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A Csorba Győző Könyvtár a pandémia ellenére 2020-ban is színes, minden korosztály
érdeklődésére számottevő programokkal kapcsolódott az Országos Könyvtári Napok
rendezvénysorozathoz. Rendezvényeit a könyvtár székhelyén, Pécsett a Dél-dunántúli Regionális
Könyvtár és Tudásközpontban, fiókkönyvtáraiban és KönyvtárPontjaiban, Baranya megye nyilvános
könyvtárai közül pedig Bólyban, Lánycsókon, Mohácson, Pécsváradon, Sellyén, Siklóson és
Szigetváron, illetve számos megyei könyvtárellátási szolgáltató helyen valósította meg. A
rendezvények összeállításában idén is figyelembe vettük az Informatikai és Könyvtári Szövetség
ajánlását. A tervezetthez képest végül kevesebb programot tudtunk megvalósítani, kisebb
nézőszámmal, mert a vírushelyzet sok előadót visszatartott a fellépéstől, illetve sok helyen a
szervezést mondták vissza a települések. A tizenötödik októberi könyvtári hét során közel huszonöt
sikeres irodalmi, zenei és gyermekeknek szóló programon vehettek részt a könyvek szerelmesei a
könyvtár szervezésében.
A rendezvények megszervezése és lebonyolítása a könyvtár alábbi osztályainak
együttműködésében valósult meg: Körbirodalom Gyermekkönyvtár, Zeneműtár, Helytörténeti
Osztály, Pécsi Városi Hálózati Osztály, Baranya megyei Hálózati és Olvasószolgálati Osztály, valamint a
Kapcsolati Csoport. Baranya megye könyvtárait a Baranyai Hálózati Osztály térségi referenseinek
bevonásával, aktív közreműködésével értük el. A programoknak összesen közel ezernégyszáz
látogatója volt, a megvalósításban intézményünk 25 munkatársa működött közre. Baranya megyében
a tavalyi évhez közel azonosan 128 települést sikerült bevonni, amelyek 2020-ban a korábbi évekhez
képest kevesebbet, 202 programot valósítottak meg a vírushelyzetnek köszönhetően az OKN
keretében. Természetesen intézményünk két könyvtárbusza is aktívan részt vett a
rendezvénysorozatban.
Az eseménysorozat idén a „Könyvtárak az emberekért – Ünnepeljünk együtt!” címet kapta.
Ehhez igazodtunk rendezvényeinkkel, melyek szervezése során igyekeztünk minél szélesebb kört
megszólítani. Választott témáink széleskörűek voltak, érintettük a klasszikus és kortárs irodalmat, a
gyermekirodalmat, a kötelező olvasmányokat, a digitális kultúrát, a komolyzene világát. Szakmai
napunk idén a könyvtárak társadalmi felelősségvállalásával foglalkozott.
Kiemelt eseményeink között szerepelt a Petőfi Irodalmi Múzeum „Akiben én lakom” című
gyermekvers vándorkiállítása, amelyet központi könyvtárunkban tekinthettek meg az érdeklődők.
Terveink szerint a kiállítást novembertől Baranya megye nyilvános könyvtáraiban állítottuk volna ki.
Szintén a Tudásközpontban került megrendezésre a Frauentität - Kiállítás a női egyenjogúságról című
kiállítás a Budapesti Goethe Intézet együttműködésének köszönhetően. Idén kiemelt figyelmet
fordítottunk arra, hogy a programokba bevonjuk a megye nyilvános könyvtárait, így neves előadókat
hívtunk, szerveztünk azon települések számára, akiket nem riasztott el a pandémia. Siklóson és
Pécsváradon Nyáry Krisztián tartott nagysikerű előadást népes közönség előtt. Dékány Ágnes
bábművész a legkisebbeket kápráztatta el bábelőadásával Bólyban és Lánycsókon. Mohácsra Csapody
Kinga érkezett az Utazik a család könyvsorozatának Mohácsról szóló kötetével. Nagy népszerűségnek
örvendett Lackfi János előadása is, amelyet Sellyén és a pécsi Apáczai Csere János
Fiókkönyvtárunkban hallgathatott meg délelőtt a gyermek közönség, délután pedig a felnőtt
hallgatóság. A Baranya megyei könyvtárosok találkozóját az idei évben Pécsett szerettük volna
megrendezni, de a vírushelyzet miatt az előadásokat végül online tartottuk meg livestream
segítségével. Apáczai fiókkönyvtárunk vendége volt még Nyulász Péter író a gyerekek nagy örömére.
Szintén a gyerekek örülhettek a Csipkefa Gyermekkönyvtárban szervezett mesés bábelőadásnak,
amelyet Szentendrei Judit és Pilláry Lili adtak elő, illetve a Várkonyi Nándor Fiókkönyvtárunkba
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szervezett Dúdolda játékos foglalkozásnak is. Körbirodalom Gyermekkönyvtárunk 10 éves
születésnapjára várta az érdeklődőket, emellett a héten két alkalommal is várta azokat a gyerekeket,
akik terápiás kutyákkal szerettek volna találkozni, foglalkozni. A Belvárosi Fiókkönyvtárunkba
fényképes úti beszámolóval egybekötött előadást szerveztünk az utazás szerelmeseinek. Központi
könyvtárunkban Ott Anna influenszer volt a vendégünk, akivel Kövér András pécsi slammer
beszélgetett. Helytörténeti osztályunk több könyvbemutatóval is készült az OKN hetében. A Csorba
Győző Könyvtár kiadásában 2019-ben megjelent három fontos kötetet mutattak be, amelyek Pécs és
Baranya öt évszázados történetéről alkotnak mozgalmas és részletgazdag képet. Játékos kedvű
olvasóinkat szabadulószoba játékkal vártuk egész héten központi könyvtárunk Zeneműtárában.
Szintén a Zeneműtár szervezésében valósult meg a Richard Wagner, Magyarország és a magyarok
című könyv bemutatója a szerző, Dr. Varga Ildikó előadásában. Az idei évben is az Országos Könyvtári
Napok programsorozat része volt az elmaradhatatlan Retró könyvvásár a Belvárosi Könyvtárunk
udvarán. A kistelepülési könyvtárakat és a könyvtárbuszainkat kvíz játékokkal és apró
ajándéktárgyakkal segítettük.
Ebben az évben is megbizonyosodhattunk arról, hogy az Országos Könyvtári Napok
programsorozat a pandémia ellenére is sikeresen tudta összekovácsolni a megye könyvtárait, annak
érdekében, hogy meg tudjuk mutatni könyvtáraink igazi közösségépítő funkcióját, ami ebben nehéz
időszakban különösen fontos.

Részletes program:
Október 5.
Sajtótájékoztató
Az Országos Könyvtári Napok programsorozatának elindítása, a helyi sajtó értesítése, sajtóhír
készítése.
Író-olvasó találkozó Nyáry Krisztiánnal Pécsváradon és Siklóson
Helyszín: Siklósi Térségi Könyvtár és Ismeretközpont, Pécsvárad Városi Könyvtár
A múltunkat és hagyományainkat járták körül Nyáry Krisztián előadásai Pécsváradon és Siklóson. A
népszerű szerző két témában tartott könyvtári programokat Baranyában. Pécsváradon a helyi
középiskola tanulóinak rendhagyó irodalomóra keretében beszélt az általa összegyűjtött legszebb és
legérdekesebb szerelmes levelekről, amelyeket magyar írók-költők írtak kedveseiknek. Az Írjál és
szeressél című kötetben megjelent 125 levél és történet számos érdekességet kínált a hallgatóknak.
Nyáry Krisztián a siklósi könyvtárban pedig az idén megjelent Általad nyert szép hazát - A Himnusz és
a himnuszok kalandos élete című kötetét mutatta be az érdeklődő közönségnek.
Pécsváradon 75 fő, Siklóson 45 fő vett részt a programon.
Kutyatár – Kutyás foglalkozás gyerekeknek
Helyszín: Csorba Győző Könyvtár Körbirodalom Gyermekkönyvtár
Minden foglalkozás első felében csoportos, mozgásos játékok segítségével ismerkedhettek a
gyermekek a terápiás kutyákkal. A gyakorlatok a téri tájékozódás fejlesztésére és a jobb-bal irányok
tudatosítására irányultnak. A foglalkozások második felében a gyermekek csendes, kényelmes
környezetben hangosan olvashattak a kutyusoknak egy általuk kiválasztott könyvből. Mivel az állatok
nyugodt, támogató légkört sugároznak, így oldódhat a hangos olvasás okozta szorongás is bennük.
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Önbizalmuk megnő, hiszen a kutya nem kritizál, nem nevet, ha hibáznak, így az olvasást is pozitív
élményekkel kapcsolják össze. A programon 14 fő vett részt.
Október 6.
A múlt, hagyományok és történelem napja
Csapody Kinga Mohácson
Helyszín: Mohácsi Jenő Városi Könyvtár, Mohács
A népszerű gyerekkönyv szerző az Utazik a család könyvsorozatával érkezett a Duna melletti
település könyvtárába. A szerző sorozatának Irány Dél-Baranya! - Harkány, Mohács és Siklós című
kötete adta a témáját a könyvtári programnak. A Csapody Kinga által megálmodott szeleburdi család
kalandjait ismerhették meg a jelenlévők, akik viszontláthatták a családot a mohácsi busójárás
forgatagában is. Természetesen szóba került a szerző idén megjelent kötete is, amely a baranyai
megyeszékhelyre kalauzolja el az olvasókat. A programon 12 fő vett részt.
Dékány Ágnes bábművész előadása
Helyszín: Bólyi Városi Könyvtár
Dékány Ágnes bábművész előadásai igen népszerűek Baranyában. Az egyedül játszó művész számos
hagyományos régi magyar népmesét dolgozott már fel az utóbbi években. Az egyedi díszlettel és
előadásmóddal rendelkező művész most is mosolyt csalt tanulságos darabjával a jelen lévő gyerekek
és felnőttek arcára.
A rendezvényen 48 fő vett részt.
Molnár Imre emlékezete
Helyszín: Szigetvári Városi Könyvtár
A szigetvári könyvtár november 2-án, születésének 100. évfordulóján felvette Molnár Imre
helytörténész, gimnáziumi tanár, a Várbaráti Kör alapító elnöke, Szigetvár díszpolgára nevét. Az ő
emlékét örökítették meg a helyi könyvtárban egy állandó kiállítás formájában, amelynek
megvalósításához könyvtárunk is hozzájárult.
Száll a kakukk a fészre - találkozás Lackfi Jánossal Pécsett
Helyszín: Csorba Győző Könyvtár Apáczai Csere János Fiókkönyvtára
A népszerű szerző új könyvével érkezett Pécsre. A könyvét nem kell túl komolyan venni: bolondozás
ez, a képzelet képtelen játéka. Az előadásából többek között megtudhattuk, hogy milyen posztok
születhettek volna, ha van Facebook Jézus idejében, vagy a reformáció korában, vagy a francia
forradalom alatt. A gyermekközönség délelőtt, a felnőttek délután találkozhattak a népszerű költővel.
A gyerekeknek szóló programon 32 fő, a felnőtteknek szóló programon 34 fő vett részt.
Mézes cukrászda - Szentendrei Judit és Pilláry Lili mesés előadása
Helyszín: Csorba Győző Könyvtár Csipkefa Gyermekkönyvtár
Vajon van annál rémesebb helyzet, mint amikor négy olyan embernek kell
együtt élnie, akikben látszólag semmi közös nincs? Mihez kezd ez a négy egészen különböző ember?
Vajon az őrületbe kergetik egymást, vagy békésen meghíznak Katalin anyó finom süteményeitől?
Vagy mégis sikerül valamit kitalálniuk közösen? A résztvevők megismerhették a különös család
történetét, a nagy veszekedéseket és a nagy kibéküléseket, és még néhány szuper sütirecepttel is
gazdagabbak lettek a végén.
A programon 16 fő vett részt.
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Richard Wagner és Magyarország
Helyszín: Csorba Győző Könyvtár
Richard Wagner neve hallatán biztosan nem Magyarország, a magyar emberek, vagy a magyar
kultúra jut eszünkbe. Pedig Wagnernek Liszt Ferencen kívül is sok magyar barátja, támogatója volt.
Kétszer is járt nálunk, és még azt is fontolgatta, hogy - átmenetileg ugyan - de magyar lakos lesz.
Wagner gondolatai, szellemisége, személyes jelenléte, a magyar kultúrára és fejlődésre gyakorolt
szerepe nélkül hazánk kultúrtörténete biztosan másképp alakult volna. Erről, Wagnerről és a
magyarokról szólt ez a vetítésekkel, anekdotákkal és élőzenével tarkított előadás, amit a téma egyik
elismert hazai kutatója, Dr. Varga Ildikó tartott a Tudásközpontban.
A programon 15 fő vett részt.
Október 7.
A könyvtár napja
Száll a kakukk a fészre - találkozás Lackfi Jánossal Sellyén
Helyszín: Sellyei Városi Könyvtár
A könyvtár napján egy igazán kedvelt író érkezett a dél-baranyai városba. Lackfi János a mai magyar
irodalom egyik legsikeresebb alkotója, gyermekeknek írt versei közül sokat iskolai ünnepségeken is
szavalnak, sőt már érettségi tétel is volt. A szerző idén megjelent, Száll a kakukk a fészre című
könyvében olvasott fel és mesélt a résztvevőknek.
A programon 40 fő vett részt.
Baranya megyei könyvtárosok szakmai napja - Társadalmi felelősségvállalás a könyvtárakban
Helyszín: Pécs, Csorba Győző Könyvtár
Az Országos Könyvtári Napok keretében intézményünk minden évben szakmai napot szervez Baranya
megye egyik könyvtárában. Az idei évben helyszínnek a 10 éves pécsi Tudásközpontot, könyvtárunk
székhelyét választottuk, azonban a pandémia miatt végül a találkozót áttettük az online térbe. A
rendhagyó alkalommal a megye könyvtárosai online követhették a könyvtárak társadalmi
felelősségvállalásával kapcsolatos előadásokat. Szóba kerültek a fogyatékkal élők és a hátrányos
helyzetű lakosok bevonásának lehetőségei, formái. Az előadások youtube csatornánkon
visszanézhetőek. A rendezvényt online 45 fő követte, a youtube csatornán 48 megtekintés volt.
#olvass - beszélgetés Ott Annával
Helyszín: Csorba Győző Könyvtár
Ott Anna a szenvedélyével foglalkozik, ami az olvasás. Irodalmi programokat szervez, könyveket ajánl,
cikkeket ír. A közösségi oldalán sok ezer követője van, tartott már előadást a TED-en is az olvasásról.
Ott Anna a Margó Irodalmi Fesztivál egyik szervezője is. Az olvasásról, a könyvfüggőségéről és a
munkájáról Kövér Andrással beszélgetett nálunk.
A rendezvényen 52 fő vett részt.
Október 8.
A könyvtárosok napja
Dékány Ágnes bábművész előadása
Helyszín: Lánycsóki Népház, Könyvtár és Közösségi Tér
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A népszerű baranyai bábművész az Országos Könyvtári Napok keretében Lánycsókon is bemutatta
különleges díszlettel előadott meséit. A könyvtárosok napján a helyi könyvtár a bábelőadás mellett
vetélkedőkkel és online játékokkal várta az olvasókat. A bábelőadás jó apropója volt a helyi közösség
építésének is, hiszen a bábművész meséi nem csak gyerekeknek szóltak.
A programon 52 fő vett részt.
Író-olvasó találkozó Nyulász Péterrel
Helyszín: Csorba Győző Könyvtár Apáczai Csere János Fiókkönyvtár
A népszerű író 2011-2016 között alkotta meg a Helka regénytrilógiát, amely egy balatoni legenda
nyomán készült. Ennek első kötete - (Helka - A Burok-völgy árnyai) elnyerte az Év Gyermekkönyve
2011 díjat. 2016 őszén egy mesés detektívsorozat első részével jelentkezett. A történet a BerGer
Szimat Szolgálat rokoni és baráti társaságának kacagtatóan humoros és fordulatos kalandjairól szól.
Az íróval való beszélgetés során mesélt a regény valós helyszíneiről, főszereplőiről, a kilenc magyar
kutyafajtáról és a történetszálról is.
A programra 29 gyermek érkezett.
Dúdolda- Interaktív, élmény-gazdag dalos-játék a legkisebbekre szabva
Helyszín: Csorba Győző Könyvtár Várkonyi Nándor Fiókkönyvtár és Pinokkió Gyermekkönyvtár
A Várkonyi Nándor Fiókkönyvtár gyermekkönyvtárába Bende Kornélia várta 6 hónapos kortól a 3-4
éves korú gyerekeket és szüleiket zenés, éneklős foglalkozásra.
A programon 39 fő vett részt.
Kutyatár – Kutyás foglalkozás gyerekeknek
Helyszín: Csorba Győző Könyvtár Körbirodalom Gyermekkönyvtár
Minden foglalkozás első felében csoportos, mozgásos játékok segítségével ismerkedhettek a
gyermekek a terápiás kutyákkal. A gyakorlatok a téri tájékozódás fejlesztésére és a jobb-bal irányok
tudatosítására irányultak. A foglalkozások második felében a gyermekek csendes, kényelmes
környezetben hangosan olvashattak a kutyusoknak egy általuk kiválasztott könyvből. Mivel az állatok
nyugodt, támogató légkört sugároznak, így oldódhat a hangos olvasás okozta szorongás is bennük.
Önbizalmuk megnő, hiszen a kutya nem kritizál, nem nevet, ha hibáznak, így az olvasást is pozitív
élményekkel kapcsolják össze. A programon 18 fő vett részt.
Október 9.
Helytörténeti műhelyek Baranyában
Helyszín: Csorba Győző Könyvtár
A Csorba Győző Könyvtár kiadásában 2019 folyamán három fontos kötet jelent meg, melyek Pécs és
Baranya öt évszázados történetéről alkotnak mozgalmas és részletgazdag képet.
Az Évszázados történetek Pécsről című konferenciakötet a város utolsó másfél évszázadának
művelődéstörténetéből elevenít fel momentumokat. Pesty Frigyes - alapos bevezetéssel és
jegyzetekkel ellátott - helynévtára a történeti Baranya településeinek 19. század közepi állapotáról
nyújt körképet. A baranyai reformáció történetei címet viselő kiállítási katalógus a térségnek a
hitújításban játszott szerepét mutatja be igen gazdag képanyag segítségével. A résztvevők a baranyai
helyismereti műhelyek munkáját ismerhették meg a program során, majd a város és a megye
történetének három kiváló szakértője, Pilkhoffer Mónika, Nagy Imre Gábor és Varga Szabolcs mutatta
be a köteteket. A programon 52 fő vett részt.

6

Fényképes úti beszámoló
Helyszín: Csorba Győző Könyvtár Belvárosi Fiókkönyvtár
Koltai Péter közlekedésmérnök, (troli)buszvezető, könyvszerkesztő, korrektor és nem mellesleg
világutazó, Kubába kalauzolta el kíváncsi közönségét.
A programon 18 fő vett részt.
október 10.
Retró könyvvásár
Helyszín: Csorba Győző Könyvtár Belvárosi Fiókkönyvtár
Retró könyvvásárunk a megszokott kínálattal várta azokat, akik imádnak böngészni a könyvek
rengetegében kincsek után keresve.
A könyvvásárnak 53 látogatója volt.
10 éves a Körbirodalom Gyermekkönyvtár!
Helyszín: Csorba Győző Könyvtár Körbirodalom Gyermekkönyvtár
Az Európa Kulturális Fővárosa Pécs projekt kertében, 2010 októberében nyílt meg a Tudásközpont 4.
emeletén Pécs városának legnagyobb gyermekkönyvtára, a legszélesebb nyitvatartással.
Az évforduló tiszteletére ünnepi programmal készültek a gyermekkönyvtárosok kicsiknek és
nagyoknak. Körbi kabala figurákat készítettek fonalból, képes beszámolót vetítettek az elmúlt 10 év
emlékezetes pillanataiból, majd a KÖRBI MESÉJE alkotói pályázat ünnepélyes eredményhirdetésére
és a pályaművekből készült kiállítás megnyitójára került sor. Az eseményen közreműködött Kövesdi
László színművész.
A programon 144 fő vett részt.
Egész héten látogatható programok voltak:
Akiben én lakom - Kortárs magyar gyerekversek kiállítás
Helyszín: Csorba Győző Könyvtár, Csorba Győző Könyvtár Apáczai Csere János Fiókkönyvtár
A Petőfi Irodalmi Múzeum vándorkiállítása gazdag magyar gyermekirodalomból válogatott, annak is a
legfrissebb vonulatából, az ezredforduló óta született, formailag, tematikailag megújult
versterméséből. A harminc kortárs szerző gyermekverseiből készített összeállítást elsősorban a
kisiskolás (6–12 éves) korosztálynak ajánlottuk, de fiatalabbak és idősebbek (szülők, nagyszülők) is
élvezettel olvasták a kedves, vicces, elgondolkodtató, esetenként bölcs szövegeket.
A kiállítást 200 fő tekintette meg.
Frauentität - Kiállítás a női egyenjogúságról
Helyszín: Csorba Győző Könyvtár, Pécs, Könyvtári Információs Közösségi Hely, Geresdlak
Száz évvel azután, hogy a nők megszerezték a választójogot többek között Németországban,
Ausztriában és Magyarországon, még mindig aktuálisak azok a témák, amelyek a nemek
egyenjogúságát és a női választási szabadságot érintik.
A Goethe Intézet vándorkiállítása a száz éves női választójog témájából kiindulva könyveken,
albumokon és magazinokon keresztül mutatott be meghatározó, kurrens témákat a nők társadalmi
helyzetét illetően a német és európai kultúrában a politika, a mindennapi élet és a művészet
területén.
A kiállítást 150 fő tekintette meg.
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Zenei szabaduló szoba
Helyszín: Csorba Győző Könyvtár
Könyvtárunk Zeneműtára zenei szabaduló szoba játékot szervezett Haydn és Beethoven életművéhez
kapcsolódóan. A játékra 5 fős csapatok jelentkezését várták. A szabadulásra 45 perc állt a
rendelkezésre. 2020. október 1-jétől „A nagy zeneszerzők figyelnek” címmel, zenélő kamara-kiállítást
is szerveztek a játékhoz, amelynek keretében a nagy zeneszerzők portréinak megtekintésén túl egyegy ismert zeneműbe is belehallgathattak okostelefonjuk segítségével az érdeklődők. A játékon 20 fő
vett részt. A kiállítást 113 fő tekintette meg.
Nyilvánosság biztosítása
Intézményünk, mint a programsorozat koordinátora biztosította a reklámot, a programok
népszerűsítését a megfelelő célcsoportok eléréséhez Baranya megyében. Ennek érdekében a
rendezvényeket a helyi sajtóban, az intézmény honlapján, közösségi oldalain (Facebook, Instagram),
illetve elektronikus hírlevelében népszerűsítette.
A program eredményei
Mivel a pályázatot elég későn írták ki, így sokáig bizonytalan volt a rendezvény kimenetele,
finanszírozási lehetőségei. Kollégáink profi szervezőmunkájának és az igazgatás támogatásának
köszönhetően azonban így is színvonalas programsorozatot tudtunk összeállítani. Annak ellenére,
hogy a vírushelyzet sajnos rendszeres látogatóink közül sokakat visszatartott, a programoknak így is
közel 1400 látogatója volt.
A rendezvénysorozat hosszútávon növeli az olvasás, a könyvtárhasználat és a könyvtári szolgáltatások
iránti igényt. A program kihat a Könyvtár, a Tudásközpont és az együttműködő könyvtárak kulturális
életére, serkenti a színvonalas programok iránti érdeklődést, s népszerűsíti a könyvtárak
szolgáltatásait, emeli az intézmények presztízsét, erősíti a közösségi tér funkcióját.
Az eredmények széles körben való megismertetése
Eseményeinkről fényképes beszámolót készítettünk és jelentettünk meg intézményünk közösségi
oldalán. A program befejezését követően értékeltük a szervezés minden mozzanatát a programba
bevont könyvtárakkal együtt. A rendezvényről készített fényképes beszámolót honlapunkon
(www.csgyk.hu) közzétettük, és azt a szakmai beszámoló benyújtásától számítva legalább öt évig
megőrizzük. A beszámolót a Hungaricana Közgyűjteményi Portálra is feltöltöttük.

Pécs, 2020. január 11.
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Fotódokumentáció
Október 5.
Író-olvasó találkozó Nyáry Krisztiánnal Pécsváradon

Író-olvasó találkozó Nyáry Krisztiánnal Siklóson

Kutyatár – Kutyás foglalkozás gyerekeknek

9

Október 6.
Csapody Kinga Mohácson

Dékány Ágnes bábművész előadása Bólyban

Száll a kakukk a fészre - találkozás Lackfi Jánossal Pécsett (gyerekeknek+ felnőtteknek)
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Mézes cukrászda - Szentendrei Judit és Pilláry Lili mesés előadása

Richard Wagner és Magyarország

Október 7.
Száll a kakukk a fészre - találkozás Lackfi Jánossal Sellyén
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Baranya megyei könyvtárosok szakmai napja - Társadalmi felelősségvállalás a könyvtárakban

#olvass - beszélgetés Ott Annával

Október 8.
Dékány Ágnes bábművész előadása Lánycsókon
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Író-olvasó találkozó Nyulász Péterrel

Dúdolda- Interaktív, élmény-gazdag dalos-játék a legkisebbekre szabva

Kutyatár – Kutyás foglalkozás gyerekeknek
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Október 9.
Helytörténeti műhelyek Baranyában

Fényképes úti beszámoló

október 10.
Retró könyvvásár
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10 éves a Körbirodalom Gyermekkönyvtár!

Egész héten látogatható programok voltak:
Akiben én lakom - Kortárs magyar gyerekversek

Frauentität - Kiállítás a női egyenjogúságról
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Zenei szabadulószoba

Pécs, 2021. január 11.
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Elérhető: https://www.youtube.com/watch?v=R5QYaBjd9aY
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Sajtómegjelenések:


https://kultura.hu/oszi-konyvtari-napok-pecsen/



https://pecsaktual.hu/program/jonnek-az-oszi-konyvtari-napok-pecsett/



https://www.pecsma.hu/kultura/programcunamival-erkeznek-az-oszi-konyvtari-napok/



https://baranyavar.hu/helyi-hirek/2020/10/elkezdodtek-az-oszi-konyvtari-napokpecsen



https://www.hirstart.hu/hk/20201005_oszi_konyvtari_napok_pecsen



http://xn--mohcs-zqa.hu/?p=3&szid=2478



https://pecs.ezalenyeg.hu/erdekes/erdekesebbnel-erdekesebb-programok-lesznek-a-pecsioszi-konyvtari-napokon-20039

18

