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A Csorba Győző Könyvtár 2019-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, KönyvtárPontjaiban
(összesen 10 helyszínen) 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 tervezett pályázathoz képest néhány előadót cserélnünk kellett a fellépők előre nem
látott egyéb elfoglaltsága miatt. A tizenharmadik könyvtári hét során közel negyven sikeres irodalmi, zenei
és gyermekeknek szóló programon vehettek részt a könyvek szerelmesei.
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 négyezer látogatója volt, a megvalósításban intézményünk közel negyven
munkatársa működött közre. Baranya megyében a tavalyi évhez képest több, 131 települést sikerült
bevonni, amelyek 2019-ben 100 programmal többet, 334 programot valósítottak meg az OKN keretében.
Természetesen intézményünk két könyvtárbusza is aktívan részt vett a rendezvénysorozatban.
Az eseménysorozat idén a „Könyvtárak az emberért - felelősség a Földért” 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, a helyi kultúrát, hagyományokat, és mindenbe
igyekeztünk beleszőni a fenntarthatóság témáját. Rendezvényeinkről kiiktattuk a műanyag poharakat.
Kiemelt eseményeink között volt a Petőfi Irodalmi Múzeum „Látva lássanak” című Ady kiállítása, amelyre
vendégeink között köszönthettük a kiállítás kurátorát, s amelyen Pécs polgármestere átadta Pécs Város
Közművelődési díját, a Csorba Győző-díjat. Terveink szerint a kiállítást ősztől tavaszig Baranya megye összes
nyilvános könyvtárába kiállítjuk. Ezen a héten ünnepélyes keretek között hivatalosan is átadásra került a
megújult Várkonyi Nándor Fiókkönyvtár és Pinokkió Gyermekkönyvtárunk gyermekrészlege, hírlapolvasója
és kiállítótere is, illetve Belvárosi Fiókkönyvtárunk Ifjúsági TanulóTere. Idén is közel négyszáz középiskolás
diák vett részt a már hagyományos Rendhagyó irodalomórán, amelyet Háy János, Nényei Pál és Nényei
Borbála tartottak. Nagy népszerűségnek örvendett a Péterfy-Novák Évával és Szentesi Évával közös és a
Szabó T. Annával megvalósult belsőséges beszélgetés. Kiemelt előadónk volt Gévai Csilla, a Nagyon Zöld
Könyv írója, aki komolyan beszélgetett a gyerekekkel környezetvédelemről, fenntarthatóságról. Opera
StandUp címmel Hábetler András tartott könnyed, operarészletekből álló válogatás-estet. Játékos kedvű
olvasóinkat szabadulószoba játékkal vártuk egész héten központi könyvtárunkban. A Baranya megyei
könyvtárosok találkozóját az idén Beremenden szerveztük meg, ahol a könyvtáros kollégák előadásokat
hallhattak zöld könyvtárak témakörében. Az „Ültess fát, olvass alatta könyvet!” című faültető akcióhoz
csatlakozva a Csorba Győző Könyvtár, a Kertvárosi Fiókkönyvtár és a Várkonyi Nándor Fiókkönyvtár és
Pinokkió Gyermekkönyvtár elé szerveztünk ültetést az olvasókkal a Biokom Nonprofit Kft. támogatásával. A
Pécsi Állatkerttel kötött együttműködésnek köszönhetően számos gyerekeknek szóló programot
valósítottunk meg a könyvtári napok során. A szombati napon lehetőség nyílt a könyvcserére, ökobarát
játszóházban való részvételre és a Retró könyvvásár sem maradt el. A könyvtári napokat facebook játék is
színesítette, amelyben olvasóink az ökológiai lábnyomuk csökkentésére oszthattak meg jó gyakorlatokat
online. Szigetváron Ady-estet hallgathattak, Siklóson Háy Jánossal beszélgethettek az olvasók. A
kistelepülési könyvtárakat és a könyvtárbuszainkat kvíz játékokkal és apró ajándéktárgyakkal segítettük az
idei évben is. A programsorozatot színesítette, hogy a kollégáknak gyalogos kirándulást szerveztünk a közeli
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Pécsváradra. Ebben az évben is megbizonyosodhattunk arról, hogy az Országos Könyvtári Napok
programsorozat sikeresen tudja összekovácsolni a megye könyvtárait, annak érdekében, hogy meg tudjuk
mutatni könyvtáraink igazi közösségépítő funkcióját.

Részletes program:
Szeptember 30. hétfő
Sajtótájékoztató
Az Országos Könyvtári Napok programsorozatának elindítása, a helyi sajtó értesítése, sajtóhír készítése.
9.00, 11.00 Író-olvasó találkozó Harcos Bálinttal
Helyszín: Csipkefa Gyerekkönyvtár, Apáczai Csere János Fiókkönyvtár
Harcos Bálint, a Szofi-könyvek, a Tigris és Motyó és A csupaszín oroszlán szerzője, vetítéssel egybekötött
vidám programján 120 gyermek vett részt.
14.00 Találkozás Szabó T. Annával
Helyszín: Csorba Győző Könyvtár, Körbirodalom Gyermekkönyvtár
Szabó T. Annának mindenről ritmusok és dalok jutnak eszébe, klasszikus és kortárs költők versei, mert az
irodalom számára nem kötelező feladat, hanem a nyelv örömét és szépségét közvetítő élmény és ajándék.
Az előadása során batyujából képeket, szövegeket, hangszereket váratlan tárgyakat varázsolt elő,
gyerekkori történeteket osztott meg, beszélt a műfordításról, meg arról, hogyan írhatunk magunknak saját
kötetet. A gyerekeket ahogy mindig, most is sok szeretettel vonta be a verselésbe, mesélésbe.
A programon 136 gyerek vett részt.
16.00 „Látva lássanak” – a Petőfi Irodalmi Múzeum vándorkiállítása Ady Endre halálának 100.
évfordulójára - Kiállításmegnyitó
Helyszín: Csorba Győző Könyvtár
A kiállításon hét egységben, tizennégy táblán Ady-idézetekkel, képekkel és tájékoztató szövegekkel
követhettük nyomon a költő életét, pályafutását. A kiállítás terjedelmi lehetősége nem engedte, hogy teljes
mélységében mutassa be Ady életművét, de arra alkalmas volt, hogy átfogó képet adjon életének
legfontosabb állomásairól: családról, szülőföldről, tanulmányairól, a nagyváradi pezsgő életről, a Lédaszerelemről, a hotelszobák otthontalanságáról, Boncza Bertáról, háborúról, Csucsáról és haláláról. A Petőfi
Irodalmi Múzeum vándorkiállítása Ady Endre halálának 100. évfordulója alkalmából készült. A kiállítást
Hegyi Katalin, a Petőfi Irodalmi Múzeum főmuzeológusa, a kiállítás kurátora nyitotta meg. A
kiállításmegnyitón dr. Páva Zsolt, Pécs polgármestere adta át Pécs Város Közművelődési díját, a Csorba
Győző-díjat volt kedves kollégánknak, Boda Miklósnak. A megnyitóra 45 fő jött el, a kiállítást az OKN
hetében közel ezren tekintették meg.
16.30 Mesehősök–Hősmesék 3D-ben képzőművészeti pályázat eredményhirdetése és kiállításmegnyitó A
magyar népmese napján
Helyszín: Csorba Győző Könyvtár, Körbirodalom Gyermekkönyvtár
A Csorba Győző Könyvtár Körbirodalom Gyermekkönyvtára ez év tavaszán képzőművészeti pályázatot
hirdetett Mesehősök–Hősmesék 3D-ben címmel Berze Nagy János néprajztudós, népmesekutató
születésének 140. évfordulója tiszteletére.
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A pályázat célja a vizuális gondolkodás és kifejezőkészség fejlesztésén túl az volt, hogy minél több kisdiák
olvasson mesét, és ráirányítsuk a figyelmet a magyar népmesekincs gazdagságára. A pályaműveket szakmai
zsűri bírálta el. Az alkotások arany-ezüst-bronz minősítést kaptak. A több mint 100 alkotást november 3-ig
tekinthették meg az érdeklődők. Az eredményhirdetésen 42 fő vett részt.
17.00 Író-olvasó találkozó Szabó T. Annával
Helyszín: Apáczai Csere János Fiókkönyvtár
Szabó T. Anna a verstől a novellán és drámán át a gyerekkönyvig sokfélét írt, mégis mindig új válaszokat
keres a kérdésre. Mesél és felolvas, személyes és kitalált történeteivel keresi az elbeszélhetőség határait és
a belső szabadság lehetőségeit, azt vizsgálja, hogyan közelíthetünk egymás felé anélkül, hogy összetörnénk
a másikat. Megtanulta: csak akkor lesz a sorsunkból mások számára is használható példázat, ha képesek
vagyunk elmesélni, mi történt velünk – és ezeken az elbeszéléseinken keresztül talán végre megérthetjük a
magunk és a mások érzelmeit. Beszélgetőpartnere ez alkalommal Kiss Georgina irodalmár, középiskolai
tanár volt. A programon 68 fő vett részt.
Október 1. kedd
10.00 Állatok a kultúrában és a művészetben
Helyszín: Csipkefa Gyermekkönyvtár
A Pécsi Állatkert munkatársai élménypedagógiai foglalkozást tartottak félreismert és különleges
képességekkel felruházott állatok megjelenéséről a különböző kultúrkörök monda és hiedelemvilágában,
illetve a magyar mondákban és regékben található misztikus lényekről meséltek a gyerekeknek.
Az izgalmas programon 30 gyermek vett részt.
10.00–16.00 Baranya megyei könyvtárosok találkozója
Helyszín: Beremend, Rendezvényterem
Az Országos Könyvtári Napok keretében intézményünk minden évben szakmai napot szervez Baranya egyik
nyilvános könyvtárában. Ezen a napon a megye könyvtárosai gyűlnek össze, és szakmai előadásokon
elemzik az elmúlt év eseményeit, és a mindennapi munkájukhoz kapcsolódó hasznos előadásokat
hallgathatnak. Az idei évben különös figyelmet fordítottunk a Zöld könyvtár témakörére és meghívtuk
előadónak többek között a Kisközösségi Program munkatársát, a 2019. évi IFLA Zöld Könyvtár díjazottját, a
kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtárat, illetve baranyai jó példákat felmutató könyvtárakat is.
A szakmai napunkon 86 fő vett részt.
15.00 A megújult Pinokkió Gyermekkönyvtár átadása
Helyszín: Várkonyi Nándor Fiókkönyvtár és Pinokkió Gyermekkönyvtár
A megújuló könyvtár méltó megünneplésére a Pinokkió Gyermekkönyvtár rajzpályázatot hirdetett óvodás
és általános iskolás alsó tagozatos tanulók számára AZ ÉN KÖNYVTÁRAM címmel. A pályázat
eredményhirdetése előtt a gyerekeknek Büki Richárd adott zenés műsort. Az ünnepélyes megnyitón
köszöntőt mondott, és a díjakat átadta Dr. Őri László, Pécs Kulturális Alpolgármestere, és Miszler Tamás, a
Csorba Győző Könyvtár igazgatója. A programon 61 fő vett részt.
17.00 Beszélgetés P. Horváth Tamással a nemrég megjelent A Zsolnay című új kötetéről
Helyszín: Várkonyi Nándor Fiókkönyvtár és Pinokkió Gyermekkönyvtár
A Zsolnay című regény a Tündérváros és az Öt torony című könyvek előzménye. A Zsolnay a család Pécsre
kerülését, majd Vilmos életútját mutatja be. Látjuk az 1848-49-es szabadságharcban betöltött szerepét,
megtudjuk, hogyan mentette meg a Garibaldi ezredeseként szolgált, halálra ítélt bátyját, Zsolnay Cölesztint
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a kivégzéstől. Megtudjuk, hogyan került Skóciából a Bácskába a Bell család, hogyan ismerkedett össze Teréz
lányuk az ifjú Zsolnay Vilmossal. A kiegyezés utáni Magyarország fejlődését mutatja be a Zsolnay gyáron és
Pécsen keresztül az új regény. Az új kötetről Mekis D. János egyetemi docens beszélgetett a szerzővel.
A programra 30 fő volt kíváncsi.
17.00 Láthatóvá varázsolt zeneművek – kiállításmegnyitó
Helyszín: Csorba Győző Könyvtár, Zeneműtár
A művészet születésének ősi pillanatában a művészeti ágak nem váltak el egymástól, a művészet része volt
az egész életet átható kultusznak, mágiának. A képzőművészet és a zene a művészeti stílusokban, korokban
egységes, egybehangzó volt. Nem véletlen, hogy Muszorgszkij: Egy kiállítás képei című darabját festmények
ihlették. Az sem véletlen, hogy Vivaldi Négy évszaka vagy Bartók Béla cantátája és operája olyan sok festőt,
grafikust, szobrászt vagy költőt ihletett meg. Az öt híres zeneművet felölelő kiállítássorozat első állomása
Bartók Béla A Kékszakállú herceg vára című balladaoperájához készült illusztrációk bemutatása volt. A PTE
Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda Babits Mihály Gimnáziuma tanulóinak alkotásaiból készült
kiállítássorozat október 1-től 2020. február 29-ig lesz megtekinthető a Zeneműtárban.
A megnyitón 37 fő vett részt.
18.00 „Napjaink költészete" – beszélgetés a kortárs világlíráról a Forrás nyári duplaszáma kapcsán
Helyszín: Csorba Győző Könyvtár
A kecskeméti Forrás folyóirat 2019. nyári duplaszámát teljes egészében a kortárs világlírának szentelte, a
Versummal, a nemzetközi líra online fórumával együttműködésben. 21 műfordító 63 kortárs külföldi lírikus
versét ültette át magyar nyelvre, hogy ha csak egy pillanatfelvétel erejéig is, de valamiféle képet kapjon az
olvasó arról, mi is zajlik jelenleg a világköltészetben. Ennek kapcsán a Versum szerkesztőivel beszélgettek
arról, hogy mi is a helyzet ma Magyarországon a világlíra fordításával, milyen trendek, tendenciák
figyelhetők meg az egyes nyelvterületeken, hogyan és miként metszhetik egymást valahol a végtelenben az
egyes lírai hagyományvonalak, és még sok minden másról. A beszélgetőtársak Füzi Péter és Pál-Kovács
Sándor (Forrás), valamint Vajna Ádám és Mohácsi Balázs (Versum) voltak.
A programra 12 fő volt kíváncsi.
Október 2. szerda
Varázsóra – Környezetünk és az elektromosság 9.00, 10.45
Helyszínek: Várkonyi Nándor Fiókkönyvtár és Pinokkió Gyermekkönyvtár, Apáczai Csere János Fiókkönyvtár
A gyerekek arra keresték a választ az interaktív előadás során, hogy hogyan keletkezik az elektromosság.
Végigjárták a lehetőségeket a dörzselektromosságtól a kémiai áramforrásokon át a napelemekig. Közben
megfejtették miért leszünk elektromosak, ha lecsúszunk egy csúszdán, hogy hogyan tudunk saját testünk
felhasználásával ceruzaelemet (vagy alkattól függően góliátelemet) készíteni, és hogyan foghatjuk munkára
a Napot elektromos áram termelésére. Az érdekfeszítő programon 96 gyermek vett részt.
9.00 Állatok a kultúrában és a művészetben
Helyszín: Minerva Fiókkönyvtár
A Pécsi Állatkert munkatársai élménypedagógiai foglalkozást tartottak félreismert és különleges
képességekkel felruházott állatok megjelenéséről a különböző kultúrkörök monda és hiedelemvilágában,
illetve a magyar mondákban és regékben található misztikus lényekről meséltek a gyerekeknek.
A programra 29 gyermek volt kíváncsi.
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14.00–15.00 IRODALOMTÖRTÉNET SZOKATLAN HANGNEMBEN
Nényei Pál előadása
Helyszín: Csorba Győző Könyvtár
A 2019-es év első megjelenése a Tilos az Á Könyvek Kiadónál Nényei Pál irodalomtörténetének harmadik
kötete volt. Az irodalom visszavág 3. a középkori és a reneszánsz kor irodalmát tekinti át és külön
fejezetben foglalkozik Villon, Balassi és Shakespeare művészetével. Az újszerű megközelítés, a felszabadító
humor, a merész következtetések – azaz a szabad gondolkodásra hívó attitűd nem változott. Nényei Pál
legújabb kötete kapcsán versekről, versek értelmezési kérdéseiről mesélt az érdeklődő diákoknak.
Az érdekes programon 67 általános iskolás és középiskolás vett részt.
16.00–19.00 Rendhagyó irodalomóra
Helyszín: Csorba Győző Könyvtár
Immár hagyományos módon Rendhagyó irodalomórára vártuk elsősorban a középiskolásokat, akikhez
ezúton szerettük volna közelebb vinni a kötelező olvasmányokat.
Szabó Borbála írónő Katona Józsefről, Nényei Pál író, középiskolai tanár Babits Mihályról, Háy János író
Petőfi Sándorról és Arany Jánosról beszélt. Az est moderátora Szegő János, a Magvető Kiadó szerkesztője
volt. A szünetekben Szilas Miklós zenélt. A programon 395 fő vett részt.
17.00 Horváth Gábor: Mindennapi szokásaink vizsgálata – Életmód és egészség a XXI. században
Helyszín: Várkonyi Nándor Fiókkönyvtár és Pinokkió Gyermekkönyvtár
Az érdeklődők előadást hallhattak testi és mentális jólétükről, az öngondoskodás fontosságáról. A
programon 12 fő vett részt.
Október 3. csütörtök
8.00 Mesehősök állatbőrben
Helyszín: Várkonyi Nándor Fiókkönyvtár és Pinokkió Gyermekkönyvtár
A Pécsi Állatkert munkatársai a gyermekek kedvenc népi és modern állatmesehőseit mutatták be.
Megbeszélték azt is, hogy mi a különbség és mi az azonosság a meselény és a valódi állat közt. Az előadást
33 gyermek hallgatta.
10.00 Állatok Hollywoodban
Helyszín: Apáczai Csere János Fiókkönyvtár
A Pécsi Állatkert munkatársai arról meséltek, hogy hogyan tud egy állat eljátszani egy filmszerepet, és mit
jelent az állatbarát tréning. Megtudhattuk, hogy a mozivászonról jól ismert állathősök milyenek a
valóságban és miért éppen ők válhattak kultikus szereplőkké, hősökké. Az interaktív előadáson 70 gyermek
vett részt.
14.00 Fridays for Future!? – Hogyan forgasd fel egy év alatt a világot?
A Belvárosi Ifjúsági TanulóTér hivatalos megnyitója
Helyszín: Belvárosi Fiókkönyvtár
A programon beszélgetést hallhattunk klímaváltozásról, a Fridays for Future mozgalomról,
környezettudatos életmódról, közösségi kertekről, egyéni felelősségről a Zöld Fiatalok (ZöFi) és a Zöld Folt
tagjai tolmácsolásában, majd a középiskolás hallgatósággal együtt megnéztük Pécs első közösségi kertjét. A
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programot megelőzően átadásra került a Belvárosi Fiókkönyvtár Ifjúsági TanulóTere is. Köszöntőt mondott
Miszler Tamás, a Csorba Győző Könyvtár igazgatója. A programon 70 fő vett részt.
15.00 Kutyatár – Kutyás foglalkozás gyerekeknek
Helyszín: Csipkefa Gyermekkönyvtár
A Csipkefa Gyermekkönyvtárban kedvenc meséikből olvashattak fel a gyerekek terápiás kutyusoknak,
Szotyinak és Mohának, akik gyógypedagógusokkal érkeztek a foglalkozásra.
A programon 38 érdeklődő vett részt.
17.00 Beszélgetés Péterfy-Novák Évával és Szentesi Évával
Helyszín: Csorba Győző Könyvtár
Péterfy-Novák Éva személyes traumájának feldolgozása miatt kezdett blogot írni, majd a bejegyzésekből
2014-ben Egyasszony címmel nagy sikerű memoár, később pedig monodráma is készült. Legújabb Apád
előtt ne vetkőzz című könyve mellett Szentesi Évával tabukról, a rákról, családon belüli erőszakról és
mentális betegségekről beszélgettek. A beszélgetőpartner Deliné dr. Győrmárton Rita volt, aki a Ridikül
Szalon Pécs alapítója, marketing menedzsere. A rendezvényen 120 fő vett részt.
Október 4. péntek
10.00 Író-olvasó találkozó Gévai Csillával
Helyszín: Várkonyi Nándor Fiókkönyvtár és Pinokkió Gyermekkönyvtár
Gévai Csilla a Nagyon Zöld Könyv című írása kapcsán tíz éve beszélget tizenévesekkel, hogy tíz év múlva is
zöldüljenek a fák és legyen rét, ahova kiszaladhatunk. Ez alkalommal is arról szólt az eszmecsere, hogy
lehetünk mérgesek a klímaváltozás miatt, dühösek a túlnépesedés miatt és reménytelenek az óceánok
szennyezése miatt, egy dolog viszont akkor sem fog változni: felelősek vagyunk a jövőnkért.
A programon 28 fő vett részt.
16.30–18.00 Mesedélután a könyvtárban
Helyszín: Kertvárosi Fiókkönyvtár
Mesés programmal vártuk a kisgyermekes családokat péntek délután a könyvtárban. Papírszínházi előadást
(A három kismalac) és az állatok világnapjához kapcsolódva mesés, mondókás, zenés foglalkozást
tartottunk. A programra 19 gyermek jött el.
Október 5. szombat
10.00–12.00 Ökobarát játszóház a könyvtárban
Helyszín: Kertvárosi Fiókkönyvtár
Nem feltétlenül szemét az, ami annak látszik. Környezettudatos, kreatív foglalkozással vártuk a családokat,
ahol újrahasznosított tárgyakból játékok (ügyességi és társasjátékok, babaház tartozékok stb.) készítésére
és kipróbálására adódott lehetőség és közben környezetvédelmi ismeretekkel is gazdagodhattak. A
programon 11 fő vett részt.
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10.00–18.00 Retró olvasóliget a Gesztenyeliget fesztiválon
Helyszín: Pécsbányatelep, Közösségi Ház
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. Könyvtárunk idén is Retró
olvasóligettel várta az olvasás szerelmeseit a fesztiválon. A programon 164 fő vett részt.
13.00–17.00 Könyves szombat és Zöld Blokk piac
Helyszín: Várkonyi Nándor Fiókkönyvtár és Pinokkió Gyermekkönyvtár
Pécs első csomagolásmentes boltja hulladékszegény háztartást segítő eszközökkel, környezetkímélő
tisztálkodószerekkel, kozmetikumokkal, tisztítószerekkel mutatkozott be a programon. Az eseményen a
résztvevők öko zsákot is készíthettek. A programon 22 fő vett részt.
10.00–16.00 Könyvcsere a könyvtárban
Helyszín: Csorba Győző Könyvtár
A hagyományosan megrendezésre kerülő könyvcserénkre ez alkalommal 88 fő látogatott el.
17.00 Opera StandUP
Helyszín: Csorba Győző Könyvtár
Opera pátosz és mikrofon nélkül, sok humorral – erre számíthattak azok, akik részt vettek Hábetler András
zenés előadásán. A program résztvevői részleteket hallhattak mások mellett Mozart, Rossini, Donizetti és
Verdi operáiból. A programra 67 fő jött el.
2019. október 7. (hétfő)
17.30 Az internethasználat árnyoldalai: Online-függőségeink és az internetes zaklatás.
Arató Nikolett és Darnai Gergely előadása
Helyszín: Csorba Győző Könyvtár
A digitalizáció soha nem látott mértékben változtatta meg az életünket, miközben óriási kihívások elé
állította az embert. És tette mindezt olyan gyorsasággal, amit korábban elképzelni sem tudtunk. Első
ránézésre a „digitális ember” remekül alkalmazkodott ehhez a változáshoz, a számítógépek és az internet
nagyban megkönnyítik az életünket. Bizonyos jelenségek vizsgálatából azonban arra következtethetünk,
hogy az átállás nem volt tökéletes, a jövőt megjósolni pedig lehetetlen. Az előadók többek között erről
beszéltek és bemutatták a túlzott internethasználat idegrendszeri következményeit, valamint az onlinefüggőségeink kialakulásának mechanizmusát és a netfüggőséggel kapcsolatos téves hiedelmeket is.
A programon 12 fő vett részt.
17.30 Tófalvy Éva: A szabadulás Író-olvasó találkozó
Helyszín: Csorba Győző Könyvtár
Tófalvy Éva A szabadulás című regényéről Rozs Andrással beszélgetett. A regény 1976-77-ben játszódik
Budapesten, Pécsett és Prágában. Két fiatal, a magyar Lili és a cseh Ota szerelme abban az időszakban
bontakozik ki, amikor Magyarországon a kádári puha diktatúra, Csehszlovákiában pedig a Husák-féle
kemény diktatúra határozza meg az emberek életét. A programra 30 fő érkezett.
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17.00 Új vizeken járok - Ady Endre irodalmi est
Helyszín: Városi Könyvtár Szigetvár
Az előadást Ágoston Zoltán, a Jelenkor folyóirat főszerkesztője állította össze. Az előadásban
közreműködött Frank Ildikó Eszter színművész és Rozs Tamás zenész. Az irodalmi est a száz éve, alig több
mint negyvenéves korában meghalt öntörvényű költőzseni, Ady Endre életművének sokszínűségét mutatta
be élményszerűen. Az est során elhangzott mintegy tucatnyi verset Ágoston Zoltán a költő különböző
korszakaiból válogatta úgy, hogy azok az életmű főbb tematikus vonulatait is érzékletesen mutassák be.
A Nagy Testvér figyel – Szabadulj ki a könyvtárból!
Helyszín: Csorba Győző Könyvtár
George Orwell nagysikerű 1984 című könyvét pontosan hetven évvel ezelőtt adták ki. Az évforduló kapcsán
a disztópiák világába, egy szabadulószobás játékra hívtuk a kalandvágyó olvasókat. A kiszabaduláshoz az
olvasottság és a könyvtárhasználati tájékozottság is fontos volt. A játékra elsősorban középiskolás
csapatokat vártunk (max. 5 fő). A szabadulásra 45 perc állt a rendelkezésetekre. A program a PTE-BTK
Társadalmi Befogadás Szakkollégium együttműködésében valósult meg. Az 5 nap alatt 10 csapat játszott,
összesen 50 fő vett részt a programon.

PROGRAMOK BARANYA MEGYÉBEN
„Ültess fát, olvass alatta könyvet!”
A faültető akciót a Mezőkovácsházi Városi Könyvtár kezdeményezésére szerveztük meg könyvtárainkban.
Ezzel az akcióval szerettük volna felhívni a figyelmet a klímaváltozásra és a környezettudatosság
fontosságára. A Csorba Győző Könyvtár három könyvtárában szervezett faültetést az OKN ideje alatt. A
megyében a programhoz közel 20 település csatlakozott.
A programokon összesen 95 fő vett részt.
Egymillió lépésnél kicsit kevesebb - Túra Pécsvárad és Zengővárkony környékére
Helyszín: Pécsvárad és környéke, Zengővárkony
Ezen a napon intézményünk és a baranyai kollégák számára közös kirándulást szerveztünk együttműködve a
Pécsi és Baranyai Könyvtárosok Egyesületével, a zengővárkonyi gesztenyés ligetbe, ahol az Egymillió lépés
Magyarországon című dokumentumfilm rendezője, Rockenbauer Pál sírja található. A könyvtáros
kollégáknak szervezett programon bejártuk Pécsváradot és környékét is, ebben segítségünkre volt a
Pécsváradi Városi Könyvtár is, amellyel együttműködtünk a szervezésben. Az eseményt meghirdettük a
megyei szolgáltató helyeink könyvtárai között is, illetve meghívtuk a Csorba Győző Könyvtár stratégiai
partnerét, a PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont kollégáit, családtagjait is.
A kiránduláson 20 fő vett részt.
Te mennyire vagy ökotudatos? Facebook-játék
Az egy héten át tartó kampányban az ökológiai lábnyomunk csökkentésére megfogalmazott kihívásokat
teljesíthettek az olvasók és tölthettek fel megoldási javaslatokat az oldalunkra. A játékban résztvevőket
könyvtári ajándékokkal jutalmazzuk. A játékban közel 30 fő vett részt.
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11.00 Beszélgetés Háy Jánossal Aranyról, Petőfiről és a nemrég megjelent Kik vagytok ti? című új
kötetéről
Helyszín: Siklósi Térségi Könyvtár és Ismeretközpont
A szerző rendhagyó irodalomórára invitálta a fiatalokat. Szóba került Petőfi Sándor és Arany János
kapcsolata, élete, munkássága, továbbá a Kik vagytok ti? című új kötete kapcsán is beszélgetett a szerzővel
Balogh Robert moderátor. A programra 86 voltak kíváncsiak.
Ady 100 vándorkiállítás
Helyszín: Mohács, Komló, Siklós, Villány, Sellye
A Petőfi Irodalmi Múzeum vándorkiállítását intézményünk a megye több nyilvános könyvtárába is
eljuttatta/eljuttatja az őszi-tavaszi hónapokban.
Rendezvényeinken megközelítőleg 4000 fő vett részt az egy hét során.

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) illetve elektronikus hírlevelében
népszerűsítette. Kiemelt programjaink megjelentek a Pécsi Hírek című városi lapban, a Rádió 1 műsoraiban
és a Pannon Tv-ben is. Annak érdekében, hogy a rendezvények minél több emberhez eljussanak, ezer
példányban készíttettük el rendezvényeink programsorolóját. Emellett a Tudásközpont főbejáratára
tervezett óriás üveg dekormatrica hirdette az OKN egész heti programjait. Minden rendezvényünkhöz
plakátot, szóróanyagot nyomtattunk és facebook eseményt készítettünk.
A program eredményei
A célcsoport intenzív megszólításának köszönhetően a programoknak közel 4000 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
Minden eseményről fényképes beszámolót készítettünk és jelentettünk meg intézményünk közösségi
oldalán. A program befejezését követően értékeltük a szervezés minden mozzanatát a programba bevont
fiókkönyvtárakkal együtt. A rendezvényről készített képes 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.
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Fotódokumentáció
Szeptember 30. (hétfő)
Író-olvasó találkozó Harcos Bálinttal
Helyszín: Csipkefa Gyermekkönyvtár
Helyszín: Apáczai Csere János Fiókkönyvtár

Találkozás Szabó T. Annával
Helyszín: Körbirodalom Gyermekkönyvtár

„Látva lássanak” – a Petőfi Irodalmi Múzeum vándorkiállítása Ady Endre halálának 100. évfordulójára –
Kiállításmegnyitó
Helyszín: Csorba Győző Könyvtár
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Mesehősök–Hősmesék
3D-ben
képzőművészeti
pályázat
eredményhirdetése és kiállításmegnyitó A magyar népmese napján
Helyszín: Csorba Győző Könyvtár,
4. emelet, Körbirodalom Gyermekkönyvtár

Író-olvasó találkozó Szabó T. Annával
Helyszín: Csorba Győző Könyvtár, 4. emelet, Körbirodalom Gyermekkönyvtár

Október 1. (kedd)
Állatok a kultúrában és a művészetben
Helyszín: Csipkefa Gyermekkönyvtár

12

Baranya megyei könyvtárosok találkozója
Helyszín: Beremend, Rendezvényterem

A megújult Pinokkió Gyermekkönyvtár átadása
Helyszín: Várkonyi Nándor Fiókkönyvtár és Pinokkió Gyermekkönyvtár

Beszélgetés P. Horváth Tamással a nemrég megjelent A Zsolnay című új kötetéről
Helyszín: Várkonyi Nándor Fiókkönyvtár és Pinokkió Gyermekkönyvtár

13

Láthatóvá varázsolt zeneművek – kiállításmegnyitó
Helyszín: Csorba Győző Könyvtár, Zeneműtár

„Napjaink költészete" – beszélgetés a kortárs világlíráról a Forrás nyári duplaszáma kapcsán
Helyszín: Csorba Győző Könyvtár

2019. október 2. (szerda)
Varázsóra – Környezetünk és az elektromosság 9.00, 10.45
Helyszín: Apáczai Csere János Fiókkönyvtár
Várkonyi Nándor Fiókkönyvtár

14

Állatok a kultúrában és a művészetben
Helyszín: Minerva Fiókkönyvtár

Irodalomtörténet szokatlan hangnemben
Nényei Pál előadása
Helyszín: Csorba Győző Könyvtár

15

Beszélgetés Háy Jánossal Aranyról, Petőfiről és a nemrég megjelent Kik vagytok ti? című új kötetéről
Helyszín: Siklósi Térségi Könyvtár és Ismeretközpont

16.00–19.00 Rendhagyó irodalomóra
Helyszín: Csorba Győző Könyvtár

16

Horváth Gábor: Mindennapi szokásaink vizsgálata – Életmód és egészség a XXI. században
Helyszín: Várkonyi Nándor Fiókkönyvtár és Pinokkió Gyermekkönyvtár

Október 3. (csütörtök)
Mesehősök állatbőrben
Helyszín: Apáczai Csere János Fiókkönyvtár

Állatok Hollywoodban
Helyszín: Várkonyi Nándor Fiókkönyvtár és Pinokkió Gyermekkönyvtár

17

WTF, Fridays for Future!? – Hogyan forgasd fel egy év alatt a világot?
A Belvárosi Ifjúsági Tanuló Tér hivatalos megnyitója
Helyszín: Belvárosi Fiókkönyvtár

Kutyatár – Kutyás foglalkozás gyerekeknek
Helyszín: Csipkefa Gyermekkönyvtár

Beszélgetés Péterfy-Novák Évával és Szentesi Évával
Helyszín: Csorba Győző Könyvtár

18

(5. nap) Velünk élő természet: Az állatok világnapja
Író-olvasó találkozó Gévai Csillával
Helyszín: Várkonyi Nándor Fiókkönyvtár és Pinokkió Gyermekkönyvtár

Október 4. péntek
16.30–18.00 Mesedélután a könyvtárban
Helyszín: Kertvárosi Fiókkönyvtár

Október 5. szombat
(6. nap) Családi ökonap
Ökobarát játszóház a könyvtárban
Helyszín: Kertvárosi Fiókkönyvtár

19

Retró olvasóliget a Gesztenyeliget fesztiválon
Helyszín: Pécsbányatelep, Közösségi Ház

13.00–17.00 Könyves szombat és Zöld Blokk piac
Helyszín: Várkonyi Nándor Fiókkönyvtár és Pinokkió Gyermekkönyvtár

Könyvcsere a könyvtárban
Helyszín: Csorba Győző Könyvtár
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17.00 Opera StandUP
Helyszín: Csorba Győző Könyvtár

2019. október 7. (hétfő)
Az internethasználat árnyoldalai: Online-függőségeink és az internetes zaklatás.
Arató Nikolett és Darnai Gergely előadása
Helyszín: Csorba Győző Könyvtár

Tófalvy Éva: A szabadulás Író-olvasó találkozó
Helyszín: Csorba Győző Könyvtár

21

Új vizeken járok - Ady Endre irodalmi est
Helyszín: Szigetvár Városi Könyvtár

A Nagy Testvér figyel – Szabadulj ki a könyvtárból!
Helyszín: Csorba Győző Könyvtár

22

„Ültess fát, olvass alatta könyvet!”
Egymillió lépésnél kicsit kevesebb… túra Pécsvárad és Zengővárkony környékére

Kirándulás kollégákkal Zengővárkonyba és Rockenbauer Pál sírjához.

Programjainkat népszerűsítettük a Globális Klímahéten is Pécsett.

Példák plakátokra:

23

24

25

26

27

Baranya megyei könyvtárosok találkozója
Országos Könyvtári Napok

"Könyvtárak az emberért - felelősség a Földért"
2019. október 1. (kedd) 10.00–16.00
Beremend, Rendezvényterem
(Petőfi u. 7.)

09.30–10.00 Regisztráció
10.00

Köszöntőt mond:
Theisz Ferenc, Beremend polgármestere
Benedek Sándor, a beremendi Közművelődési és Iskolai Könyvtár vezetője
Miszler Tamás, a Csorba Győző Könyvtár igazgatója

Előadások
10.10–10.45 Miért fontos a közösségek újrafelfedezése az ökológiai válság leküzdéséhez?
Pestovics Ágnes, környezeti nevelő, a Kisközösségi Program munkatársa
10.45–11.15 A kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár zöld útja műemléki
környezetben - Az IFLA Zöld Könyvtár Díj 2019. évi kiemelt díjazott projektje
Kállainé Vereb Mária igazgató, Czibolya Szilvia könyvtáros, Petőfi
Sándor Városi Könyvtár, Kiskunfélegyháza
11.15–11.35 Zöld létünk titkai
Steinerbrunner Győzőné, igazgató, József Attila Városi Könyvtár és Muzeális
Gyűjtemény
11.35–11.55 Zöld könyvtári törekvések a PTE könyvtári hálózatában
Nagyné Simon Csilla, Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és
Tudásközpont
11.55-12.10

Legyél te is Könyvfaló nyári könyves kihívás ünnepélyes díjátadója

12.30–13.30

Ebéd - Konyha és Étterem (Petőfi u. 7.)

14.00–16.00 A Megbékélés Kápolna, a Kovácsműhely és az Iskolatörténeti kiállítás
megtekintése. Látogatás az ország legdélebbi pontjára.
16.00

Visszautazás Pécsre
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