátrányos helyzetû.
A települések úthálózata rossz minõségû, kivételt képez ez alól a 6-os
számú fõközlekedési út által átszelt Nagydobsza és Kisdobsza. Országos
védelem alatt álló területek is találhatóak a térségben: a bürüsi fás legelõ,
Kétújfalu keleti végénél található kocsányos tölgyek és a tótszentgyörgyi legelõerdõ. 14 védett faj, többek között a Szentegát melletti erdõben élõ és
hazánkban csak itt fészkelõ vörös kánya is itt él. További látnivaló a szentegáti
Biederman-kastély, a minden év októberben megrendezett Vendel-napi búcsú, a zádori szolgáltatóhelyen megtekinthetõ helytörténeti gyûjtemény vagy
Patapoklosi templomának festett kazettás karzata.
Könyvtárszakmailag elmondható a területrõl, hogy szolgáltatóhelyei viszonylag jól felszereltek, ami jórészt a TIOP 1.2.5-09-1-2010-0011 jelû pályázatnak köszönhetõ, amiben az ET 19 települése vett részt. A pályázatból,
technikai és informatikai eszközökkel, bútorokkal bõvült a települések könyvtára. Az ET-ben mûködik két Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT),
ahol a Csorba Gyõzõ Könyvtár a szolgáltató könyvtár.
A szolgáltatóhelyek alapterülete kicsi, átlagosan alig több mint 40 m2.
A települések könyvtárosainak legnagyobb része aktív, közremûködõ, a
könyvtári feladatellátás mellett a településük kulturális életét is összefogják.
A Csorba Gyõzõ Könyvtár által szervezett tanfolyamokon, megbeszéléseken
részt vesznek, aktívak a saját állományuk kialakításában, a rendszeres dokumentumrendelések alkalmával összeállítják saját igényeiket. A települések
több mint felére folyóiratok is járnak.
A rendezvények szervezése, lebonyolítása minden évben zökkenõmentesen
történik. A 2013-as és 2014-es tárgyi eszközök beszerzése teljesen a kistelepülések igényeit tükrözte. A könyvtárosokkal gördülékeny és hatékony a kommunikáció. Az ET-ben mûködõ szolgáltatóhelyek közösségi térként is funkcionálnak, és központi szerepet töltenek be a települések kulturális életében. Az
itt élõk helyben vehetik igénybe a legmagasabb könyvtári szolgáltatásokat, és
hozzájuthatnak a könyvtári rendszerben fellelhetõ dokumentumok 100%-hoz.
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Basal
Basal Szigetvártól 6 km-re található, a településen 174
fõ lakik. Korábban mûködött itt iskola, napjainkban a
közeli Somogyapáti oktatási intézményébe, illetve Szigetvárra járnak a gyerekek tanulni.
A kultúrházban kapott helyet a Csorba Gyõzõ
Könyvtár szolgáltatóhelye. Az épületet 2008-ban újították fel, ami minden Európai Uniós szabványnak
megfelel. 2014-ben a szolgáltatóhely dokumentumállománya 946 dokumentumból állt. A helyi könyvtárba 97 lakos iratkozott be,
ami azt jelenti, hogy a lakosság 55%-a könyvtárhasználó. A 97 használóból
47 gyermek, 8 nyugdíjas, a többiek az aktív korosztályból kerültek ki.
A szolgáltatóhely minden évben csatlakozik a márciusi Internet Fiesta és
az októberi Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozatához. 2014-ben a
Baranya is olvas olvasásnépszerûsítõ vetélkedõbe is bekapcsolódott a község,
ahol az elõkelõ 5. helyezést szerezte meg. Mindezeken kívül további rendezvényekben is bõvelkedett 2015-ös programnaptárjuk. A Magyar Kultúra Napja alkalmából megszervezték a Rejtvényfüzet címû vetélkedõt. Április
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2-án húsvéti kézmûves foglalkozást tartottak. Június 23-án egy gyerekcsoporttal ellátogattak Pécsre a Csorba Gyõzõ Könyvtárba, ahol részt vehettek
egy könyvtárlátogatáson és egy kézmûves foglalkozáson. Júliusban megszervezték a Nyári vetélkedõ címû, óvodás és iskolás gyerekeket megszólító versengést, ami hétrõl hétre, napról napra becsalogatta az ifjúságot a szolgáltatóhelyre. Október 10-én Figura Ede gyermekmûsorát élvezhették a gyerekek
a településen, majd decemberben megrendezték, az immár hagyományos
karácsonyi mûsorukat. A rendezvények megszervezését és lebonyolítását Neményiné Sárközi Karolina, a szolgáltatóhely munkatársa végzi, aki a könyvtári
teendõk mellett összefogja a település kulturális életét is.
A Csorba Gyõzõ Könyvtár elektronikai és informatika eszközökkel, valamint bútorzattal is emeli a település könyvtári szolgáltatásának színvonalát.
A KSzR 2013-as indulása óta mikrofonnal, digitális fényképezõgéppel és székekkel bõvült Basal település szolgáltatóhelye.
A könyvtári szolgáltatásokat csütörtökön 8.00–11.00, pénteken 14.00–
18.00, szombaton 14.00–18.00 óra között lehet igénybe venni.
Detrik László polgármester: „Jó dolognak tartom, hogy a Csorba Gyõzõ
Könyvtár az ilyen kis településeket is ellátja rendezvényekkel, programokkal,
rendszeresen frissülõ könyvállománnyal. Így mindenki megtalálhatja a szá-
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mára kedvezõ kikapcsolódást. Könyvtárunk központi szerepet tölt be a falu
kulturális életében.”
Neményiné Sárközi Karolina könyvtáros: „Örülök, hogy könyvtárosként részese lehetek a falu kulturális tevékenységének. A Csorba Gyõzõ Könyvtár és
a referens segítségével különbözõ programokkal színesítjük az itt élõk hétköznapjait.”

Somogyhatvan
A település Szigetvártól 13 km-re található, lélekszáma
336 fõ. Legfontosabb látnivalói a barokk stílusú református templom és a második világháborús emlékmû.
A községben korábban mûködött iskola, napjainkban a
közeli Somogyapáti oktatási intézményébe, illetve Szigetvárra járnak a gyerekek tanulni.
A mûvelõdési házban kapott helyet a Csorba Gyõzõ
Könyvtár szolgáltatóhelye. Az épület jelenlegi állapotával és felszereltségével
nehezen tud megfelelni a mai kor közösségi és könyvtári terekkel szemben
támasztott elvárásainak, ezért az önkormányzat megkezdte az épület rendbehozatalát. A mûvelõdési házban négy helyiség található. Egyikben kapott
helyet a szolgáltatóhely, amihez tartozik egy informatikai szoba is, 3 számítógéppel. A szolgáltatóhely bútorzata a 2015-ben megjelent KSZR-ajánlás kívánalmainak nem felel meg. Kivételt képez ez alól a Csorba Gyõzõ Könyvtár által
kihelyezett két könyvespolc. Informatikai eszközeinek nagyobb része elavult.
A település vezetése szívén viseli a könyvtári szolgáltatást, ezért törekszik
annak javítására, ennek érdekében elõfizettek internetszolgáltatásra, valamint Hollandiából kapott polcokkal rendezték be a szolgáltatóhelyet. A polcok méretei ugyan nem felelnek meg a KSZR-ajánlásnak, de lényegesen használhatóbbak, mint a korábbiak. A színvonalasabb szolgáltatás érdekében a
helyi önkormányzatnak és a Csorba Gyõzõ Könyvtárnak is célja a könyvtár
fejlesztése. Tervek között szerepel a szolgáltatóhely komfortosabbá tétele.
A jelenlegi polcokat 3 darab szépirodalom tárolására, 2 darab szakirodalom
tárolására és 1 darab gyermekirodalom tárolására szolgáló könyvespolcokra cserélnék. A Csorba Gyõzõ Könyvtár által elõfizetett folyóiratokhoz folyóiratállványra lenne szükség. A használók rendelkezésére álló informatikai
eszközök cseréje és bõvítése egy projektorral szintén tervezett. A nagyobb
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komfort kialakításához szükség lesz a függönyök, csillárok, szõnyeg cseréjére
is. A helybeni használat elõsegítéséhez asztalok és székek, az egészen apró
gyermek számára pedig egy gyermeksarok beszerzése van tervben. A szolgáltatóhely közvetlen szomszédságában lévõ helyiségbõl a jövõben egy klubszobát alakítana ki az önkormányzat, melyet használhatná az ifjúság éppúgy,
mint a helyi nyugdíjasklub. Ahhoz, hogy a helyiség elnyerje kívánt formáját
székekre, asztalokra, függönyre, televízióra is szükség van.
Nagy népszerûségnek örvend a szolgáltatóhely, napi 15-20 fõ látogatja.
Amennyiben a fejlesztések a jövõben megvalósulnak, a használók száma is
növekedhet. 2014-ben a szolgáltatóhelyen 1319 dokumentum volt megtalálható. A 116 beiratkozott használóból 30 gyermek, 8 nyugdíjas, a többiek
az aktív korosztályból kerültek ki.
A szolgáltatóhely a 2015-ös évben csatlakozott a márciusi Internet Fiesta
rendezvénysorozatához. Mindezeken kívül saját szervezésû rendezvényeket is
tartottak, többek között kézmûves foglalkozást, közösségi napot, társasjáték
délutánt. A KSzR 2013-as indulása óta polcokkal, digitális fényképezõgéppel
bõvült Somogyhatvan település szolgáltatóhelye.
A könyvtári szolgáltatásokat kedden 14.00–18.00, szerdán 8.00–12.00, csütörtökön 14.00–18.00, pénteken 14.00–18.00, szombaton 8.00–12.00 óra
között lehet igénybe venni.
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Nagy Gabriella polgármester: „Az önkormányzatnak elsõsorban olyan feladatokat kell ellátni, amelyeket saját erõbõl a lakosság nem tud megvalósítani.
Egy éve vagyok polgármester, s olyan körülmények között vettem át a tisztséget elõdömtõl, ahol minden téren a hanyatlás volt jellemzõ. A Nemzeti Mûvelõdési Intézet és a Baranya megyei Csorba Gyõzõ Könyvtár keresett meg,
hogy segíteni szeretnének. Nagyon hálás vagyok az önzetlen, segítõkész
munkáért minden dolgozónak, többek között, akikkel közelebbi kapcsolatban állunk: Váradi Juditnak, Vasvári Gergelynek, Kuti Istvánnak, Szabó Istvánnénak. A szakmai segítségnyújtás, eszközbeszerzések, közös rendezvények
építõ jellege kis közösségünk életében már jól láthatóak, hiszen megnõtt a
könyvtárba járók száma, kialakulóban van az ifjúsági és nyugdíjasklubunk.
Bízom benne, hogy közös erõfeszítéssel fejleszteni tudjuk mûvelõdési házunk
szolgáltatásait és minden évben új élményekkel gazdagodhatunk, s talán a
legfontosabb, hogy utat mutathatunk a gyerekeknek, akik a leghálásabb szereplõi rendezvényeinknek.”
Szabó Istvánné könyvtáros: „Igazán örülök, hogy könyvtárosként részese lehetek a szolgáltatásnak. Könyvtárunknak hétrõl hétre nagyobb a látogatottsága, köszönhetõ ez a friss dokumentumainknak, rendezvényeinknek és az
önkormányzat által biztosított informatikai eszközöknek. Célunk, hogy idõvel
egy igazán pezsgõ közösségi teret hozzunk létre.”
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Villányi Ellátási Térséghez (Villányi ET) Baranya megye délkeleti részén,
Pécset Villánnyal összekötõ 23 település tartozik: Áta, Borjád, Hásságy,
Ivánbattyán, Kisherend, Kisjakabfalva, Kiskassa, Kislippó, Lapáncsa, Lothárd,
Magyarbóly, Magyarsarlós, Márok, Nagybudmér, Nagykozár, Olasz, Palkonya,
Peterd, Pécsdevecser, Pócsa, Szederkény, Újpetre, Villánykövesd. Villány az
egyetlen város, mely nem vesz részt a szolgáltató rendszerben.
A térség települései közigazgatásilag három járáshoz tartoznak: 11 település a Siklósi járáshoz, 5 a Pécsi járáshoz, 5 a Bólyi járáshoz. A települések között a legnagyobb Nagykozár, melynek lakossága 1961 fõ, a legkisebb pedig
Pécsdevecser, 112 lakossal. A 23 településbõl 18 lakossága 500 fõ alatt van,
2 település 500-1000 fõ közötti és 3 településen laknak 1000-nél többen. A
Villányi ET lakosságának száma 10 900-ra tehetõ. A lakosság jelentõs része
munkanélküli vagy eltartott, az inaktív keresõk száma kb. megegyezik a foglalkoztatottakéval (különösen jellemzõ ez a nõknél). A megye többi részéhez
hasonlóan itt is vannak elöregedõ falvak, ahol a könyvtáron kívül nincs más
kulturális intézmény. Iskola és óvoda mindössze hat településen mûködik.
A vidék délebbre esõ részein jellemzõ a szõlõmûvelés és bortermelés hagyománya. A villányi borvidékhez tartozik Palkonya és Villánykövesd, mely
települések nagyobb kulturális rendezvényekbe is bekapcsolódnak, mint az
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Ördögkatlan Fesztivál vagy a Pünkösdi Nyitott Pincék. A két település a borvidéken kiemelkedik mûemlék pincesoraival is.
A térségben jelen van a német és a horvát nemzetiség, valamint a cigány
kisebbség. A dokumentumok kiszállításánál az õ igényeiket is figyelembe
vesszük, és igyekszünk õket ellátni a legfrissebb nemzetiségi, illetve anyaországi irodalommal. A helyi nemzetiségek most is õrzik kultúrájukat, néhány
településen kiemelkedõen gazdag helyismereti, nemzetiségi gyûjteményt találunk (pl. Pócsa, Palkonya, Kisjakabfalva, Újpetre, Márok, Áta).
A könyvtárépületek egy része kívül-belül megújult, több helyen már megoldott az akadálymentesítés. 2013 óta folyamatosak a technikai fejlesztések,
melynek köszönhetõen már minden szolgáltatóhely rendelkezik számítógéppel, valamint – egy település kivételével – az internet-hozzáférés is megvalósult.
A bútorfejlesztéseknek köszönhetõen a régi bútorokat új, korszerû berendezésre cseréljük 2018-ig az összes településen. Ahol a gyerekek rendszeres
látogatói a könyvtárnak, gyereksarkot alakítunk ki.
A térséghez tartoznak hátrányos helyzetû települések, ahol az önkormányzatok nehéz anyagi helyzettel küszködnek, és mint fenntartók nem
tudnak minden feltételt biztosítani a könyvtár komfortos mûködéséhez. Ez
jellemzõen a helyiségek méretében mutatkozik meg leginkább, vagyis ezeken a településeken nincs lehetõség arra, hogy a könyvtár tágas, kényelmes
teret kapjon. Ennek ellenére elmondható, hogy az elmúlt két évben látványos
fejlesztések mentek végbe, melyeket az önkormányzatok pályázati pénzek
segítségével valósítottak meg. Ezek elsõsorban az épületek külsõ-belsõ javítására irányultak, több helyen biztonságtechnikát szereltek fel, korszerûsítettek. A térség gyengeségeihez tartozik, hogy a munkatársak leterheltek, a
könyvtárosi feladatok ellátását sokszor közfoglalkoztatott személyre bízzák,
többek között ezért is jellemzõ a fluktuáció.
A lakosság 18,4%-a regisztrált olvasó, legkisebb számban a 14 év alatti
korosztály van jelen, melynek okát az elöregedõ falvakban kereshetjük. Az
aktív településeken egyre színesebb programokat kínál a könyvtár, a különbözõ kulturális programok mellett életmóddal kapcsolatos és ismeretterjesztõ
elõadásokon is részt vehetnek a lakosok, de különbözõ klubfoglakozásoknak
is helyet ad, mint pl. kismama klub, baba-mama klub, receptklub, színjátszóklub, gyerekeknek kézmûves foglalkozások, diafilmvetítések. Egyre nagyobb számban vesznek részt az országos könyvtári programokban. Könyvtárhasználat szempontjából összességében elmondható, hogy az elmúlt két
év tapasztalata alapján a lakossági igények növekedõ tendenciát mutatnak, a
szolgáltatóhelyek jól együttmûködnek a Csorba Gyõzõ Könyvtárral.

A BARANYA MEGYEI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER 2015-BEN

Borjád
A település a megye déli részén fekszik, Bóly és Villány
között. Lakosainak száma 381 fõ, a környéken jó helyzetben lévõ településnek számít. A munkanélküliség a
térséghez mérten átlagosnak mondható, a tartósan
munka nélkül lévõket az önkormányzat közhasznú
munkák szervezésével segíti. A faluban mûködik óvoda és alsó tagozatos általános iskola, ahova a szomszédos településekrõl is
járnak gyerekek (Nagybudmér, Kisbudmér), a felsõ tagozatosok pedig Bólyba
járnak. Közúti kapcsolatai jónak mondhatók, a nagyobb települések, mint
Bóly, Mohács, Villány és Pécs is jól megközelíthetõk. A falut érinti a Bóly–Villány közötti kerékpárút, amely a két borvidéket köti össze.
A települést említõ elsõ írásos emlék 1334-bõl származik. A török hódoltság alatt a falu lakossága jelentõsen csökken. Késõbb görögkeleti szerbek
települnek be, egyházközséget és iskolát alapítva. A 18. században katolikus
németek, a 19. század elsõ felében pedig az elköltözõ szerbek helyére protestáns németek érkeztek. A falunak katolikus és evangélikus temploma is van.
A borjádi könyvtár a volt községi és az iskolai könyvtár összevonásából
jött létre 1983-ban. Állománya 3017 darab dokumentumból áll, melynek egy
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része a régi iskolai könyvtári állomány, kisebb része pedig a Csorba Gyõzõ
Könyvtár letéti állománya. A szolgáltatóhelyet 2011 óta Millich Boglárka vezeti. A beiratkozott olvasók száma 58 fõ, ebbõl 21 fõ 14 év alatti. A helyi alsó
tagozatos iskola rendszeres látogatója a könyvtárnak, a pedagógusok pedig
a könyvtáros segítségével heti rendszerességgel tartanak könyvtárhasználati órát, olvasásfejlesztõ foglalkozást. Az ifjúsági és gyermekirodalom mellett
társas- és fejlesztõjátékok is várják a gyerekeket. A könyvtári rendezvények
is elsõsorban ezt a korosztályt célozzák meg, jeles napokhoz és ünnepekhez kapcsolódó programok, meseelõadások, zenés foglalkozások valósulnak
meg a könyvtáros és a helyi pedagógusok közös szervezésében, a Csorba
Gyõzõ Könyvtár támogatásával.
A szolgáltatóhely bútorzata és technikai felszereltsége fejlesztésre szorul,
komoly hiányossága, hogy nincs internet-hozzáférés, ami elengedhetetlen
követelmény lenne. Figyelembe véve, hogy jó adottságokkal rendelkezõ településrõl van szó, ahol a könyvtári élet is aktívnak mondható, a térség egyik
kiemelten fejlesztendõ szolgáltatóhelye. Ez magában foglalja a teljes bútorzat cseréjét, a könyvtárosi dolgozórész és egy gyereksarok kialakítását. Mivel
nagy térrel rendelkezik a könyvtár, lehetõség van arra is, hogy a berendezésnél külön gondoljunk az óvodás és az iskolás korosztályra. Eddig is gyarapodott tv-vel, számítógéppel, CD-lejátszóval és játékokkal. A felnõtt olvasók
körében népszerûek a folyóiratok, öt félébõl válogathatnak.
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A szolgáltatóhely hétfõn 13.00–14.00 és 16.00–19.00, szerdán 16.00–19.00,
szombaton 9.00–12.00 óra között várja olvasóit.
Millich Boglárka: „Nagyon elégedettek vagyunk a Csorba Gyõzõ Könyvtár
által nyújtott szolgáltatásokkal. Neki köszönhetõen folyamatosan kapunk új
könyveket, technikai eszközöket, foglalkoztató játékokat, amiket kis költségvetésû könyvtár lévén nehezen tudnánk ilyen mennyiségben beszerezni.
A rendezvények is sikeresek, örülünk, hogy ilyenre is van lehetõségünk.”

Lapáncsa
Lapáncsa község a déli határ mentén Villánytól 10 kmre, a horvát határszéltõl pedig 5 km-re helyezkedik el.
Baranya megye aprófalvas településszerkezetének tipikus példája: egyutcás zsáktelepülés, lélekszáma 200 fõ.
Hátrányos helyzetû településnek minõsül a környékbeli
csekély munkalehetõség miatt, ám az önkormányzat
mindent megtesz a munkanélküliség visszaszorításáért a közfoglalkoztatás
maximális kihasználásával. A munkavállalók többsége ingázik, Magyarbólyban, Villányban és Bólyban dolgoznak. Óvoda és általános iskola nem mû-
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ködik a településen, a gyerekek Magyarbólyba járnak. A faluba vezetõ út
javításra szorul, de infrastrukturális ellátottsága megfelelõ.
A község említésérõl 1349-bõl van az elsõ adatunk. A török idõkben teljesen elnéptelenedett, majd 1760 körül népesítették be német lakossággal,
1850 körül pedig római katolikus magyar lakosok érkeztek a településre. A
második világháború után a lakosság egyharmadát kitelepítették. A kitelepített és helyi lakosok közti szoros összetartozást jelképezi a falu központjába
ültetett emlékfa.
A falu nevezetességei közé tartozik az 1781-ben felszentelt korai barokk római katolikus templom, melyet 2010-ben pályázat útján nyert pénzbõl sikerült
kívül-belül felújítani. A templom körüli temetõben sok régi faragott kõsíremlék
áll, 2014-ben pedig Kosztics László faszobrász Szent családot ábrázoló alkotását állították itt föl. Helyi védettség alatt állnak Lapáncsa présházas pincéi.
A település már 2006-ban csatlakozott a könyvtári ellátórendszerhez, a
könyvtár a mûvelõdési házzal összevonva mûködött. 2013 õszétõl kezdte
meg mûködését az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér (IKSZT), mely teret ad
az aktívabb közösségi életnek. A szolgáltatóhely is ebben az épületben kapott helyet, és teljes kihasználtsággal mûködik. A beiratkozott olvasók száma
50 fõ, ebbõl 10 fõ 14 év alatti. Az állomány 1644 dokumentumból áll, 5
folyóirat jár a településre.
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Evetovics Renáta, könyvtáros és egyben az IKSZT vezetõje, számos programot szervez az olvasóknak, melyekkel a különbözõ korosztályhoz tartozókat be tudja vonzani. Rendszeresek a kézmûves foglakozások, filmvetítések,
olvasásfejlesztõ programok, számítógépes ismeretfejlesztés. Szerveztek Sütiklubot is, melyhez segítséget nyújtottak az itt található receptkönyvek. A
munkatárs fontosnak tartja a hagyományõrzést is, így szervezett már népszokásokhoz köthetõ programokat, táncházat is. A fiatalok is rendszeresen
látogatják a könyvtárat, számukra valóban közösségi teret jelent a hely, ahol
találkozhatnak, internetezhetnek, beszélgethetnek. A könyvtáros empátiájának köszönhetõen meg tudják osztani az õket foglalkoztató problémákat,
nehézségeket, melyekkel nincs lehetõségük máshoz fordulni. Számukra különbözõ felvilágosító, prevenciós elõadásokat, foglalkozásokat tervezünk.
A szolgáltatóhely barátságos és kényelmes, bútorzata új és korszerû.
A Csorba Gyõzõ Könyvtár által kihelyezett technikai eszközök (pl. házimozi-rendszer, számítógép) hozzásegítik a használókat a könyvtár minél színesebb használatához. A 2016-os fejlesztésbõl tervbe van véve egy gyereksarok
kialakítása a legkisebbek számára, és néhány kényelmet szolgáló bútor pl.
kanapé, babzsákfotelek, valamint egy multifunkcionális nyomtató.
Az, hogy egy ilyen nehéz sorsú településen egy élettel teli könyvtár mûködik, a könyvtáros kreativitásának és nyitottságának köszönhetõ, amit maximálisan támogat a fenntartó is.
A könyvtár nyitvatartása hétfõtõl csütörtökig 15:30–19:30, szombaton
10:30–14:30.
Evetovics Renáta: „Egy ilyen kis településen sokat jelent, hogy a könyvtár egy
együttmûködõ partnerrel, a Csorba Gyõzõ Könyvtárral tudja élénkíteni és
színesíteni a kulturális életet, emellett a programokban nyújtott segítségét és
a tárgyi eszközök fejlesztését is köszönjük.”
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Az I. Pécsi Könyvtárbusz-találkozó
(2015. április 23–25.)
nemzetközi szakmai összejövetel célja a környezõ országok könyvtárbuszszal rendelkezõ könyvtárainak tapasztalatcseréje volt. A találkozón összesen 8 ország, 13 városa képviseltette magát: Vinkovce (Horvátország), Kapronca
(Horvátország), Rijeka (Horvátország), Middelburg (Hollandia), Graz (Ausztria),
Proença-a-Nova (Portugália), Ptuj (Szlovénia), Maribor (Szlovénia), Ljubljana
(Szlovénia), Bihács (Bosznia-Hercegovina), München (Németország), Nyíregyháza, Miskolc, Pécs. Ezenkívül hazánkból 10 megyei, városi és egyetemi könyvtár jelentkezett a konferenciára. A résztvevõk száma közel 100 fõ volt, akik
az egyes szolgáltatások megismerése mellett megtekinthették az ideérkezõ 8
könyvtárbuszt is (Vinkovce, Maribor, Graz, Bihács, Nyíregyháza, Miskolc, Pécs).
Nemzetközi szinten éppoly színes a bibliobuszok típusainak palettája,
mint Magyarországon. Európában az útviszonyoktól és a financiális lehetõségektõl függõen léteznek kisbuszok, átalakított buszok, nyerges kamionok.
Minden országban elérendõ cél a társadalmi beágyazódás, az olvasás
iránti igények felkeltése, a könyvtárbusz szolgáltatásainak megismertetése.
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A település lakosságával, civil és állami szervezetekkel való kapcsolattartás
és együttmûködés alapozhatja meg a könyvtárbuszok mûködését. Fontos a
könyvtáros személyisége, aki sok esetben a könyvtári feladatokon túl rendezvényszervezõi, pedagógusi, szociális és más egyéb feladatokat is ellát.
Az elhangzott elõadások alapján a következõket foglalhatjuk össze:
Célcsoport: a könyvtárbuszok megszólított közönsége a gyerekektõl az idõsekig terjed. A könyvtárosok jelentõs figyelmet fordítanak a hátrányos helyzetû településeken élõkre, a testi és szellemi fogyatékkal élõk speciális szükségleteinek kiszolgálására.
Szolgáltatások idõtartama: a bemutatók alapján az optimális szolgáltatási
idõ egy településen fél óra és két óra közé tehetõ. Az olvasói igények alapján
ezek rugalmasan változtathatók.
Állomány és felszereltség: a jármû befogadóképessége és kibõvített funkciója alapján az állomány nagysága 1500 és 6000 dokumentum közt lehet.
Például a holland bibliobusz a könyvtári szolgáltatások mellett kiegészítõ
szolgáltatásként készpénzfelvételi lehetõséget, tömegközlekedési jegyek vásárlását is biztosít. Fontos az állomány folyamatos frissítése és cseréje. Köny-
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vek, idõszaki kiadványok és audiovizuális dokumentumok mellett régóta
jelen vannak a mozgókönyvtárakon az olyan technikai eszközök is, mint a
tv, DVD-lejátszó, nyomtató, számítógép vagy laptop, projektor. Az online kölcsönzés illetve a számítógép- és internethasználat mobilnettel vagy mûholdas
parabolaantenna segítségével tud mûködni.
Szolgáltatóhelyek: a könyvtárbuszok minden településen kijelölt megállóhellyel rendelkeznek. Ezek rendszerint a település frekventált helyein, iskolák,
óvodák, idõsek otthona, rehabilitációs intézet elõtt, de van példa arra is, hogy
nõi börtön elõtt áll meg.
Személyzet és beosztás: általánosan elmondható, hogy az ellátásért egy
adott stáb felelõs. Egy könyvtáros és egy sofõr járja egyszerre a vidéket, de
Portugáliában például egy személy látja el a sofõr és a könyvtáros feladatait.
Sok helyen összekapcsolják a könyvtári szolgáltatást az oktatással, könyvtárhasználati órákkal. A beosztás egy vagy két mûszakos (délelõtt/ délután), és
rendszerint hétvégén is közlekednek a bibliobuszok.
Pécs város lakosai a konferencia második napján egy felvonulás keretein belül
tekinthették meg a könyvtárbuszokat, majd a Tudásközpont parkolójában

75

76

A BARANYA MEGYEI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER 2015-BEN

különbözõ játékok segítségével megismerkedhettek az egyes országok mozgókönyvtári szolgáltatásaival.
A könyvtárbusz-találkozón elhangzott elõadások kivonata magyarul és angolul az alábbi kötetben olvasható:
Katona Anikó (szerk.): Könyvtárbuszok európai utakon : I. Pécsi Könyvtárbusz-találkozó (Pécs, 2015. április 23–25.) = Bibliobuses on the European
Roads : I. Bibliobus Meeting in Pécs (23rd–25th April 2015). – Pécs, Csorba
Gyõzõ Könyvtár, 2015. (A Baranya Megyei KSZR kiadványai, 2.)
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