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„CSAK TISZTA FORRÁSBÓL”
A Csorba Győző Könyvtár Országos Könyvtári Napokhoz kapcsolódó rendezvényei Pécsett és
Baranyában
2017. október
A Csorba Győző Könyvtár 2017-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) és Baranya megye több településén
valósította meg. A rendezvények összeállításában 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 rendezvények megszervezése és lebonyolítása a könyvtár alábbi osztályainak együttműködésében
valósult meg: Körbirodalom Gyermekkönyvtár, Zeneműtár, Helytörténeti osztály, Pécsi Városi
Hálózati osztály, megyei Hálózati és Olvasószolgálati osztály, valamint a Kapcsolati csoport. Baranya
megye könyvtárait a Hálózati osztály térségi referenseinek bevonásával, aktív közreműködésével
értük el.
A tizenegyedik könyvtári hét során közel harminc sikeres irodalmi, zenei és gyermekeknek szóló
programon vehettek részt a könyvek szerelmesei. Intézményünk már megszokott módon két extra
nappal meghosszabbította programjait.
A programoknak összesen közel 4000 látogatója volt, a megvalósításban intézményünk közel negyven
munkatársa működött közre. Baranya megyében 140 település összesen 365 programmal
csatlakozott az OKN-hez.
Az eseménysorozat idén a “Csak tiszta forrásból” címet kapta. Ehhez igazodtunk rendezvényeinkkel,
amelyekkel az információ- és tudásforrásokat, az élet forrásait vagy éppen a múltunk forrásait
kerestük és igyekeztünk ezeket közelebb hozni látogatóinkhoz.
A gyermeki boldogság kapcsán telt ház előtt beszélt dr. Vekerdy Tamás gyermekpszichológus.
Előadást hallhattunk a Tettye-forrás titkairól, és több pécsi középiskolai osztály vett részt a már
hagyományos Rendhagyó irodalomórán, amelyet idén Németh Gábor, Horváth Kristóf és Dr. Szilágyi
Zsófia tartott. A Baranya megyei könyvtáros találkozóját az idei évben Harkányban szerveztük meg,
ahol a könyvtáros kollégák jó hangulatú szakmai beszélgetéseken és előadásokon vitatták meg az
elmúlt időszak fontosabb történéseit, továbbá itt mutattuk be a Csorba Győző Könyvtár egyik
legújabb projektjét, a könyvtármozi foglalkozásokat segítő FilmPakkokat. Csütörtökön Grecsó
Krisztián és Hrutka Róbert Libikóka címmel hozta el legújabb zenés-irodalmi műsorát, majd pénteken
Hábetler András vezetésével hallgathattunk operameséket. Október 7-én csatlakoztunk a Gesztenye
Liget Fesztiválhoz, ahol Retro Könyvvásárral és a Pécsbányai KönyvtárPontunkban zenés
gyerekműsorokkal vártuk az érdeklődőket.
Az OKN utolsó napjaiban két írót láttunk vendégül, hétfőn Nényei Pált hallgatták nagy örömmel a
jelenlévő pedagógusok, kedden pedig Lackfi János beszélt költészetéről, munkásságáról egy igazán
élvezetes előadáson. A nyugdíjas olvasókat immáron a hagyományosan megrendezett
számítástechnikai programunkkal vártuk. Az egész hét során lehetőség nyílt könyvcserére és
kvízjátékra is. A programsorozat idén is összefogásra buzdította a megye könyvtárosait és
könyvtárait. Ebben az évben is megbizonyosodhattunk arról, hogy a könyvtár igazi közösségi térként
tud működni.
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A Csorba Győző Könyvtár programjai az Országos Könyvtári Napok keretében
2017. október 2-10.
2017. október 2. (hétfő) 14.00
OLVASS ÉS ÍRJ ANNE FRANKKAL
Helyszín: Tudásközpont, -1. szint (Universitas u. 2/A)
A kiállítás vendégeit köszöntötte: Miszler Tamás, a Csorba Győző Könyvtár igazgatója
A kiállítást megnyitotta: Vörös István, középiskolai tanár, helytörténész
70 éve jelent meg először az Anne Frank naplója. Anne Frank naplója és önálló történetei olvasásra és
írásra ösztönzik a fiatalokat. Személyes példája segíti az önkifejezést, bővíti a diákok érdeklődési
körét, és egymás elfogadására tanítja őket. A kiállítás az Anne Frank Ház együttműködésével valósult
meg. A kiállításra látogató tanulók megismerhették a Frank család történetét, és Anne Frankot, mint
tehetséges írót. A tárlatot elsősorban a 9–15 éves korosztálynak ajánlottuk, akik számára előzetes
bejelentkezés alapján tárlatvezetést tartottunk hónap végéig.
A kiállítást az Országos Könyvtári Napok idejében több mint 300 fő tekintette meg.
2017. október 2. (hétfő) 15.00
„CSAK TISZTA FORRÁSBÓL” FOTÓPÁLYÁZAT
Kiállítás-megnyitó és eredményhirdetés
Helyszín: Tudásközpont, 0. szint, aula (Universitas u.2/A)
A fenti címmel hírdetett fotópályázatot a Körbirodalom Gyermekkönyvtár két korosztályban. A
legjobb alkotásokból kiállítást rendeztünk a Tudásközpont épületében. A kiállítást Miszler Tamás, a
Csorba Győző Könyvtár igazgatója nyitotta meg, a beérkezett pályaműveket a zsűritagok: Kálecz
Rudolf, médiatanár; Komlós Attila, Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságmarketing és
kommunikációs menedzsere és Körtvélyesi László, fotóművész értékelte. A pályázatra közel 60 diák
több mint 100 fotóval nevezett. A pályázókat értékes könyvajándékokkal és oklevelekkel jutalmaztuk.
2017. október 2. (hétfő) 14.30
VIZEK VILÁGA – A DUNA-DRÁVA NEMZETI PARK GYEREKEKNEK SZÓLÓ PROGRAMJA
Helyszín: Apáczai Csere János Fiókkönyvtár (Apáczai körtér 1.)
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság munkatársa nagy folyóink jellegzetes élővilágát mutatta be a
gyerekeknek. A programon főszerep jutott a természetvédelemnek, hiszen a tiszta víz kiemelkedően
fontos az élőlények és az egész ökoszisztéma szempontjából. A résztvevők megismerkedhettek a
gólyák, gémek és a hódok gyönyörű világával és ötleteket kaphattak a környezettudatos
viselkedéshez is. A programon 54 fő vett részt.
2017. október 2. (hétfő) 18.00
ÉRZELMI BIZTONSÁG – ELÉG JÓ SZÜLŐ, ELÉG JÓ GYEREK?
Vekerdy Tamás gyermekpszichológus előadása
Helyszín: Tudásközpont, -1. szint, Nagyelőadó (Universitas u.2/A)
Vajon a gyermek valóban a szülők visszatükröződése? Nevelési módszereink, mutatott példáink
mennyiben befolyásolják gyermekeink későbbi életét? Vajon a popkultúra, a barátok és ismerősök,
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vagy a szülő elsősorban gyermeke jövőjének formálója? És mi a helyzet a szülőkkel? Miként lehetünk
elég jók gyermekeink számára? Egyáltalán: miben mutatkozik meg az „elég jó” fogalma?
A fenti kérdésekre adott választ Dr. Vekerdy Tamás gyermekpszichológus teltházas előadásán.
Az előadásra 400 fő volt kíváncsi.
AMNESZTIA NAPOK A FIÓKKÖNYVTÁRAKBAN
Olvasóink az Országos Könyvtár Napok ideje alatt a lejárt határidejű könyveket késedelmi díj nélkül
visszahozhatták könyvtárunk fiókkönyvtáraiba.
2017.OKTÓBER 3. (kedd) 14.15
A TETTYE-FORRÁS TITKAI ÉS ÉRDEKESSÉGEI – A TETTYE FORRÁSHÁZ ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁSA
Helyszín: Várkonyi Nándor Fiókkönyvtár és Pinokkió Gyermekkönyvtár (Nagy Jenő u. 24.)
Az előadás az idén 125 éves vízszolgáltatásról és a Tettye-forrás titkairól és érdekességeiről szólt. Mi
van a csap és a lefolyó végén? Mi kell ahhoz, hogy a Tv-toronyban is folyjon a víz? Milyen egy 125
éves pécsi vízvezeték? Hogyan került Thomas, a gőzmozdony a pécsi szennyvíztelepre? Mikor szorult
bele a pécsi csatornamester a csőbe? Az alábbi kérdésekre keresték a választ az interaktív
foglalkozáson, melyen 29 gyerek vett részt.
2017. október 3. (kedd) 15.00
NYÁRI OLVASÁS KIHÍVÁS – EREDMÉNYHIRDETÉS
Helyszín: Tudásközpont, -1. szint, Nagyelőadó (Universitas u.2/A)
Az „olvasás kihívás” célja az volt, hogy a nyári szünetben a baranyai települések diákjait, fiataljait
tartalmas időtöltésre és olvasásra motiváljuk. A felhíváshoz csatlakozó települések könyvtárosai
segítettek a játékosoknak a pontok és az olvasmánylista vezetésében. A játékosok 10 kategóriában
választhattak olvasmányokat, és kiegészítő pontokat is szerezhettek (beiratkozással a könyvtárba,
részvétellel könyvtári programon, stb.).
A 10 kategóriából 5-5 könyvet kellett elolvasni az ajánlott lista alapján. A legtöbb pontot összegyűjtő
játékosok jutalomban részesültek. Az olvasás kihívás nyertesei ellátogattak a díjátadóra, ahol
mindenki kisebb ajándékokat kapott, különdíjban részesült a feladatlapokat legnagyobb
gondossággal kezelő könyvtáros kolléga. A nyertesek könyvutalványokat, ajándékkönyveket és
társasjátékokat kaptak, valamint belépőt a Pécsi Állatkerbe és a Zsolnay Kulturális Negyedbe. A
rendezvényen 40 fő vett részt.
2017. október 3. (kedd) 16.00–19.00
RENDHAGYÓ IRODALOMÓRA
Helyszín: Tudásközpont, -1. szint, Nagyelőadó (Universitas u.2/A)
Immár hagyományos módon Rendhagyó irodalomórára vártuk elsősorban a középiskolásokat,
akikhez ezúton hoztuk közelebb a kötelező olvasmányokat.
16.00-tól Horváth Kristóf „Színész Bob” Pilinszky Jánosról
17.00-tól Szilágyi Zsófia irodalomtörténész a 100 éve született Szabó Magdáról
18.00-tól Németh Gábor Szinnyei Júlia-díjas író Esterházy Péterről mesélt.
Az est moderátora Balogh Robert író, szerkesztő volt. A rendhagyó irodalomórák ügyeletes
tanárának Pethőné Nagy Csillát kértük fel. A szünetekben örömzenélt MsU613 – Pap Balázs és
Etlinger Mihály.
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Kvízjátékban 63 fő vett részt. A helyes kitöltők között az előadók illetve a megelevenített írók
könyveit sorsoltuk ki. A nagy érdeklődésre való tekintettel az esemény online élőben is látható volt a
Csorba Győző Könyvtár honlapján. Az estről készült felvétel most is elérhető a www.csgyk.hu
oldalon. A programra 11 középiskolai csoport jelentkezett be. Az eseményen közel 400 fő vett részt.
2017. október 4. (szerda) 10.00–16.00
BARANYA MEGYEI KÖNYVTÁROSOK TALÁLKOZÓJA
Helyszín: Harkány Városi Könyvtár
A Baranya megyei könyvtárosok szakmai napját 2017-ban Harkányban, a Harkány Városi Könyvtár
együttműködésével rendeztük meg. A kollégákat Kecskeméthy Pál, a város alpolgármestere és
Miszler Tamás, a Csorba Győző Könyvtár igazgatója köszöntötte. Ebben az évben az előző évhez
hasonlóan arra kértünk meg a megyében dolgozó egy-egy könyvtáros kollégát, hogy előadásaikban a
saját városi/kistelepülési könyvtárellátásuk sikeres példáiról, jó gyakorlatairól beszéljenek. Többek
között megismerkedhettünk Hosszúhetény, Szigetvár és az új, Apáczai Csere János Fiókkönyvtárunk
egy-egy gyermekprogramjával. A szakmai nap során nagyobb blokkot szenteltünk a könyvtár
nemrégiben elkészült FilmPakk projektjének bemutatására, melyet Pajor Zsófia, a projekt
menedzsere ismertetett a kollégákkal. A bemutató után lehetőség nyílt a pakkok tanulmányozására
is. Az ebédet a Hellas étterem biztosította. A rendezvényen 102 könyvtáros kolléga vett részt.
2017. október 4. (szerda) 17.00
EMLÉKKÉPEK – A PÉCSI ZOMÁNCMŰHELY EGYESÜLET KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓJA
Helyszín: Várkonyi Nándor Fiókkönyvtár és Pinokkió Gyermekkönyvtár (Nagy Jenő u. 24.)
A kiállítás vendégeit Maneszkó Krisztina, a Csorba Győző Könyvtár Pécsi Városi Hálózati Osztályának
vezetője köszöntötte, a kiállítást H. Barakonyi Klára képzőművész nyitotta meg. A megnyitó után
beszélgetéssel egybekötött művész-közönség találkozóra várták az érdeklődőket. Kiállítók: Ágostonné
Végh Mária, Banóné W. Éva, Benkedné Beke Piroska, Blahó Ani, Czipó Ernő, Czipó B. Rózsa, Halászné
Hartmann Zille Késa, Hidasi Ágnes, Husztiné Jakab Erzsébet, Kemény Gizella, Lángné Győr-Katona
Pálma, Mischinger Erzsébet, Pálfalviné Benedek Klára, Svasticsné Bogáthy Zsuzsanna, Szakonyi
Zsuzsanna, Székelyiné Zsámboky Ilona, Szikszayné Németh Mária, Ujvári Ildikó, Varga Marianna,
Varjasné Mayer Éva, H. Barakonyi Klára művészeti vezető.
A megnyitón 55 fő vett részt.
2017. október 4. (szerda) 18.00
ÖT TORONY – ÍRÓ–OLVASÓ TALÁLKOZÓ P. HORVÁTH TAMÁSSAL
Helyszín: Tudásközpont, Konferenciaterem (Universitas u.2/A)
P. Horváth Tamás Tündérváros című könyvének folytatásával, a Zsolnay család, a Zsolnay-porcelán és
Pécs város regényes történetével ismerkedhettek meg az érdeklődők október 4-én a
Tudásközpontban. Az Öt torony címet viselő könyv a szinte elfelejtett szerb megszállással kezdődik,
és az államosítással ér véget. Az íróval Dr. Mekis D. János egyetemi docens beszélgetett.
A rendezvényen közel 50 fő vett részt.
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2017. október 5. (csütörtök) 9.00
A KISTAMÁS GYULA KÖNYVTÁRPONT ÜNNEPÉLYES ÁTADÁSA
Helyszín: Kistamás Gyula Könyvtárpont (Pécs-Vasas, Bencze J. u. 6.)
A Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának szorgalmazására létrejött KönyvtárPont fenntartója a
Vasasért Egyesület, a szakmai segítséget a Csorba Győző Könyvtár biztosította. A könyvtárpontot Dr.
Őri László alpolgármester, valamint Miszler Tamás könyvtárigazgató adta át. A látogatókat a Vasasért
Egyesület elnöke, Berényi Zoltán köszöntötte. A megnyitón a Vasasi Óvoda óvodásainak zenés
irodalmi műsorát láthatták az érdeklődők. 15.00 órától teaházzal és kreatív játékokkal várták a
helybéli gyerekeket és felnőtteket a könyvtárba. A programon 45 fő vett részt.
2017. október 5. (csütörtök) 10.00
TALÁLKOZÁS A KUFLIKKAL AZ ELHAGYATOTT RÉTEN! – BESZÉLGETÉS DÁNIEL ANDRÁSSAL
Helyszín: Tudásközpont, 4. emelet, Körbirodalom Gyermekkönyvtár (Universitas u. 2/A)
A kufli könyvek szerzőjével ismerkedhettek meg az óvodások október 5-én a Körbirodalomban.
Többek között azt is megtudhatták, hogy hogyan jöttek létre a kuflik, és hogyan készültek a róluk
szóló képeskönyvek és a kufli rajzfilmek. A programon közel 100 óvodás vett részt.
2017. október 5. (csütörtök) 10.00
VIZEK VILÁGA – A DUNA-DRÁVA NEMZETI PARK GYEREKEKNEK SZÓLÓ PROGRAMJA
Helyszín: Kertvárosi Fiókkönyvtár (Honvéd tér 1.)
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság munkatársa nagy folyóink jellegzetes élővilágát mutatta be a
gyerekeknek. A programon főszerep jutott a természetvédelemnek, hiszen a tiszta víz kiemelkedően
fontos az élőlények és az egész ökoszisztéma szempontjából. A résztvevők megismerkedhettek a
gólyák, gémek és a hódok gyönyörű világával és ötleteket kaphattak a környezettudatos
viselkedéshez is. A programon 28 fő vett részt.
2017. október 5. (csütörtök) 13.00
KICSIBÁCSI ÉS KICSINÉNI KALANDJAI – BESZÉLGETÉS DÁNIEL ANDRÁSSAL
Helyszín: Csipkefa Gyermekkönyvtár (Bajcsy-Zsilinszky u. 10.)
Dániel András elárulta a titkot a Csipkefa Gyermekkönyvtárban a gyerekeknek, hogy hogyan is
született Kicsibácsi, Kicsinéni és persze Imikém figurája. De a Kuflikból sem volt hiány, egy újabbnál is
újabb Kufli–történettel is megismerkedhettek a kíváncsi gyerekek és felnőttek.
A programon 30 fő vett részt.
2017. október 5. (csütörtök) 14.00
SZERZŐI JOGI KEREKASZTAL
Helyszín: Tudásközpont, Konferenciaterem (Universitas u.2/A)
A kerekasztal-beszélgetésen többek között szó volt az idézésről és átvételről, a többszörözésről, az
oktatási intézményeket és a közgyűjteményeket érintő szabad felhasználási esetekről, a könyvtári
digitalizálásról és az elektronikus kölcsönzésről. A beszélgetés megelőzően Dr. Lábody Péter, a
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Szerzői Jogi Főosztályának főosztályvezetője vitaindító előadást
tartott az érdeklődőknek.
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A kerekasztal-beszélgetés résztvevői voltak:
Dr. Lábody Péter, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Szerzői Jogi Főosztályának főosztályvezetője,
és Dr. Füzes Barnabás, a PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont Benedek Ferenc Jogtudományi és
Közgazdaságtudományi Szakkönyvtár vezetője. A beszélgetést Dr. Amberg Eszter, a Csorba Győző
Könyvtár igazgató-helyettese moderálta. A programon 25 fő vett részt.
2017. október 5. (csütörtök) 18.00
LIBIKÓKA – GRECSÓ KRISZTIÁN ÉS HRUTKA RÓBERT ZENÉS PÓDIUMESTJE
Helyszín: Tudásközpont, -1. szint, Nagyelőadó (Universitas u.2/A)
Az ismert író és a népszerű zeneszerző közös estjén anyáink, apáink történetei kerültnek elő. Úgy,
ahogy régen, társaságban volt szokás, dalban, mesében mondva el. Zene, irodalom és színház
találkozott az est során, Grecsó Krisztián új írásaiból olvasott fel a közönségnek. Műhelytitkokat és
dalokat osztottak meg a Stop című Grecsó–Hrutka zenés darabból, és persze anekdotákat, melyek
nem a sublótba valók. A programon 150 fő vett részt.
2017. október 6. (péntek) 9.30
GINGALLÓ
Helyszín: Apáczai Csere János Fiókkönyvtár (Apáczai körtér 1.)
A Gingalló foglalkozáson 36 fő vett részt. A foglalkozást vezette: Mészáros Zsófia, gyermekkönyvtáros
2017. október 6. (péntek) 10.15
VIZEK VILÁGA – A DUNA-DRÁVA NEMZETI PARK GYEREKEKNEK SZÓLÓ PROGRAMJA
Helyszín: Kistamás Gyula KönyvtárPont (Pécs-Vasas, Bencze J. u. 6.)
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság munkatársa nagy folyóink jellegzetes élővilágát mutatta be a
gyerekeknek. A programon főszerep jutott a természetvédelemnek, hiszen a tiszta víz kiemelkedően
fontos az élőlények és az egész ökoszisztéma szempontjából. A résztvevők megismerkedhettek a
gólyák, gémek és a hódok gyönyörű világával és ötleteket kaphattak a környezettudatos
viselkedéshez is. A programon 25 fő vett részt.
2017. október 6. (péntek) 14.00
VARÁZSÓRA – INTERAKTÍV CSEPPFOLYÓS KÍSÉRLETEK
Helyszín: Kistamás Gyula KönyvtárPont (Pécs-Vasas, Bencze J. u. 6.)
Mire képes a víz és mire a levegő ereje? A résztvevő gyerekek az előadókakl együtt megfejtették a
rakétaépítés titkát, tornádót keltettek egy palackban és jéggé fagyasztották a vizet másodpercek
alatt. A programon 17 fő vett részt.
2017. október 6. (péntek) 17.00
OPERAMESÉK – SZERELEM ÉS HALÁL AZ OPERASZÍNPADON
Katarzis-kutatás Händeltől Wagnerig – Hábetler András és barátainak előadása
Helyszín: Tudásközpont, Konferenciaterem (Universitas u.2/A)
Éppen egy esztendővel ezelőtt szintén Hábetler András kalauzolt el minket az operák világába,
melynek folytatásaként idén a szerelem és a halál volt a központi téma. Az est a Katarzis-kutatás
Händltől Wagnerig alcímet kapta, amihez a házigazda csak annyit fűzött hozzá ízelítő gyanánt, hogy
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„ez se, az se lesz, de közte bármi”. Az est folyamán közösen jártuk körbe a szerelmi halál
misztériumát. Nem maradt hát más hátra, mint a katarzis.
A programon közel 100 fő vett részt.
2017. október 7. (szombat) 9.00–17.00
KÖNYVES SZOMBAT
Szombaton 9.00–17.00 óráig ingyenes beiratkozással és meghosszabbított nyitvatartással várta
olvasóit a Csorba Győző Könyvtár négy fiókkönyvtára:
Várkonyi Nándor Fiókkönyvtár és Pinokkió Gyermekkönyvtár (Nagy Jenő u. 24.)
Kertvárosi Fiókkönyvtár (Honvéd tér 1.)
Belvárosi Fiókkönyvtár (Király u. 9.)
Apáczai Csere János Fiókkönyvtár (Apáczai körtér 1.)
Több mint 250 fő vett részt a könyves szombat programjain.
A programon több mint 500 fő vett részt.
2017. október 7. (szombat) 10.00–16.00
RETRÓ KÖNYVVÁSÁR ÉS OLVASÓLIGET A GESZTENYE LIGET FESZTIVÁLON
Helyszín: Gesztenyés utca 17.
Könyvtárunk az idei évben is csatlakozott a Gesztenye Liget Fesztiválhoz Pécsbányán. A gyerekeket
gesztenyés kézműves foglalkozásokkal vártuk. A programon közel 200 ember látogattak el a Retró
könyvvásárunkba.
2017. október 9. (hétfő) 17.00
IRODALOMTÖRTÉNET SZOKATLAN HANGNEMBEN
Beszélgetés Nényei Pállal, az Irodalom visszavág című kötetek szerzőjével
Helyszín: Tudásközpont, Konferenciaterem (Universitas u. 2/A)
Hogyan kellene tanítani az irodalmat középiskolában?
“A tanár felelőssége ma sokkal nagyobb, mint korábban – nyilatkozta Nényei Pál író, középiskolai
tanár. Ha egy mű nem adja magát könnyen, akkor szerinte egy gyerek ma sokkal hamarabb a sarokba
hajítja, éppen ezért a tanárnak kell felmutatnia azokat a kapcsolódási pontokat, melyek segítségével
a művet a gyerek is magáénak érezheti. Az irodalom visszavág első kötetében is erre tett kísérletet,
amikor az irodalom születését, a görög eposzok vagy színház világát kortárs összefüggésekbe ágyazva
próbálta felfesteni.
A kétkötetes szerzővel többek között a kötelezőkről, az oktatási álproblémákról, és a klasszikussá
válásról beszélgetett Horváth Viktor író, műfordító, a jelen lévő pedagógusok nagy örömére.
A programon 40 fő vett részt.
2017. október 10. (kedd) 11.00
SZÓVIHAR LACKFI JÁNOSSAL
Helyszín: Pellérdi Általános Iskola
Lacki János közel 80 kisdiák előtt tartott interaktív szórakoztató előadást, felolvasást.
2017. október 10. (kedd) 17.00
SZÓVIHAR LACKFI JÁNOSSAL
Helyszín: Tudásközpont, -1. szint, Nagyelőadó (Universitas u. 2/A)
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„Szilágyi Örzsébet E-mailjét megírta, Emoti-Konokkal azt is telesírta.” – így kezdődik Lackfi János A
fekete router című verse, amelyet pár hét alatt több százezren olvastak és majdnem tízezer lájkot
kapott a facebook-követőktől. Az Arany balladából született verset az est vendégeinek is felolvasta
több másik műve mellett. Többek között a mai korra formált klasszikus dalszövegekről, a
gyermekverseiről és új kötetéről beszélgetett a szerzővel Ágoston Zoltán, a Jelenkor folyóirat
főszerkesztője. A programon 130 fő vett részt.
KÍSÉRŐ PROGRAMOK
KÖNYVCSERE A KÖNYVTÁRBAN
2017. október 2–6. 15.00–18.00
Helyszín: Tudásközpont, földszint (Universitas u. 2/A)
Az idei Országos Könyvtári Napok keretében is megrendezésre került a könyvcsere program. A Csorba
Győző Könyvtár önkéntesei minden nap 15.00 és 18.00 óra között várták azokat az olvasókat, akik
szívesen váltak meg könyveiktől, hogy ingyen juthassanak számukra érdekesebb olvasmányokhoz. A
program keretében közel 300 ember látogatta a program, cserélt könyveket, kiadványokat.
„TISZTA FORRÁSBÓL”
Kiállítás magyar és más népek népmeséiből, magyar népmesegyűjtőkről
Helyszín: Tudásközpont, 4. emelet, Körbirodalom Gyermekkönyvtár (Universitas u. 2/A)
Magyar népmesékből készült válogatás a Csorba Győző Könyvtár Zeneműtárának és Körbirodalom
Gyermekkönyvtárának együttműködésében a Körbirodalom Gyermekkönyvtárban.
INFORMATIKA ÓRÁK
Helyszín: Tudásközpont, 2. emelet, számítógépterem (Universitas u. 2/A)
A Csorba Győző Könyvtár az idősebb olvasóknak is biztosította a lehetőséget, hogy
megismerkedhessenek a világhálóval. Októberben indult a hetente két alkalommal megtartott 3 órás
foglalkozás-sorozat, melyre a kezdő internetezőket vártuk.
A foglalkozás témái voltak többek között az internet készségszintű használata, alkalmazása, az
elektronikus levelezés (e-mail) alapvető ismeretei, alkalmazása, a közösségi oldalak megismerése,
szövegszerkesztés. A programsorozat első állomásán 14 fő vett részt.
Nyilvánosság biztosítása
Intézményünk, mint a programsorozat koordinátora a reklámot, a programok népszerűsítését
biztosította a megfelelő célcsoportok eléréséhez Baranya megyében. Ennek érdekében a
rendezvényeket a helyi sajtóban, az intézmény honlapján, közösségi oldalain (facebook) illetve
elektronikus hírlevelében népszerűsítette. Az internet adta lehetőségeknek köszönhetően a
Rendhagyó Irodalomóra programunkat online stream segítségével élőben is megmutathattuk az
érdeklődőknek. Annak érdekében, hogy a rendezvények minél több emberhez eljussanak, ezer
példányban készíttettük el a rendezvény programsorolóját. Emellett a Tudásközpont főbejáratára
tervezett óriás üveg dekormatrica hirdette az OKN egész heti programjait. Minden
rendezvényünkhöz plakátot, szóróanyagot nyomtattunk és facebook eseményt készítettünk.
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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.
Az eredmények széles körben való megismertetése
Minden eseményről fényképes beszámolót készítettünk és jelentettünk meg intézményünk
honlapján (www.csgyk.hu). Az előadásokon készített videofelvételek szintén elérhetőek könyvtárunk
honlapján. A program befejezését követően értékeltük a szervezés minden mozzanatát a programba
bevont fiókkönyvtárakkal együtt.
A rendezvényről készített képes beszámolót honlapunkon közzétettük, és azt a szakmai beszámoló
benyújtásától számítva legalább öt évig megőrizzük.

Fotódokumentáció
2017. október 2. (hétfő) 14.00
OLVASS ÉS ÍRJ ANNE FRANKKAL - kiállítás-megnyitó
Helyszín: Tudásközpont, -1. szint (Universitas u. 2/A)

2017. október 2. 15.00
„CSAK TISZTA FORRÁSBÓL” FOTÓPÁLYÁZAT
Kiállítás-megnyitó
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2017. október 2. (hétfő) 14.30
VIZEK VILÁGA – A DUNA-DRÁVA NEMZETI PARK GYEREKEKNEK SZÓLÓ PROGRAMJA
Helyszín: Apáczai Csere János Fiókkönyvtár (Apáczai körtér 1.)

2017. október 2. (hétfő) 18.00
ÉRZELMI BIZTONSÁG – ELÉG JÓ SZÜLŐ, ELÉG JÓ GYEREK?
Vekerdy Tamás gyermekpszichológus előadása
Helyszín: Tudásközpont, -1. szint, Nagyelőadó (Universitas u.2/A)

2017.OKTÓBER 3. (kedd) 14.15
A TETTYE-FORRÁS TITKAI ÉS ÉRDEKESSÉGEI – A TETTYE FORRÁSHÁZ ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁSA
Helyszín: Várkonyi Nándor Fiókkönyvtár és Pinokkió Gyermekkönyvtár (Nagy Jenő u. 24.)
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2017. október 3. (kedd) 15.00
NYÁRI OLVASÁS KIHÍVÁS – EREDMÉNYHIRDETÉS
Helyszín: Tudásközpont, -1. szint, Nagyelőadó (Universitas u.2/A)

2017. október 3. (kedd) 16.00–19.00
RENDHAGYÓ IRODALOMÓRA
Helyszín: Tudásközpont, -1. szint, Nagyelőadó (Universitas u.2/A)
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2017. október 4. (szerda) 10.00–16.00
BARANYA MEGYEI KÖNYVTÁROSOK TALÁLKOZÓJA
Helyszín: Harkány Városi Könyvtár

2017. október 4. (szerda) 17.00
EMLÉKKÉPEK – A PÉCSI ZOMÁNCMŰHELY EGYESÜLET KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓJA
Helyszín: Várkonyi Nándor Fiókkönyvtár és Pinokkió Gyermekkönyvtár (Nagy Jenő u. 24.)

2017. október 4. (szerda) 18.00
ÖT TORONY – ÍRÓ–OLVASÓ TALÁLKOZÓ P. HORVÁTH TAMÁSSAL
Helyszín: Tudásközpont, Konferenciaterem (Universitas u.2/A)
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2017. október 5. (csütörtök) 10.00
A KISTAMÁS GYULA KÖNYVTÁRPONT ÜNNEPÉLYES ÁTADÁSA
Helyszín: Kistamás Gyula Könyvtárpont (Pécs-Vasas, Bencze J. u. 6.)

2017. október 5. (csütörtök) 10.00
TALÁLKOZÁS A KUFLIKKAL AZ ELHAGYATOTT RÉTEN! – BESZÉLGETÉS DÁNIEL ANDRÁSSAL
Helyszín: Tudásközpont, 4. emelet, Körbirodalom Gyermekkönyvtár (Universitas u. 2/A)

2017. október 5. (csütörtök) 10.00
VIZEK VILÁGA – A DUNA-DRÁVA NEMZETI PARK GYEREKEKNEK SZÓLÓ PROGRAMJA
Helyszín: Kertvárosi Fiókkönyvtár (Honvéd tér 1.)
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2017. október 5. (csütörtök) 13.00
KICSIBÁCSI ÉS KICSINÉNI KALANDJAI – BESZÉLGETÉS DÁNIEL ANDRÁSSAL
Helyszín: Csipkefa Gyermekkönyvtár (Bajcsy-Zsilinszky u. 10.)

2017. október 5. (csütörtök) 14.00
SZERZŐI JOGI KEREKASZTAL
Helyszín: Tudásközpont, Konferenciaterem (Universitas u.2/A)

2017. október 5. (csütörtök) 18.00
LIBIKÓKA – GRECSÓ KRISZTIÁN ÉS HRUTKA RÓBERT ZENÉS PÓDIUMESTJE
Helyszín: Tudásközpont, -1. szint, Nagyelőadó (Universitas u.2/A)
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2017. október 6. (péntek) 10.15
VIZEK VILÁGA – A DUNA-DRÁVA NEMZETI PARK GYEREKEKNEK SZÓLÓ PROGRAMJA
Helyszín: Kistamás Gyula KönyvtárPont (Pécs-Vasas, Bencze J. u. 6.)

2017. október 6. (péntek) 14.00
VARÁZSÓRA – INTERAKTÍV CSEPPFOLYÓS KÍSÉRLETEK
Helyszín: Kistamás Gyula KönyvtárPont (Pécs-Vasas, Bencze J. u. 6.)

2017. október 6. (péntek) 17.00
OPERAMESÉK – SZERELEM ÉS HALÁL AZ OPERASZÍNPADON
Katarzis-kutatás Händeltől Wagnerig – Hábetler András és barátainak előadása
Helyszín: Tudásközpont, Konferenciaterem (Universitas u.2/A)
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2017. október 7. (szombat) 10.00–16.00
RETRÓ KÖNYVVÁSÁR ÉS OLVASÓLIGET A GESZTENYE LIGET FESZTIVÁLON
Helyszín: Gesztenyés utca 17.

2017. október 9. (hétfő) 17.00
IRODALOMTÖRTÉNET SZOKATLAN HANGNEMBEN
Beszélgetés Nényei Pállal, az Irodalom visszavág című kötetek szerzőjével
Helyszín: Tudásközpont, Konferenciaterem (Universitas u. 2/A)

2017. október 10. (kedd) 11.00
SZÓVIHAR LACKFI JÁNOSSAL
Helyszín: Pellérdi Általános Iskola
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2017. október 10. (kedd) 17.00
SZÓVIHAR LACKFI JÁNOSSAL
Helyszín: Tudásközpont, -1. szint, Nagyelőadó (Universitas u. 2/A)

KÍSÉRŐ PROGRAMOK
KÖNYVCSERE A KÖNYVTÁRBAN
2017. október 2–6. 15.00–18.00
Helyszín: Tudásközpont, földszint (Universitas u. 2/A)

INFORMATIKA ÓRÁK
Helyszín: Tudásközpont, 2. emelet, számítógépterem (Universitas u. 2/A)
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