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A Csorba Győző Könyvtár 2021-ben 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 Kozármislenyben és Sásdon, illetve számos megyei könyvtárellátási 

szolgáltató helyen és a könyvtárbuszain valósította meg. A rendezvények összeállításában 

idén is figyelembe vettük az Informatikai és Könyvtári Szövetség ajánlását.  

 A tizenhatodik októberi könyvtári hét során Pécsett 25 sikeres irodalmi, zenei és 

gyermekeknek szóló programon, kiállításokon vehettek részt az olvasók, a könyvtárbuszokon 

pedig 67 településen 134 programmal várták a könyvtárosok az olvasókat. Ezen kívül a 

Baranyai KSZR települések közül 63-at sikerült bevonni a programsorozatba.  

 A rendezvények megszervezése és lebonyolítása a Körbirodalom Gyermekkönyvtár, 

Zeneműtár, Pécsi Városi Hálózati Osztály, Baranya megyei Hálózati és Olvasószolgálati 

Osztály, valamint a Kapcsolati Csoport  munkatársai vettek részt. Baranya megye könyvtárait 

a Baranyai Hálózati Osztály térségi referenseinek bevonásával, aktív közreműködésével értük 

el. A programoknak összesen több mint 2000 látogatója volt, a megvalósításban 

intézményünk 22 munkatársa működött közre.  

  

A rendezvény indokoltsága: 

 

A Csorba Győző Könyvtár számára az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozat minden 

évben kiemelt jelentőségű. A programsorozat a megyeszékhelyen, a nyilvános 

könyvtárakban és szolgáltató helyeinken is népszerű, látogatott.  

A Csorba Győző Könyvtár minden országos programsorozat esetén törekszik arra, 

hogy minőségi programokkal tudja megszólítani a baranyai olvasók széles rétegét. Minden 

évben megfogalmazzuk azt a célt, hogy az októberi hét során a programok mellett azok a 

könyvtári szolgáltatások kerüljenek középpontba, amelyek a tájékozódáshoz, 

ismeretszerzéshez, kulturált közösségi együttléthez, digitális kompetenciafejlesztéshez 

nyújtsanak segítséget, és természetesen igazodunk az Országos Könyvtári Napok 

tematikájához is.  

Október első hetében az Informatikai és Könyvtári Szövetségnek és az NKA-nak 

köszönhetően rendszeresen egységes arculattal és koncentráltan, minőségi közösségi 

programokkal tudunk megjelenni Pécsett és Baranya megye nyilvános könyvtáraiban és 

könyvtári szolgáltatóhelyein. Ennek köszönhető, hogy a programsorozat népszerűsége évről 

évre nő. 

Ahogy minden évben, a programsorozat megszervezésénél idén is elsődleges 

szempont volt, hogy minden korosztály igényeit kielégítő programcsomagot kínáljunk az 

olvasók felé. A legkisebbekhez érkezett K. Szabó Szilvia író, a kamasz korosztályhoz szólt 

Mészöly Ágnes író-olvasó találkozója. Elsősorban a gimnazistákat hívtuk Péterfy Bori 

Csehovról másképpen című rendhagyó irodalomórájára és a fantasy történetéről szóló 
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előadásra is.  A felnőtteket Krusovszky Dénessel, Bereményi Gézával, a könnyedebb műfajok 

kedvelőit Borsa Brownnal és Fábián Jankával való író-olvasó találkozókra vártuk. Az utóbbi 

két írót Sásdra és Kozármislenyre tájoltattuk. Boldizsár Ildikó meseterapeuta a mesék 

terápiás hatásairól tartott előadást a Baranya megyei könyvtárosok szakmai napján, majd 

délután a boldogságról beszélt a hálás közönségnek. Nagy megtiszteltetés volt számunkra, 

hogy a pénteki napon Fahidi Éva holokauszt-túlélővel beszélgethettünk online bejelentkezés 

után. A beszélgetést a helyszínen és online is követhették az érdeklődők. Könyvtárunk 

Zeneműtára egész héten retró zenei plakátkiállítással és hozzá kapcsolódó zenei 

szabadulószoba játékkal várta az olvasókat. Idén is hirdettünk digitális kompetenciafejlesztő 

programot Telepítsünk appot mobilra címmel.  A nyugdíjasokat könyvklubbal fogadtuk, az 

anyukákat Anyadédelgető foglalkozással. A heti programokat a Péterfy-Novák Éva 

regényéből készült Apád előtt ne vetkőzz című darab színesítette. Az idei évben is az 

Országos Könyvtári Napok programsorozat része volt az elmaradhatatlan Retró könyvvásár a 

pécsbányai Gesztenyeliget Fesztiválon, Kertvárosi Fiókkönyvtárunk pedig a Honvéd Téri 

Napok fontos gyerekprogramokkal teli helyszíne volt a vasárnapi napon. A hét során az 

érdeklődőket a Zeneműtárban található plakátkiállítás mellett a földszinten az Ezerarcú 

iszákosság prevenciós kiállítás, a gyermekkönyvtárban pedig Janikovszky Éva emlékkiállítás 

várta. A kistelepülési könyvtárakban és a könyvtárbuszainkon előadással, kvíz játékokkal és 

apró ajándéktárgyakkal vártuk az olvasókat.  

 Idén 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. 

 

A Csorba Győző Könyvtár Országos Könyvtári Napokhoz kapcsolódó rendezvénysorozatának 
részletes leírása: 
 

Október 4. hétfő 
Könyvtárak a járványhelyzetben 

 
9.30 Book olvasóklub "Hány fülünk van?" 
A Csorba Győző Könyvtár Kertvárosi Fiókkönyvtárában működő BOOK Olvasóklub az őszi 

programsorozatban a döntés témakörében válogatott a beszélgetésekre indító irodalmi 

művek közül. 

Friedemann Schulz von Thun: A kommunikáció zavarai és feloldásuk című könyvének 

segítségével arra kerestük a választ, hogy  „Hány fülünk van?” 

A német nyelvterületen 48 kiadást megért sikerkönyvből merített gondolatok segítségével 

kideríthettük, hogy - akár a leghétköznapibb kommunikációs helyzetben is - miből 

adódhatnak félreértések az emberek között.  

A programon 13 fő vett részt. 

 
17.00 Író-olvasó találkozó Krusovszky Dénessel 
Csorba Győző Könyvtár, Pécs 
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Krusovszky Dénes költő, író, műfordító, kritikus, korábban még nem volt a Csorba Győző 
Könyvtár vendége. A szerző több verseskötete után a 2018-ban megjelent Akik már nem 
leszünk sosem című első regényével Libri közönségdíjat kapott. Első regényéről és a 2020-
ban megjelent Áttetsző viszonyok című verseskötetéről a szerzővel Mohácsi Balázs, a 
Jelenkor folyóirat szerkesztője beszélgetett. 
A programon 35 fő vett részt. 
 
17.00 Az Arab sorozat - találkozás Borsa Brownnal 
Sásdi ÁMK Városi Könyvtár és Művelődési Központ  

A szerző az ország egyik legolvasottabb írónője. Legsikeresebb könyvei, az Arab-sorozat 

regényei már több mint százezres eladott példányszámmal büszkélkedhetnek. Egyedi, 

szókimondó, ugyanakkor érzelmes és szenvedélyes írásai nem véletlenül váltak az olvasók 

kedvenceivé. Azonban nemcsak szórakoztatni kíván, mindegyik regényével egy-egy 

társadalmi problémára igyekszik felhívni a figyelmet. A szerző a sorozat legújabb kötetéről, 

az Arab örökségéről mesélt az olvasóknak. 

A programon 13 fő vett részt. 

 

Október 5. kedd 
 Könyvtárak a mentális egészségért 

 
10.00 Játékos mesedélelőtt óvodásoknak K. László Szilviával 
Október 5-én K. László Szilvia zenés-játékos programjával, pocsolyadaltól nevetésig minden 
jóval várta az óvodásokat a Csipkefa Gyermekkönyvtárba. 
A programon 38 fő vett részt. 
 
10.00 Baranyai könyvtárosok szakmai napja 
Csorba Győző Könyvtár, Konferenciaterem 

Az Országos Könyvtári Napok keretében intézményünk minden évben szakmai napot szervez 
Baranya egyik nyilvános könyvtárában, idén Pécsett tartottuk a rendezvényt. Ezen a napon a 
megye könyvtárosai gyűlnek össze és szakmai előadásokon elemzik az elmúlt egy év 
eseményeit, és a mindennapi munkájukhoz kapcsolódó hasznos előadásokat hallgathatnak. 
Az idei évben különös figyelmet fordítunk a könyvtárak mentális egészségmegőrzésben 
játszott szerepére, ezért szakmai előadóink közé Boldizsár Ildikó meseterapeutát és Dr. 
Szemelyácz János addiktológust, pszichoterapeutát, az INDIT Közalapítvány szakmai 
vezetőjét is meghívtuk. 
A programon 65 fő vett részt. 

 
17.00 Mesék a boldogságról - Boldizsár Ildikó előadása 
Csorba Győző Könyvtár, Konferenciaterem 

„Boldogan éltek, míg meg nem haltak” – a legtöbb mese így fejeződik be.  

Izgalmas dolog rátekinteni a történetekre abból a szempontból, hogy miként boldogok a 

mesék hősei? Mit jelent számukra a „boldogan élés” és hogyan csinálják?  

Hogyan jutnak el a boldogság állapotába?  És vajon mennyire tartós ez a boldogság? 
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Az előadáson a világ hét nagy meserégiójából hangzottak el mesék választ adva a fenti 

kérdésekre, megmutatva, mit tudnak a mesék a boldogság természetrajzáról, és ezt a tudást 

hogyan emelhetjük át a mindennapjainkba. 

A programon 114 fő vett részt. 

 
17.00 Cholera-napló - kötetbemutató Fábián Jankával 
Kozármislenyi Művelődési Központ és Könyvtár Nonprofit Kft.  
Fábián Janka történelmi kisregényeivel újra és újra meghódítja olvasóközönségét. Ugyanaz a 
műfaj, mégis mindig tud újdonságot adni az olvasóknak. Legújabb írásában egy régmúlt 
halálos ragály történetét olvasva furcsán ismerős körülmények közé csöppenhetünk, és 
megállapíthatjuk, hogy 190 év alatt sok szempontból vajmi keveset változott a világ. 
Az írónővel az olvasás és a történelem szeretetéről, tanári és írói pályafutásáról, valamint 
legújabb regényének kulisszatitkairól Cseresznyés Anikó, a Csorba Győző Könyvtár 
munkatársa beszélgetett. 
A programon 25 fő vett részt. 
 
17.00 Az Arab sorozat - találkozás Borsa Brownnal 
Csorba Győző Könyvtár Várkonyi Nándor Fiókkönyvtár  
A szerző az ország egyik legolvasottabb írónője. Legsikeresebb könyvei, az Arab-sorozat 
regényei már több mint százezres eladott példányszámmal büszkélkedhetnek. Egyedi, 
szókimondó, ugyanakkor érzelmes és szenvedélyes írásai nem véletlenül váltak az olvasók 
kedvenceivé. Azonban nemcsak szórakoztatni kíván, mindegyik regényével egy-egy 
társadalmi problémára igyekszik felhívni a figyelmet. A szerző a sorozat legújabb kötetéről, 
az Arab örökségéről mesélt az olvasóknak. 
A programon 20 fő vett részt. 
 

Október 6. szerda 
A könyvtárak múltidéző szerepe 

 
15.00 Csehovról másképp – Rendhagyó irodalomóra Péterfy Borival 
Csorba Győző Könyvtár, Nagyelőadó  
Immár hagyományos módon Rendhagyó irodalomórára vártuk elsősorban a 
középiskolásokat, mert célunk, hogy ilyen módon vigyük közelebb a kötelező olvasmányokat 
a fiatalokhoz. A mostani alkalommal Péterfy Bori volt a vendégünk. A népszerű színész 
előadóművész a 19. századi orosz irodalom legnagyobb drámaírói közé 
tartozó Csehov munkásságáról beszélgetett Pethőné Nagy Csilla középiskolai 
magyartanárral, tankönyvszerzővel. 
A programon 117 fő vett részt. 
 
17.00 Cholera-napló - kötetbemutató Fábián Jankával  
Csorba Győző Könyvtár Apáczai Csere János Fiókkönyvtár  
Fábián Janka történelmi kisregényeivel újra és újra meghódítja olvasóközönségét. Ugyanaz a 
műfaj, mégis mindig tud újdonságot adni az olvasóknak. Legújabb írásában egy régmúlt 
halálos ragály történetét olvasva furcsán ismerős körülmények közé csöppenhetünk, és 
megállapíthatjuk, hogy 190 év alatt sok szempontból vajmi keveset változott a világ. 
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Az írónővel az olvasás és a történelem szeretetéről, tanári és írói pályafutásáról, valamint 
legújabb regényének kulisszatitkairól Cseresznyés Anikó, a Csorba Győző Könyvtár 
munkatársa beszélgetett. 
A programon 70 fő vett részt. 
 
19.00 Apád előtt ne vetkőzz – színdarab egy felvonásban 
Pécsi Harmadik Színház  
Párhuzamos történetek, melyek a mélyben összefüggnek. Sorsok, melyek alapvetően 
meghatározzák egymást. Az 1920-as évek elején a nyolcéves Károly és a négyéves Anna 
szüleit szinte egyszerre viszi el a spanyolnátha, a gyerekek pedig árvaházba kerülnek. Fél 
évszázaddal később ugyanebben a családban az ötéves Eszter szokatlanul meghitt 
kapcsolatot alakít ki a nagyapjával. Úgy érzi, csak Tatusra számíthat, aki mindennél jobban 
szereti unokáját, s akiben Eszter mindenki másnál jobban megbízik. Eleinte észre sem veszi, 
hogy ezzel a bizalommal a nagyapja visszaél… Vajon meg lehet-e törni a generációkon 
átívelő, torz családi mintákat? Az Egyasszony alkotói ismét egy tabutémáról készítettek 
előadást 18 éven felülieknek. 
Péterfy-Novák Éva regénye alapján színpadra alkalmazta és rendezte: Tasnádi István 
Előadták: Péterfy Bori és Pataki Ferenc 
Orlai Produkció 
Az előadáson 200 fő vett részt. 
 

Október 7. csütörtök 
 Könyvtárak a személyes kapcsolatokért 

 

Anyadédelgető 

Csorba Győző Könyvtár Várkonyi Nándor Fiókkönyvtár  
Egy gyermek születése után változnak a kapcsolataink, másképp érünk rá, más témákról 
beszélnénk, nincsenek kollégák, közös kávézások... 
A programon az anyaság nehéz érzéseiről beszélhettek és ötleteket oszthattak meg 
egymással a résztvevők. A közösen töltött idő egy részében önismereti, kommunikációs 
feladatokkal dolgoztak, majd kötetlenül lehetett beszélgetni. 
A foglalkozást Nyúlné Terpó Edit coach és gyógypedagógus vezette. 
A programon 8 fő vett részt. 
 
14.00-16.00 Telepítsünk appot mobilra!  

Csorba Győző Könyvtár, Konferenciaterem 
Hogyan kell alkalmazást, appot telepíteni egy okostelefonra? Mi az a QR kód? A foglalkozás 
során az érdeklődők segítséget kaphattak abban, hogyan tudják okostelefonjukra telepíteni 
az EESZT appot, ahol az oltási igazolványuk is elérhető, illetve segítettünk online időpontot 
foglalni a legközelebbi kormányablakba.  
A programon 3 fő vett részt. 
 

Mozaikok a fantasy történetéből 

Csorba Győző Könyvtár Belvárosi Fiókkönyvtár 
Argay Ferenc, a PTE gyógyszerész hallgatója, a Pécsi Egyetemisták Magazinja szerkesztője 
középiskolásoknak tartott előadást a fantasy történetéről, legfontosabb szereplőiről majd 
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könyvajánlást is adott a fiataloknak. Az előadást játékos interaktív feladatok és beszélgetés 
zárta. 
A programon 39 fő vett részt. 
 

17.00 Azóta is élek - kötetbemutató beszélgetés Bereményi Gézával  

Csorba Győző Könyvtár, Konferenciaterem 
A megannyi műfajban és műnemben alkotó Bereményi Géza 1970-ben A svéd király című 
novelláskötetével kezdte irodalmi pályáját. Alkotói figyelme később a dalszövegek, a színház 
és a film felé fordult, miközben továbbra is fontos műfaja és eszköze maradt a novellisztika, 
több későbbi filmjének (Eldorádó, Hóesés a Vízivárosban) az ősváltozata eredetileg 
elbeszélés volt. A korábban megjelent könyvekből maga a szerző válogatta az idén 
megjelent, Azóta is élek című kötete anyagát, amelyben helyenként új címeket adott a 
novelláknak. 2021-ben a Magvető Kiadó ezzel a kötettel köszöntötte a 75 éves író, 
dalszöveg- és forgatókönyvíró, filmrendező Bereményi Gézát. Erről és a tavaly megjelent, 
nagy sikerű személyes történelmi regényéről, a Magyar Copperfieldről is szólt az este, 
amelyen a szerzőt Ágoston Zoltán, a Jelenkor folyóirat főszerkesztője kérdezte. 
A programon 69 fő vett részt. 
  

Október 8. péntek 
 A könyvtárosok tudásátadó szerepe 

 
10.00 Ökojátszóház 

Csorba Győző Könyvár Kertvárosi Fiókkönyvtár 

Kreatív Könyvtári Kuckónkban ezúttal egy környezettudatos, játékos alkotó foglalkozásra  
vártuk az érdeklődőket. A háztartási hulladékok újrafelhasználásával különféle ügyességi- és 
társasjátékokat készítettünk. A résztvevők további újrahasznosított játékokat is 
kipróbálhattak, illetve környezetvédelmi ismereteiket ökokvíz segítségével bővíthették. 
A programon 12 fő vett részt. 
 

17.00 Aki megjárta Auschwitzot, annak két élete van” - Beszélgetés Fahidi Évával (online 

bejelentkezés) 

Csorba Győző Könyvtár Konferenciaterem 
Az Országos Könyvtári Napok keretében Fahidi Éva holokauszt túlélő volt a vendégünk, akivel 

a helyszínen online bejelentkezés után Vörös István Károly, magyar-történelem-filozófia 

szakos tanár beszélgetett.  Éva a holokauszt túlélője, 95 éves. 45 éven keresztül nem beszélt 

a történetéről. Már beszél. Küldetésének tekinti, hogy a fiatal generáció megőrizze a 

holokausztot emlékezetében, és aktívan küzdjön a rasszizmus minden formája ellen. 

2005-ben jelentette meg emlékiratait A Dolgok Lelke címmel. 2015-ben Szabó Réka rendező 

felkérésére főszerepet vállalt a Tünet együttes Sóvirág - avagy A létezés eufóriája című 

modern táncprodukcióban, amely Éva életét eleveníti meg. A darab születéséről 2019-ben 

egész estés dokumentumfilm készült A létezés eufóriája címmel.   

A beszélgetést a helyszínen illetve online is lehetett követni. Az alábbi linken pedig bármikor 

visszanézhető:  https://www.youtube.com/watch?v=Y6qUFKu9DNE 

A programot online és élőben összesen 135 fő tekintette meg. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y6qUFKu9DNE
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Október 9. szombat 

Egyensúlyban a természettel 
 
15.00 Ünnepélyes eredményhirdetés 

Csorba Győző Könyvtár Körbirodalom Gyermekkönyvtára 

Sok szeretettel vártuk az olvasási kihívás ünnepélyes eredményhirdetésére azokat a 
betűbűvölőket, varázslótanoncokat, könyvigézőket, varázsolvasókat és könyvmágusokat, 
akik részt vettek az Irodalmi Lépegető kihívásban. 
A programon 20 fő vett részt. 

16.00 Találkozás Mészöly Ágnes írónővel 

Csorba Győző Könyvtár Körbirodalom Gyermekkönyvtára 

A Sünimanó, A királyné violája és még sok más varázslatos gyermek- és ifjúsági regény 
szerzője volt a vendégünk az Októberi Könyvtári Napok záró gyermekkönyvtári programján a 
Körbirodalomban. 
A beszélgetésen 29 fő vett részt. 
 
10.00 Pécsbányai KönyvtárPont – Gesztenyeliget Fesztivál 
Pécsbányai KönyvtárPont  
A fesztivál évek óta nagy népszerűségnek örvend a városban, több ezer ember, sokan 
családosan látogatnak el a pécsbányai városrész gesztenyésébe, ahol kulturális programokkal 
és különböző kreatív foglalkozásokkal várják az érdeklődőket a helyi Közösségi Ház területén. 
Az épületében működik 2017 tavasza óta intézményünk egyik könyvtárpontja is, amely a 
fesztivál alatt könyvtári programokkal, retró könyvvásárral várja a betérő olvasókat, 
érdeklődőket.  
A programon 98 fő vett részt. 
 

Október 10. vasárnap 
Könyves vasárnap: Minden út a könyvtárba vezet! 

 

10.00 Honvéd Téri Napok a Kertvárosi Fiókkönyvtárban 

A Kertvárosi Fiókkönyvtár idén is részt vett a Honvéd Téri Napokon, a Régi Kertváros 
jubileumi, őszköszöntő ünnepén. 2021. október 10-én (vasárnap) rendkívüli nyitvatartással, 
10.00–12.00 óra között a következő programokkal vártuk az érdeklődőket: 
Gyermekkuckó, Ringató László Virággal 
A könyvből kélt napocska - képzeletbeli utazás - Ünnepkör Szín Bogárdi Alizzal és Tamás 
Évával 
A programon 25 fő vett részt. 
 
Kísérő programok: 
 
Ezerarcú Iszákosság – kiállítás 
Csorba Győző Könyvtár, aula 
Az INDIT Közalapítvány és a Drogprevenciós Munkacsoport közös kiállítási anyaga, 
az Ezerarcú iszákosság az addiktológiai problémák szélesebb összefüggéseit mutatja be. 
A kiállítás október 1-30-ig tekinthető meg a Tudásközpont -1. szinti aulájában. 



9 

 

A kiállítást 257 fő tekintette meg. 
 
Retró könnyűzenei szabadulószoba 
Szállj fel a ’60-as, ’70-es, ’80-as évek zenevonatára! 
Csorba Győző Könyvtár, Zeneműtár 
A retró zene szerelmeseit zenei szabadulószoba játékkal vártuk ezen a héten legfeljebb 5 fős 
csapatokkal. A feladatok megoldására 45 perc állt a rendelkezésre. 
A játékon 26 fő vett részt. 
 
Mesélő pécsi plakátok – zenélő időutazás  
Könnyűzenei koncertek Pécsett (1969-1975) - plakátkiállítás 
Csorba Győző Könyvtár, Zeneműtár 
Október 4-30-ig az olvasók válogatást láthatnak a Csorba Győző Könyvtár Helyismereti 
Gyűjteményében őrzött retró plakátokból. 
A kiállítást 120 fő tekintette meg. 
 
Janikovszky Éva emlékkiállítás a Körbirodalomban 
Csorba Győző Könyvtár, Körbirodalom Gyermekkönyvtár 
A Móra Könyvkiadó jóvoltából a Körbirodalom Gyermekkönyvtárban október 28-ig 
tekinthető meg Janikovszky Éva emlékkiállítása, amelyet a Kossuth- és József Attila díjas író-
költő személyes tárgyaiból, fotóiból és alkotásaiból állított össze a Móra Könyvkiadó.  
Iskolás csoportok számára foglalkoztató füzet segített népszerűvé tenni a klasszikussá vált 
gyermekirodalmi alkotásokat. Az érdeklődő tanárok számára alternatív irodalomóraként 
ajánlottuk a programot. 
A kiállítást 443 fő tekintette meg. 
 
Programok a könyvtárbuszokon: 
Könyvtárunk két könyvtárbusza segítségével 69 településen 124 programot tudtunk 
megvalósítani az alábbi témában: Könyvtárak a mentális egészségért – de mit tehet érted egy 
könyv? 
 
A program eredményei  

 
A megrendezésre kerülő tematikus programokat intézményünk szervezi, koordinálja 

és foglalja egységes keretbe az IKSZ arculati követelményének megfelelően. Intézményünk, 
mint a programsorozat koordinátora a közös megjelenést, az események népszerűsítését is 
biztosította a megfelelő célcsoportok eléréséhez Baranya megyében. Ennek érdekében a 
programokat a helyi és megyei sajtóban, az intézmény honlapján, facebook oldalain, az 
Instagram oldalunkon illetve elektronikus hírlevelében népszerűsítettük. A programsorozat 
gördülékeny lebonyolítása érdekében rendszeresen szakmai megbeszéléseket tartottunk, a 
program befejezését követően pedig értékeltük a szervezés minden mozzanatát a 
programba bevont intézményegységeinkkel és a nyilvános könyvtárakkal együtt.  

 A programok plakátján a Nemzeti Kulturális Alapot, mint támogatót megjelenítettük, 
a rendezvényekről fotódokumentációt készítünk.  
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Kollégáink profi szervezőmunkájának és az igazgatás támogatásának köszönhetően az idei 

évben is színvonalas programsorozatot tudtunk összeállítani. A rendezvénysorozat 

hosszútávon növeli az olvasás, a könyvtárhasználat és a könyvtári szolgáltatások iránti igényt. 

A program kihat a Csorba Győző Könyvtár és fiókkönyvtárai, a Tudásközpont és az 

együttműködő könyvtárak kulturális életére, serkenti a színvonalas programok iránti 

érdeklődést, s népszerűsíti a könyvtárak szolgáltatásait, emellett emeli az intézmények 

presztízsét és erősíti a közösségi tér funkcióját is. 

 

Az eredmények széles körben való megismertetése  

 

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. 

 
Sajtóanyagok: 

 

Jelenkor: 
http://www.jelenkor.net/hirek/2238/orszagos-konyvtari-napok-pecsett  
 
PTE: 
https://www.babits.pte.hu/cikkek/rendhagyo_irodalomora_peterfy_borival 
 
PecsMa: 
https://www.pecsma.hu/kultura/ha-oktober-akkor-orszagos-konyvtari-napok-pecsett-es-
baranyaban/  
 
PécsMa programajánló: 
https://www.pecsma.hu/top/91-dolog-amit-ne-hagyj-ki-
oktoberben/?highlight=k%C3%B6nyvt%C3%A1r  
 
Moly.hu: 
https://moly.hu/karcok/1699809  
 
Az Indít Közalapítvány posztja:  
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4560690063969519&id=118789191
492984  
 
PécsTV: 
https://youtu.be/jy3VmeJBmv0?t=888 
 
https://youtu.be/MgQBn-cTHx4?t=1147 
 
Pannon Tv:  
https://www.youtube.com/watch?v=S-MeIRL_PSs  

http://www.csgyk.hu/
http://www.jelenkor.net/hirek/2238/orszagos-konyvtari-napok-pecsett
https://www.babits.pte.hu/cikkek/rendhagyo_irodalomora_peterfy_borival
https://www.pecsma.hu/kultura/ha-oktober-akkor-orszagos-konyvtari-napok-pecsett-es-baranyaban/
https://www.pecsma.hu/kultura/ha-oktober-akkor-orszagos-konyvtari-napok-pecsett-es-baranyaban/
https://www.pecsma.hu/top/91-dolog-amit-ne-hagyj-ki-oktoberben/?highlight=k%C3%B6nyvt%C3%A1r
https://www.pecsma.hu/top/91-dolog-amit-ne-hagyj-ki-oktoberben/?highlight=k%C3%B6nyvt%C3%A1r
https://moly.hu/karcok/1699809
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4560690063969519&id=118789191492984
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4560690063969519&id=118789191492984
https://youtu.be/jy3VmeJBmv0?t=888
https://youtu.be/MgQBn-cTHx4?t=1147
https://www.youtube.com/watch?v=S-MeIRL_PSs
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Best FM rádió 

 

Fotódokumentáció 

 
Október 4. hétfő 
 
9.30 Book olvasóklub "Hány fülünk van?" 
Csorba Győző Könyvtár Kertvárosi Fiókkönyvtár 
 

 
 
17.00 Író-olvasó találkozó Krusovszky Dénessel 
Csorba Győző Könyvtár 
 

 
 
17.00 Az Arab sorozat - találkozás Borsa Brownnal (Sásd) 
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Október 5. kedd 
 
10.00 Játékos mesedélelőtt óvodásoknak K. László Szilviával 
Csorba Győző Könyvtár Csipkefa Gyermekkönyvtár 
 

 
 
 
10.00 Baranyai könyvtárosok szakmai napja 
Csorba Győző Könyvtár 
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17.00 Mesék a boldogságról - Boldizsár Ildikó előadása 
Csorba Győző Könyvtár 
 

 
17.00 Cholera-napló - kötetbemutató Fábián Jankával (Kozármisleny) 

 
 
17.00 Az Arab sorozat - találkozás Borsa Brownnal 
Csorba Győző Könyvtár Várkonyi Nándor Fiókkönyvtár 
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Október 6. szerda 
15.00 Csehovról másképp – Rendhagyó irodalomóra Péterfy Borival 
Csorba Győző Könyvtár 

 
 
17.00 Cholera-napló - kötetbemutató Fábián Jankával  
Csorba Győző Könyvtár 
 

 
Október 7. csütörtök 

  
Anyadédelgető 

Csorba Győző Könyvtár Várkonyi Nándor Fiókkönyvtár 
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14.30 Mozaikok a fantasy történetéből 

Csorba Győző Könyvtár Belvárosi Fiókkönyvtár 

 

 

17.00 Azóta is élek - kötetbemutató beszélgetés Bereményi Gézával  

Csorba Győző Könyvtár 
 

 

 
Október 8. péntek 
 

10.00 Ökojátszóház 

Csorba Győző Könyvtár Kertvárosi Fiókkönyvtár 
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17.00 Aki megjárta Auschwitzot, annak két élete van” - Beszélgetés Fahidi Évával (online 

bejelentkezés) 

Csorba Győző Könyvtár 
 

 
 

 

Október 9. szombat 

 
15.00 Ünnepélyes eredményhirdetés 

Csorba Győző Könyvtár Körbirodalom Gyermekkönyvtár 
 

 

16.00 Találkozás Mészöly Ágnes írónővel 

Csorba Győző Könyvtár Körbirodalom Gyermekkönyvtár 
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10.00 Pécsbányai KönyvtárPont – Gesztenyeliget Fesztivál 
Pécsbánya Könyvtárpont 

 
 
 
Október 10. vasárnap 
 
10.00 Honvéd Téri Napok a Kertvárosi Fiókkönyvtárban 

Csorba Győző Könyvtár Kertvárosi Fiókkönyvtár 
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Kísérő programok: 

Ezerarcú Iszákosság – kiállítás 
Csorba Győző Könyvtár 

 
 
Retró könnyűzenei szabadulószoba 
Csorba Győző Könyvtár, Zeneműtár 
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Könnyűzenei koncertek Pécsett (1969-1975) – plakátkiállítás 
Csorba Győző Könyvtár, Zeneműtár 
 

 
 
Janikovszky Éva emlékkiállítás a Körbirodalomban 
Csorba Győző Könyvtár Körbirodalom Gyermekkönyvtár 
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Plakátok: 
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