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Időutazás a száz évvel ezelőtti Pécsre
Kultúrtörténeti barangolás
a Csorba Győző Könyvtár Helyismereti Gyűjteményében
és Körbirodalom Gyermekkönyvtárában
A Csorba Győző Könyvtár Helyismereti Gyűjteménye és Körbirodalom gyermekkönyvtára 2021 augusztusában bonyolította le helytörténeti tematikájú olvasótáborát.
Az olvasótábor – kapcsolódva Pécs szerb megszállás alóli felszabadulásának centenáriumához – a
város 1920-as évekbeli művelődéstörténetének egyes kérdéseit járta körül. Elsődleges célunk az volt,
hogy a legfrissebb kutatási eredményekre támaszkodva, újszerű módszertan alkalmazásával és sajátos, a közgyűjteményekben őrzött forrásanyag segítségével alkossunk képet a korszak egyes társadalmi kérdéseiről.
Öt nap során összefüggő és életteli képet próbáltunk alkotni Pécs művelődéstörténetéről a vizsgált
évtizedben. Ez a korszak a város történetében politikai, gazdasági, városszerkezeti és kulturális szempontból egyaránt meghatározó periódust jelent, aminek főbb vonalait illetően kiváló szaktudományos és ismeretterjesztő összefoglalások, részlettanulmányok állnak rendelkezésre. A korszak egyes
szegmensei (így többek között a Bauhaus pécsi alkotói, az Erzsébet Tudományegyetem Pécsre költözése) ugyan széles körben is nagyon jól ismertek, részei a pécsiek általános műveltségének, de több
részletkérdésben (a társadalmi egyenlőtlenség, konfliktushelyzetek, művelődési és szórakozási lehetőségek stb.) nagy tere van az ismeretek bővítésének, az érzékenyítésnek és a napjainkra való áthallások megteremtésének.

Az olvasótábor szakmai tartalma
A munka tervezése során a ráhangolódás – jelentésteremtés – reflektálás modelljét vettük alapul,
annak egyes elemeit adaptáltuk a vizsgált korszak sajátos kérdéseihez és forrásadottságaihoz. Mindenekelőtt a kooperatív csoportmunka és a drámapedagógia módszereit, valamint a kreatív írás
technikáit alkalmaztuk.
Az első napon mozgásos feladatok, szituációs játékok segítségével zajlott az ismerkedés, a csapatok
kialakítása. Ezután bevezető jellegű foglalkozások, előadások következtek: Pap Dávid Zoltán a korszak
alapkérdéseiről beszélt a Dunántúl című napilap tükrében, majd bemutattuk a Horthy-korszak különböző forrástípusait és megőrzésének, archiválásának technikáit, eszközeit (a mikrofilm-olvasótól és
cédulakatalógustól a dokumentumkameráig és a könyvszkennerig). Délután a korszak népszerű baranyai írójának, Dénes Gizellának Anjou Lajos öröksége című novelláját dolgozták fel a gyerekek.
A második napot várostörténeti és közgyűjteményi sétának szenteltük. A délelőtt folyamán Várostörténeti Múzeumban múzeumpedagógiai foglalkozáson vettek részt a gyerekek, délután pedig a Baranya Megyei Levéltárban a korszak néhány forrásával ismerkedhettek meg, kézbe véve, olvasva az
egykorú iratokat. A két helyszínt gyalogosan közelítettük meg, a séta során megtekintettük a Belváros
néhány emblematikus épületét.

A tábor harmadik napjának témája Pécs nagyarányú feljődése, a városszerkezet átalakulása, új városrészek tervszerű kiépítése volt. Pilkhoffer Mónika áttekintő előadását egy egykorú filmes dokumentum, Hamerli Antal 1939-ben készített imázsfilmjének megtekintése követte. Az egyes városrészek
más-más társadalmi réteg igényeinek, anyagi lehetőségeinek feleltek meg, és más-más funkcióval
rendelkeztek, és a témakör logikusan tagolt, csoportonkénti feldolgozását segítette elő (utcakép rekonstrukciója egykorú felvételek alapján, egy fiktív napilap-különszám elkészítése, turisztikai prospektus készítése).
A negyedik napon a szórakozás, szabadidő, kávéházi kultúra kérdéseit jártuk körül. A bevezető beszélgetést a téma szakértőjeként Vámos Eszter vezette, majd a gyerekek játékos formában a korszak
zenei világával és emblematikus szórakozóhelyeivel ismerkedtek meg: a legfontosabb stílusirányzatokhoz köthető számokból lejátszási listát készítettek, és egykorú felvételek alapján azonosították a
Belváros ma is meglévő, látogatható cukrászdáit, vendéglátóhelyeit, szállodáit.
A záró napot az összegzésnek, az élmények megbeszélésének szenteltük. Ennek legfontosabb eszköze
volt, hogy a csoportok humoros tudósításokat, híradórészleteket készítettek a tábor elmúlt napjairól,
majd a filmeket közösen megnéztük. A tábor zárásaként közösen értékeltük a program egészét, majd
minden résztvevőnek átadtuk a tábor tematikájához kapcsolódó ajándékokat tartalmazó csomagot.
A kialakított tematikának, az adekvát módszertannak és a színvonalas lebonyolításnak köszönhetően
az olvasótábor hatékonyan szolgálta mind az elsődleges pedagógiai célokat (élményszerű és maradandó tudás közvetítése, a pécsi lokális identitás újraalkotása, a nemzeti kultúra iránti elkötelezettsége erősítése), mind pedig a másodlagos intézményi célokat (a helyi közgyűjtemények közötti partnerség fejlesztése, a gyűjtemény népszerűsítése, új közgyűjteményi tevékenységtípus bevezetése).

A program időpontja, helyszíne
A tábort a tervezett időponthoz képest egy hónappal később, 2021. augusztus 9-13. között bonyolítottuk le. Azért döntöttünk a módosítás mellett, hogy a tábor a lehető legkevésbé legyen átfedésben
más, akár hasonló tematikájú nyári gyermekprogramok időpontjával,
A program központi helyszíne a tervezetteknek megfelelően a Tudásközpont (Pécs, Universitas utca
2/a.) földszinti konferenciaterme volt, a második nap során várostörténeti sétát tettünk, valamint
múzeum- és levéltárpedagógiai foglalkozáson vettünk részt a Janus Pannonius Múzeum Új- és
Legújabbkori Gyűjteményi Osztályán (Pécs, Felsőmalom utca 9.) és az MNL Baranya Megyei Levéltár
Rét utcai részlegében (Pécs, Rét utca 9.).

A megvalósításba bevont szakemberek és külső partnerek
Szakmai vezető:
 Szabolcsi Marcell (a PTE 1. sz. Gyakorló Iskola magyar nyelv és irodalom, dráma és etika szakos tanára)
Táborvezetők:
 Pap Dávid Zoltán osztályvezető (a Csorba Győző Könyvtár Helyismereti Gyűjteményének
munkatársa)





Kövesdi Zsuzsanna gyermekkönyvtáros (a Csorba Győző Könyvtár Körbirodalom Gyermekkönyvtárának munkatársa)
Wéber Adrienn kulturális menedzser (a Csorba Győző Könyvtár Helyismereti Gyűjteményének munkatársa)
Erdős Zoltán helyismereti könyvtáros (a Csorba Győző Könyvtár Helyismereti Gyűjteményének munkatársa)

Külső partnerek, szakmai közreműködők
 Pilkhoffer Mónika történész (a PTE BTK TTI Modernkori Történeti Tanszék egyetemi docense)
 Vámos Eszter történész (a PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola doktorjelöltje)
 Várdai Levente múzeumpedagógus (a Janus Pannonius Múzeum Új- és Legújabbkori Gyűjteményi Osztály munkatársa)
Szolgáltatók:
 Mátyás Király Vendéglő (Antácska Kft.)
 Pátria Papír szaküzlet
 Új Police Étterem (Laterum Kft.)

A program célcsoportja, népszerűsítése
A tábort 7-8. osztályos, 13-15 éves tanulók részére hirdettük meg, a program 10 résztvevővel kezdődött meg. Ez a létszám elegendőnek bizonyult a kis létszámú csoportok kialakításához, a kooperatív
technikák és drámapedagógiai módszerek alkalmazásához.
A tábort elsődlegesen a pécsi partneriskolákban hirdettük meg a szaktanárok segítségével, évek óta
jól működő kapcsolataink révén. Szintén elsősorban a pécsi célcsoportot tudtuk megszólítani a nyomtatott és online programajánlókban közzétett felhívások és programismertetők útján, valamint az
intézményünk pécsi fiókkönyvtáraiban és könyvtárpontjaiban kihelyezett nyomtatott szóróanyagok
segítségével.

Egyéb
A tábor lebonyolítása során figyelembe vettük a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi ajánlásait, valamint a 12/1991. (V. 18.) NM rendelet napközis táborokra vonatkozó előírásait. Az intézkedések megfelelőségét a BaMKH Pécsi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának 2021. augusztus 12i helyszíni szemléje igazolta.
A szükséges egészségügyi és adatvédelmi nyilatkozatokat a gyermekek törvényes képviselői a jelentkezési laphoz csatolva, illetve a tábor első napján megtették.
A program valamennyi szóróanyagán és sajtóközleményén támogatóként feltüntettük a Nemzeti
Kulturális Alap nevét és logóját.
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