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A Csorba Győző Könyvtár 2018-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 Szigetváron 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 tizenkettedik könyvtári hét során 

közel harminc 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, megyei Hálózati és Olvasószolgálati osztály, valamint a Kapcsolati csoport. Baranya megye 

könyvtárait a 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 122 település összesen 244 programmal csatlakozott az 

OKN-hez, természetesen intézményünk két könyvtárbusza is aktívan részt vett a rendezvénysorozatban. 

Az eseménysorozat idén a „KÖZÖS TUDÁS – KÖZÖSSÉGI HOZZÁFÉRÉS” 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 és könnyűzene világát, a helyi kultúrát, 

hagyományokat, a sport és a szabadidő területét. 

A csapatmunka és a csapatvezetés kapcsán teltház előtt beszélt dr. Kemény Dénes háromszoros olimpiai 

bajnok edző, tréner. Szintén teltház előtt mesélt kalandjairól, találkozásairól, családi történeteiről Schäffer 

Erzsébet a lelkes közönségnek Apáczai Csere János Fiókkönyvtárunkban. Idén is közel négyszáz középiskolás 

diák vett részt a már hagyományos Rendhagyó irodalomórán, amelyet Darvasi László és Nyáry Krisztián 

tartottak. A Baranya megyei könyvtáros találkozóját Szigetváron szerveztük meg, ahol a könyvtáros kollégák 

jó hangulatú szakmai beszélgetéseken és előadásokon vitatták meg az elmúlt időszak fontosabb 

történéseit, továbbá kerekasztal beszélgetésen vehettek részt kulturális közösségfejlesztés témakörében.  

Nyáry Krisztián a szigetvári középiskolában tartott nagysikerű előadást.  

A gyermekközönséget Harcos Bálint, Kertész Erzsi, Dániel András és Darvasi László varázsolta el meséivel, 

történeteivel.  Hagyományos módon ismét az előadók között köszönhettük Hábetler András operaénekest, 

akinek vezetésével népszerű operaelőadásokból hallhattunk gyöngyszemeket ismeretterjesztő előadás 

kíséretében tanítványai közreműködésével. A klasszikus zene mellett a könnyűzene kedvelőinek is kínáltunk 

csemegét. Boros Gábor, a pécsi Halott Pénz együttes DJ-je az afrikai-amerikai eredetű zenei műfaj, a hip-

hop kialakulásáról tartott közel kétórás előadást. A Hegyi Iván sportújságíróval való találkozás a fiatal és 

idősebb futballrajongó korosztályt is megszólította. A nyugdíjas olvasókat immáron a hagyományosan 

megrendezett számítástechnikai, informatikai programunkkal vártuk. A szombati nap során lehetőség nyílt 

a könyvcserére és a Retró könyvvásár sem maradt el. A könyvtári napokat pályázat és facebook játék is 

színesítette. A tizenévesek számára Örökségünk címmel fotópályázatot hirdettünk, melyre több mint ötven 

pályamunka érkezett az ország számos pontjáról. Egész héten online helytörténeti kvízjátékkal vártuk az 

olvasókat, amelyre minden nap számos megfejtés érkezett. A könyvári térben egy óriás könyv lapjain vártuk 

az olvasók üzenetét arra a kérdésre, hogy miért szeretik a könyvtárat. Vasárnap Kertvárosi Fiókkönyvtárunk 

fennállásának 50. évfordulóját ünnepeltük a könyvtár volt dolgozóival, törzsolvasóival és partnerei 

közreműködésével. 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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Részletes program: 
 

2018. október 1. (hétfő)  
250 ÉVES AZ EURÓPAI CIRKUSZMŰVÉSZET – kiállítás 

Helyszín: Tudásközpont, 4. emelet  

 

A Körbirodalomban bohócokat és cirkuszi bűvészeket tekinthettek meg az érdeklődők a könyvtár polcain, a 

Zeneműtárban pedig az európai cirkuszművészet magyarországi történetének emlékeit ismerhettük meg. 

Műsorfüzetek, értesítők és plakátok kerültek elő a Csorba Győző Könyvtár Tiszay Andor gyűjteményéből. A 

kiállítást az Országos Könyvtári Napok idejében több mint 400 fő tekintette meg. 

 
2018. október 1. (hétfő)  
10.00 HARCOS BÁLINT: SZOFI VARÁZSOL  

Író-olvasó találkozó 

Helyszín: Tudásközpont, 4. emelet, Körbirodalom Gyermekkönyvtár  

 

Harcos Bálint író, költő gyerekkönyvei a Pagony Kiadónál jelennek meg, rendszeresen tart felolvasásokat, 

vetítéseket óvodásoknak, kisiskolásoknak. A gyerekek által legkedveltebb köteteiből - A boszorkánycica, A 

Tigris és a Motyó, A csupaszín oroszlán - mesélt és vetített a gyerekeknek. A vetítéssel egybekötött vidám 

programon 56 gyermek vett részt. 

 
2018. október 1. (hétfő)  
16.30 TITKOK, KALANDOK, TALÁLKOZÁSOK – TALÁLKOZÁS SCHÄFFER ERZSÉBETTEL 

Hétköznapi zsoltárok pároknak és keresőknek 

Helyszín: Csorba Győző Könyvtár Apáczai Csere János Fiókkönyvtár  

 

„Előbb vannak a találkozások, amelyekből kalandok születhetnek, kapcsolatok, kapcsolódások. És mivel 

minden kapcsolat titkokkal terhes vagy éppen titkokban gazdag – ez igen izgalmas terep a figyelmes 

krónikásnak. S ne csak férfi és nő kapcsolatra gondoljanak. Bár ott teremnek legdúsabban a titkok. Minden 

emberi találkozásban ott a lehetőség, hogy meglássuk magunkat a másik arcában. S te is tükröt tartasz. Ezt 

soha ne feledd. Ezért felelősség minden találkozás, és minden kaland. A titok pedig velejárója. Őrizni kell, 

vigyázni rá, olykor eltemetni, talán el is feledni, mint a régi csángó leányok tették”… Erről  és még sok 

hasonló érdekességről mesélt Schäffer Erzsébet előadásában. 

Az előadáson 120 fő vett részt. 

 
2018. október 1. (hétfő)  
18.00 DR. KEMÉNY DÉNES: ARS POETICA – előadás 

Helyszín: Tudásközpont, -1. szint, Nagyelőadó  

 

Dr. Kemény Dénes világszerte elismert sportszakember előadásában megosztotta velünk szakmai titkait, 

korszerű gondolkodásmódját, eredményes módszereit. „Üzeneteit”, melyek a sport világán kívül is 

követésre érdemesek. A beszélgetésre 360 érdeklődő volt kíváncsi. 
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INTERNETMŰHELY 

2018. október 2. (kedd) 10.00–12.30 
2018. október 4. (csütörtök) 16.30–19.00 
Helyszín: Tudásközpont, 2. szint, számítógépes terem  

 

A közösségi média világát kevésbé ismerők érkeztek a programra, ahol egy problémafelvetés után választ 

kerestek arra, hogyan lehet biztonságosan, adatainkat minél jobban védve használni a közösségi média 

felületeit és szolgáltatásait.  A program segítségével az érdeklődők a különböző online kapcsolattartási 

módokkal (e-mail, Facebook, Skype) is megismerkedhettek, alapokat szerezhettek ahhoz, hogy a távol élő 

családtagokkal is tartani tudják a kapcsolatot. A programra elsősorban az idősebb korosztályból érkeztek, 

összesen 14 fő. 

 

2018. október 2. (kedd)  

15.00 ÖRÖKSÉGÜNK – Fotókiállítás megnyitó  
Helyszín: Tudásközpont 
 
Az Örökségünk kiállításon az azonos című fotópályázatra érkezett legjobb alkotásokat tekinthették meg az 

érdeklődők. A képeket válogatta és az okleveleket és értékes díjakat, könyvajándékokat átadta Pásztor 

Andrea, a Janus Pannonius Múzeum muzeológusa, Pilkhoffer Mónika, a Pécsi Tudományegyetem 

történésze, egyetemi adjunktus és Ruprech Judit fotográfus. A pályázatra 30 fő nyújtott be képeket, a 

megnyitón 45 fő vett részt. A kiállítást az OKN hetében közel 2000 ember tekintette meg. 

 

2018. október 2. (kedd)  

17.00 BRONXTÓL A BLACK PANTHER-IG – A HIP-HOP KULTÚRA ELSŐ 45 ÉVE  

Boros Gábor előadása 
Helyszín: Tudásközpont, Konferenciaterem  
 

Az előadás bemutatta a legnépszerűbb afrikai-amerikai eredetű zenei műfaj, a hip-hop kialakulását, a 
hip-hop kultúra további elemeit, a műfaj nyolcvanas évekbeli popularizálódását és globális méretűvé 
válását, szociális és politikai érzékenységét, valamint helyzetét napjaink popkultúrájában. A közel 
kétórás előadásra 55 fő volt kíváncsi. 
 
2018. október 3. (szerda) 
17.00 A CIRKUSZI LOVAK PATANYOMA  

Balázs József BAZSI előadása 
Helyszín: Tudásközpont. 4. emelet, Zeneműtár  
 
A háborút követő szocialista időkben a lovassport és főként annak klasszikusabb, művészibb része, az 

idomító-lovaglás – egykori „művelői miatt” – akik „a rendszer ellenségeinek számítottak”, halálra volt ítélve. 

A lovassport többi ága is tiltott és nemkívánatos volt! Ugyanolyan „fehér-sportnak” számított, akár a tenisz! 

A cirkuszban – mint a többi extrém látványosság – ez is megjelenhetett. Így került közönség elé, és maradt 

meg ez a tudás. Tovább öröklődött, amiből a mai időkben elfogadott és újra népszerű sportággá nőtte ki 

magát. A szocialista blokkon kívüli országokban virágzó lovas-kultúrákban mindig is virágzó és magas szintű 

volt és maradt a cirkuszi lovas műsorszámok nívója. Erről az időszakról és ennek lovas – szakmai hátteréről 

szólt Balázs József BAZSI vetített képes előadása. A programon 58 fő vett részt. 
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2018. október 3. (szerda) 
11.00–12.00 RENDHAGYÓ IRODALOMÓRA 

Helyszín: Szigetvár, Szakiskola 
 
Nyári Krisztián Petőfi Sándorról tartott előadást középiskolás gyerekeknek Szigetváron. 

Az előadáson 70 fő vett részt. 

 
2018. október 3. (szerda) 
17.00–19.00 RENDHAGYÓ IRODALOMÓRA 

Helyszín: Tudásközpont  
 

Immár hagyományos módon Rendhagyó irodalomórára vártuk elsősorban a középiskolásokat, hiszen célunk 

most is az volt, hogy közelebb vigyük a fiatalokhoz a kötelező olvasmányokat.  

17.00-tól Nyáry Krisztián író, irodalomtörténész Petőfi Sándorról 

18.00-tól Darvasi László József Attila-díjas író Illyés Gyuláról beszélt. 

Az est moderátora Balogh Robert volt. A szünetekben dr. Daydreamer PhD örömzenélt. 

Az estről készült felvétel elérhető a www.csgyk.hu oldalon. A programra 13 középiskolai csoport 

jelentkezett be. Az eseményen közel 400 fő vett részt.  

 

2018. október 3. (szerda)  
11.00–12.00 DARVASI LÁSZLÓ: TRAPITI 

Író-olvasó találkozó 
Helyszín: Tudásközpont, Körbirodalom 

 

Darvasi László író nagysikerű Trapiti című gyerekeknek szóló történetéből olvasott fel a gyerekeknek és 

mesélt az iromány születéséről, a szereplőkről. A beszélgetésen 35 gyermek vett részt. 

 
2018. október 4. (csütörtök) 
10.00,13.30 DÁNIEL ANDRÁS: KUFLIK A LÁTHATATLAN RÉTEN 

Író-olvasó találkozó 
Helyszín: Apáczai Csere János Fiókkönyvtár, Csorba Győző Könyvtár Kertvárosi Fiókkönyvtár 
 

A kufli könyvek szerzőjével találkozhattak a gyerekek két fiókkönyvtárunkban. A különös szereplők 

történeteiből olvasott fel a szerző miközben azt is elmondta, hogyan lesz a hosszú, kalandos út végén egy 

kósza ötletből igazi mesekönyv. A két helyszínen összesen 144 gyermek vett részt. 

 
2018. október 4. (csütörtök)  

18.00 OPERAMESÉK HÁBETLER ANDRÁSSAL 

Helyszín: Tudásközpont 

  

Népszerű sorozatunk legújabb előadásában híres operák áriái hangzottak fel fiatal énekesek előadásában 

Hábetler András magával ragadó elbeszéléseivel fűszerezve. „Opera pátosz és mikrofon nélkül, kivételes 

hangokkal, sok humorral.”  A műsorban közreműködtek a PTE Művészeti Karának hallgatói. A programon 98 

fő vett részt. 
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2018. október 5. (péntek) 

ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ KERTÉSZ ERZSIVEL 
Helyszín: Csorba Győző Könyvtár Csipkefa Gyermekkönyvtár 

 

Az írónővel a kisiskolás korosztály beszélgetett a Fény Sebestén könyvekről. Az interaktív beszélgetés során 

a szerző elmesélte regényei születésének történetét, valamit mesélt a gyermekkönyv-író munkáról is. A 

programon 35 fő vett részt. 

 

2018. október 5. (péntek) 

17.00 MINDENÜNK A FOCI – Beszélgetés Hegyi Iván szakíróval 
Helyszín: Tudásközpont 

 
Hegyi Iván sport szakíró a labdarúgásról, annak jelenéről és jövőjéről beszélgetett Szilágyi László 
sporttörténésszel.  Szóba kerül a nyári világbajnokság, az egyre több bajnokságban bevezetett és néha 
heves vitákat kiváltó videóbíró-rendszer, illetve a Nemzetek Ligája eseménysorozat is. Egyszóval: minden, 
ami foci. A programra 45-en voltak kíváncsiak. 
 
2018. október 6. (szombat)  
KÖNYVES SZOMBAT    
Helyszín: Csorba Győző Könyvtár Belvárosi Fiókkönyvtár  
 
Szombaton rendkívüli nyitvatartással és Retro Könyvvásárral vártuk olvasóinkat a Csorba Győző Könyvtár 
Belvárosi Fiókkönyvtárában. 
 
2018. október 6. (szombat)  
10.00–16.00 KÖNYVCSERE A KÖNYVTÁRBAN    
Helyszín: Tudásközpont 
 
Az idei Országos Könyvtári Napok keretében is megrendezésre került a könyvcsere program. A Csorba 
Győző Könyvtár 10.00 és 16.00 óra között várta azokat az olvasókat, akik szívesen váltak meg könyveiktől, 
hogy ingyen juthassanak számukra érdekesebb olvasmányokhoz. A program keretében közel 120 ember 
látogatta a program, cserélt könyveket, kiadványokat. 
 
2018. október 7. (vasárnap)  
50 ÉVES A KERTVÁROSI FIÓKKÖNYVTÁR 
Helyszín: Csorba Győző Könyvtár Kertvárosi Fiókkönyvtár  
 
A Kertvárosi Fiókkönyvtár 50. születésnapja alkalmából rendkívüli nyitvatartással és családi programokkal 

várta az érdeklődőket. Volt papírszínházi-előadás, mese-kvíz, óriás társasjáték és kreatív műhely. A könyvtár 

ötven esztendejére emlékező beszélgetést a Tillai Tímea Énekstúdió tanítványainak zenés műsora zárta. 

Közreműködtek az Origó-Ház Egyesület CINKE Program művészei. A program ideje alatt az érdeklődők 

fotókiállítás tekinthettek meg a könyvtár elmúlt 50 évében történt eseményekről. A programon 111 fő vett 

részt. 

 

PIM – Arany János vándorkiállítás Szigetváron 
A Petőfi Irodalmi Múzeum Arany János vándorkiállítása intézményünknél „vendégeskedik”, az OKN hetében 

a kiállítást Szigetvárra helyeztük ki.  
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KÖZÖS ÖRÖKSÉGÜNK – Facebook-játék 

A hét során könyvtárunk facebook oldalára helytörténeti gyűjteményünkből régi pécsi képeket tettünk fel, 

amelyre vártuk a kép helyszínének megnevezését. A helyes megfejtők között minden nap könyvajándék 

jutalmat sorsoltunk ki. 

 

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. A kiemelt programjaink megjelentek a Pécsi Hírek című városi lapban, amelyet több ezer 

háztartásba dobnak be hetente. 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.  

 

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 közösségi 

oldalán. 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. A beszámolót a Hungaricana Közgyűjteményi Portálra 

is feltöltjük. 

 

Fotódokumentáció 

 

2018. október 1. (hétfő)  
10.00 HARCOS BÁLINT: SZOFI VARÁZSOL Író-olvasó találkozó 

Helyszín: Tudásközpont, 4. emelet, Körbirodalom Gyermekkönyvtár  

 

 



8 
 

2018. október 1. (hétfő)  
16.30 TITKOK, KALANDOK, TALÁLKOZÁSOK – TALÁLKOZÁS SCHÄFFER ERZSÉBETTEL 

Hétköznapi zsoltárok pároknak és keresőknek 

Helyszín: Csorba Győző Könyvtár Apáczai Csere János Fiókkönyvtár  

 
 

2018. október 1. (hétfő)  
18.00 DR. KEMÉNY DÉNES: ARS POETICA – előadás 

Helyszín: Tudásközpont, -1. szint, Nagyelőadó  

  
 

 

INTERNETMŰHELY   

2018. október 2. (kedd) 10.00–12.30 
2018. október 4. (csütörtök) 16.30–19.00 
Helyszín: Tudásközpont, 2. szint, számítógépes terem  
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2018. október 2. (kedd)  

15.00 ÖRÖKSÉGÜNK – Fotókiállítás megnyitó  
Helyszín: Tudásközpont, -1. szint  

  
 

2018. október 2. (kedd)  

17.00 BRONXTÓL A BLACK PANTHER-IG – A HIP-HOP KULTÚRA ELSŐ 45 ÉVE  

Boros Gábor előadása 

Helyszín: Tudásközpont, Konferenciaterem 
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2018. október 3. (szerda) 
Baranya Megyei Könyvtárosok Találkozója 

Szigetvár Városi Könyvtár 

 
 
 
2018. október 3. (szerda) 
11.00-12.00 RENDHAGYÓ IRODALOMÓRA 

Helyszín: Szigetvár, Szakiskola  
 

 
 
2018. október 3. (szerda)    
11.00 Találkozás Darvasi Lászlóval 

Helyszín: Tudásközpont, Körbirodalom  
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2018. október 3. (szerda 

17.00–19.00 RENDHAGYÓ IRODALOMÓRA 

Helyszín: Tudásközpont, -1. szint, Nagyelőadó  

 
 
2018. október 4. (csütörtök) 
10.00,13.30 DÁNIEL ANDRÁS: KUFLIK A LÁTHATATLAN RÉTEN 

Író-olvasó találkozó 
Helyszín: Kertvárosi Fiókkönyvtár 
 

 
 

Helyszín: Apáczai Csere János Fiókkönyvtár 
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2018. október 4. (csütörtök)  

18.00 OPERAMESÉK HÁBETLER ANDRÁSSAL 

Helyszín: Tudásközpont, Konferenciaterem 

  
 

2018. október 5. (péntek) 

ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ KERTÉSZ ERZSIVEL 
Helyszín: Csorba Győző Könyvtár Csipkefa Gyermekkönyvtár 

 

 
 

2018. október 5. (péntek) 

17.00 MINDENÜNK A FOCI – Beszélgetés Hegyi Iván szakíróval 
Helyszín: Tudásközpont, Konferenciaterem 
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2018. október 6. (szombat)  
10.00–16.00 KÖNYVCSERE A KÖNYVTÁRBAN    
Helyszín: Tudásközpont 

  
 
 
2018. október 7. (vasárnap)  
50 ÉVES A KERTVÁROSI FIÓKKÖNYVTÁR 
Helyszín: Csorba Győző Könyvtár Kertvárosi Fiókkönyvtár 
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Óriás vendégkönyv 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



















Országos Könyvtári Napok
2018. szeptember 27 – október 7.



A Csorba Győző Könyvtár 
2018. szeptember 27-e és október 8-a között 

tizenkettedik alkalommal szervezi meg 
az Országos Könyvtári Napok megyei rendezvényeit.

Valamennyi program ingyenes, de egyes 
rendezvényeken a részvétel regisztrációhoz kötött.

A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják.

További információ: www.csgyk.hu

@
gyerekprogram zene informatikaíró-olvasó találkozó, 

előadás
kiállítás



HELYSZÍN: Tudásközpont, -1. szint, Nagyelőadó (Universitas u. 2/A)

„Szvoren Edina új novelláskötetét nemcsak a forma, a tö-
kéletes, zsigerekre ható mondatok miatt érdemes elolvasni. 
Az a pszichológiai érzék és kíméletlenség, az a mindent 
átható tekintet, amely Szvoren Edinát jellemzi, egyszerre 
hatol be az ember és az emberi kapcsolatok legmélyére, és 
egyszerre képes bármit érzékeltetni a maga banalitásában 
is.” Az íróval Ágoston Zoltán, a Jelenkor folyóirat főszer-
kesztője beszélget.

Szvoren Edina: Verseim – Tizenhárom történet 
 Író-olvasó találkozó és kötetbemutató

17.00
2018. SZEPTEMBER 27. (CSÜTÖRTÖK )

Szvoren 
Edina

verseim
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„Szvoren Edina új novelláskötetét 

nemcsak a forma, a tökéletes, zsige-

rekre ható mondatok miatt érdemes 

elolvasni. Az a pszichológiai érzék és 

kíméletlenség, az a mindent átható te-

kintet, amely Szvoren Edinát jellemzi, 

egyszerre hatol be az ember és az em-

beri kapcsolatok legmélyére, és egy- 

szerre képes bármit érzékeltetni a  

maga banalitásában is.”
Kiss Tibor Noé
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SZVOREN EDINA 

1974-ben született Budapesten

Kötetei

Pertu (2010, 2017)

Nincs, és ne is legyen (2012)

Az ország legjobb hóhéra (2015)

     3299 Ft

„ Puhatolózva kérdezte: mióta írogatsz  

te verseket? Láttam, számolgatni kezd. 

Apám egyébként korábban nem sok  

jelét adta, hogy az én szégyenem  

az ő szégyene volna.”

szvoren-verseim_vedo.indd   1

2018. 05. 15.   9:37



A kiállítások 2018. október 1-től megtekinthetőek a Tudásközpont 4. emeletén.
A Körbirodalomban bohócokat és cirkuszi bűvészeket láthatunk a könyvtár polcain, a 
Zeneműtárban pedig az európai cirkuszművészet magyarországi történetének emlékeit 
ismerhetjük meg.
Műsorfüzetek, értesítők és plakátok a Csorba Győző Könyvtár Tiszay Andor gyűjtemé-
nyéből.

HELYSZÍN: Tudásközpont, 4. szint (Universitas u. 2/A)

250 éves az európai cirkuszművészet 
Kiállítás
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Harcos Bálint író, költő. Gyerekkönyvei a Pagony Kiadónál jelennek 
meg, rendszeresen tart felolvasásokat, vetítéseket óvodásoknak, 
 kisiskolásoknak. Fontosabb kötetei: a Szofi-sorozat, A boszorkány-
cica, A Tigris és a Motyó, A csupaszín oroszlán, Petya és Tulipán, 
Naiv növény, Összes (versek).
„Véleményem szerint az igazán jó mese ellenállhatatlanul be-
szippantja a gyerekeket, mint a forgószél. Az ilyen mesének saját 
törvényei vannak, amelyek között a gyerekek biztonságban érzik 
magukat, és amelyeket az író nem szeghet meg: a jó mese 
fittyet hány, felforgat, elragad!”

A programon való részvétel ingyenes, de előzetes re-
gisztrációhoz kötött. 
Regisztrációját a korbirodalom@csgyk.hu e-mail 
címen várjuk. 

HELYSZÍN:  Tudásközpont, 4. emelet, Körbirodalom Gyermekkönyvtár  
(Universitas u. 2/A)

Harcos Bálint: Szofi varázsol 
Író-olvasó találkozó

10.00
2018. OKTÓBER 1. (HÉTFŐ )



“Megfordítanám a sorrendet… Előbb vannak 
a találkozások, amelyekből kalandok szület-
hetnek, kapcsolatok, kapcsolódások. És mivel 
minden kapcsolat titkokkal terhes vagy éppen 
titkokban gazdag – ez igen izgalmas terep 
a figyelmes krónikásnak. S ne csak férfi és nő 
kapcsolatra gondoljanak. Bár ott teremnek leg-
dúsabban a titkok. Minden emberi találkozás-
ban ott a lehetőség, hogy meglássuk magunkat 

a másik arcában. S te is tükröt tartasz. Ezt soha ne feledd. Ezért 
felelősség minden találkozás, és minden kaland. A titok pedig velejá-
rója. Őrizni kell, vigyázni rá, olykor eltemetni, talán el is feledni, mint 

a régi csángó leányok tették… Erről is mesélek majd” – írja 
előadása ajánlójában Schäffer Erzsébet.

HELYSZÍN:  Csorba Győző Könyvtár Apáczai Csere János Fiókkönyvtár 
(Apáczai Csere János körtér 1/d.)

Titkok, kalandok, találkozások – találkozás Schäffer 
Erzsébettel
Hétköznapi zsoltárok pároknak és keresőknek16
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Dr.  Kemény Dénes világszerte elismert sportszakember, aki előa-
dásában megosztja velünk titkait, korszerű gondolkodásmódját, 
eredményes módszereit. „Üzenetei” a sport világán kívül is kö-
vetésre érdemesek, példaként szolgálnak bárkinek, aki szeretne 
sikeresebb, céltudatosabb, elégedett emberré válni.

A programon való részvétel ingyenes, de előzetes regisztráci-
óhoz kötött. 
Regisztrációját a rendezveny@csgyk.hu e-mail címen 
várjuk.

HELYSZÍN: Tudásközpont, -1. szint, Nagyelőadó (Universitas u. 2/A)

Dr. Kemény Dénes: Ars poetica 
Előadás

18.00
2018. OKTÓBER 1. (HÉTFŐ )



A közösségi média világát kevésbé ismerőket vár-
juk erre a programra, ahol egy problémafelvetés 
után választ keresünk arra, hogyan lehet bizton-
ságosan, adatainkat minél jobban védve használ-
ni a közösségi média felületeit és szolgáltatásait. 
A programot szívesen ajánljuk az idősebb korosz-
tály figyelmébe, akik úgy érzik, nem tudják vagy 
merik magabiztosan használni a közösségi média 
adta lehetőségeket. A program segítségével az 
érdeklődők a különböző online kapcsolattartási 
módokkal (e-mail, Facebook, Skype) is megismerkedhetnek, alapokat szerezhetnek ahhoz, 
hogy a távol élő családtagokkal is tartani tudják a kapcsolatot. Fiatal és idősebb internet-
használók találkozása, tapasztalatcseréje jöhet létre a programon.

 A programon való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.
 Regisztrációját a nemeth.luca@csgyk.hu e-mail címen várjuk. 

HELYSZÍN: Tudásközpont, 2. szint, számítógépes terem (Universitas u. 2/A)

Internetműhely
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Az Örökségünk kiállításon az azonos című fotópá-
lyázatra érkezett legjobb alkotásokat tekinthetik meg 
az érdeklődők. A képeket válogatta Pásztor Andrea 
muzeológus – Janus Pannonius Múzeum, Pilkhoffer 
Mónika történész, egyetemi adjunktus – Pécsi Tudo-
mányegyetem és Ruprech Judit fotográfus.

HELYSZÍN: Tudásközpont, -1. szint (Universitas u. 2/A)

Örökségünk 
Fotókiállítás megnyitó 

15.00
2018. OKTÓBER 2. (KEDD )



Az előadás bemutatja a legnépszerűbb afri-
kai-amerikai eredetű zenei műfaj, a hip-hop kiala-
kulását, a hip-hop kultúra további elemeit, a műfaj 
nyolcvanas évekbeli popularizálódását és globális 
méretűvé válását, szociális és politikai érzékenysé-
gét, valamint helyzetét napjaink popkultúrájában.  

HELYSZÍN: Tudásközpont, Konferenciaterem (Universitas u. 2/A)

Bronxtól A Black Panther-ig – a hip-hop kultúra első 
45 éve 
Boros Gábor előadása
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Fotó: Fűrész Zsolt (kepben.hu)



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 ese-
ményeit, és a mindennapi munkájukhoz 
kapcsolódó hasznos előadásokat hallgat-
hatnak.  

HELYSZÍN: Szigetvári Városi Könyvtár

Baranya Megyei Könyvtárosok Találkozója

10.00–16.00
2018. OKTÓBER 3. (SZERDA )A programon való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. 
Regisztrációját a rendezveny@csgyk.hu e-mail címen várjuk.



Egy szép napon fura kis manócska bukkan fel 
Kavicsváron, nem tudja, honnan és miért jött, 
csak azt, hogy Bánatos Olivértől, a magányos 
és szomorkás festőtől kell segítséget kérnie. Ő 
Trapiti. De ki tudja, mi az a Trapiti? És ki tudja, 
ki az a Trapiti? Mese a szeretet és a trapitizés 
erejéről.

A programon való részvétel ingyenes, de elő-
zetes regisztrációhoz kötött. 
Regisztrációját a korbirodalom@csgyk.hu 
e-mail címen várjuk. 

HELYSZÍN:  Tudásközpont, 4. emelet, Körbirodalom Gyermekkönyvtár 
(Universitas u. 2/A)

Darvasi László: Trapiti  
Író-olvasó találkozó
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Immár hagyományos módon Rendhagyó irodalomórára 
várjuk elsősorban a középiskolásokat, akikhez ezúton szeret-
nénk közelebb vinni a kötelező olvasmányokat. 

17.00-tól  Nyáry Krisztián író, irodalomtörténész 
 Petőfi Sándorról

18.00-tól  Darvasi László József Attila-díjas író 
 Illyés Gyuláról beszél.

Az est moderátora: Balogh Robert
A szünetekben örömzenél dr. Daydreamer PhD

A könyvtári program ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.
Középiskolai csoportok előzetes regisztrációját 2018. szeptember 26-ig várjuk a 
rendezveny@csgyk.hu e-mail címen. Iskolánként egy-egy osztályt tudunk 
fogadni jelentkezési sorrendben.  

HELYSZÍN: Tudásközpont, -1. szint, Nagyelőadó (Universitas u. 2/A)

Rendhagyó irodalomóra

17.00–19.00
2018. OKTÓBER 3. (SZERDA )



A háborút követő szocialista időkben a lovassport és főként an-
nak klasszikusabb, művészibb része, az idomító-lovaglás – egy-
kori „művelői miatt” – akik „a rendszer ellenségeinek számítottak”, 
halálra volt ítélve. A lovassport többi ága is tiltott és nemkívána-
tos volt! Ugyanolyan „fehér-sportnak” számított, akár a tenisz! 
A cirkuszban – mint a többi extrém látványosság – ez is meg-
jelenhetett. Így került közönség elé, és maradt meg ez a tudás. 
Tovább öröklődött, amiből a mai időkben elfogadott és újra nép-
szerű sportággá nőtte ki magát. A szocialista blokkon kívüli or-
szágokban virágzó lovas-kultúrákban mindig is virágzó és magas 
szintű volt és maradt a cirkuszi lovas műsorszámok nívója. Erről 
az időszakról és ennek lovas – szakmai hátteréről szól ez a vetí-
tett képes előadás.
A programhoz kapcsolódóan a Zeneműtárban és a 
Körbirodalomban az európai cirkuszművészet magyarországi 
történetének emlékeit ismerhetjük meg.

HELYSZÍN: Tudásközpont, 4. emelet, Zeneműtár (Universitas u. 2/A)

A cirkuszi lovak patanyoma 
Balázs József BAZSI előadása

17
.00

201
8. O

KT
ÓB

ER
 3. 

( SZ
ER

DA
)



10.00 A kufli könyvek szerzőjével sétálhattok az elhagyatott 
réten, ahol megtudhatjátok, honnan jöttek a kuflik, ho-

gyan készülnek a róluk szóló képeskönyvek, és még a kufli rajzfil-
mek titkai közé is bekukkanthattok! 
Kicsibácsi és Kicsinéni egy apró dióban élnek, amit ide-oda fúj a szél 
a világban. Az ő különös történeteikből olvas fel a szerző, Dániel 
András, miközben azt is elmondja, hogyan lesz a hosszú, kalandos út 
végén egy kósza ötletből igazi mesekönyv.
A programon való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kö-
tött. Regisztrációját a gulyasne.gyongyi@csgyk.hu e-mail címen várjuk.

13.30  A programon való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz 
kötött. Regisztrációját a kissne.szilvia@csgyk.hu e-mail címen 
várjuk.

HELYSZÍN: Csorba Győző Könyvtár Kertvárosi Fiókkönyvtár (Honvéd tér 1.)

HELYSZÍN: Csorba Győző Könyvtár (Apáczai Csere János körtér 1/d)

Dániel András: Kuflik a láthatatlan réten
Író-olvasó találkozó 

10.00, 13.30
2018. OKTÓBER 4. (CSÜTÖRTÖK )



A közösségi média világát kevésbé ismerőket várjuk 
erre a programra, ahol egy problémafelvetés után 
választ keresünk arra, hogyan lehet biztonságosan, 
adatainkat minél jobban védve használni a közös-
ségi média felületeit és szolgáltatásait. A programot 
szívesen ajánljuk az idősebb korosztály figyelmébe, 
akik úgy érzik, nem tudják vagy merik magabizto-
san használni a közösségi média adta lehetősége-
ket. A program segítségével az érdeklődők a kü-
lönböző online kapcsolattartási módokkal (e-mail, 
Facebook, Skype) is megismerkedhetnek, alapokat szerezhetnek ahhoz, hogy a távol 
élő családtagokkal is tartani tudják a kapcsolatot. Fiatal és idősebb internethasználók 
találkozása, tapasztalatcseréje jöhet létre a programon.

A programon való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. 
Regisztrációját a nemeth.luca@csgyk.hu e-mail címen várjuk. 

HELYSZÍN: Tudásközpont, 2. szint, számítógépes terem (Universitas u. 2/A)

Internetműhely
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Népszerű sorozatunk legújabb előadásá-
ban híres operák áriái hangzanak fel fiatal 
énekesek előadásában Hábetler András 
magával ragadó elbeszéléseivel. A prog-
ramot ajánljuk kicsiknek és nagyoknak, 
kezdő és gyakorló operalátogatóknak, 
a zenét kedvelőknek, vagy azzal éppen 
most ismerkedőknek, egyszóval minden-
kinek 0-99 éves korig.
„Opera pátosz és mikrofon nélkül, kivéte-
les hangokkal, sok humorral.” (Hábetler 
András)
Közreműködnek a PTE Művészeti Kará-
nak hallgatói.

HELYSZÍN: Tudásközpont, Konferenciaterem (Universitas u. 2/A)

Operamesék Hábetler Andrással

18.00
2018. OKTÓBER 4. (CSÜTÖRTÖK )



A szerző elsősorban a kisiskolás korosztálynak szó-
ló könyveiről beszélget az érdeklődőkkel. Szó lesz a 
Pantheráról, amely egy hegymászást középpontba 
állító kalandregény-sorozat. A Göröngyös úti iskola 
kötetei egy osztály tanulóin keresztül mutatnak be 
jellegzetes iskolai helyzeteket, nehézségeket. A Fény 
Sebestyén-könyvek a földönkívüliek iránt érdeklő-
dőket szólítják meg. A Berg Judittal közös könyv, A 
négy madár titka egy kisiskolásoknak szóló detek-
tívregény. Az interaktív beszélgetés során a gyere-
keknek alkalmuk lesz kérdéseket feltenni a könyvek-
ről, valamint a gyermekkönyv-író munkáról.
A programon való részvétel ingyenes, de előze-
tes regisztrációhoz kötött. 
Regisztrációját a farkas.fruzsina@csgyk.hu e-mail 
címen várjuk.

HELYSZÍN:  Csorba Győző Könyvtár Csipkefa Gyermekönyvtár 
(Bajcsy-Zsilinszky u. 10.)

Író-olvasó találkozó Kertész Erzsivel
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Beszélgetés Hegyi Ivánnal a labdarúgásról, annak jelenéről és 
jövőjéről. Szóba kerül majd a nyári világbajnokság, az egyre több 
bajnokságban bevezetett és néha heves vitákat kiváltó videóbí-
ró-rendszer, vagy akár a nemrég indult Nemzetek Ligája ese-
ménysorozat is. Egyszóval: minden, ami foci.
Hegyi Iván szakíróval Szilágyi László sporttörténész beszélget.

HELYSZÍN: Tudásközpont, Konferenciaterem (Universitas u. 2/A)

Mindenünk a foci – Beszélgetés Hegyi Iván szakíróval

17.00 
2018. OKTÓBER 5. (PÉNTEK )



Szombaton  rendkívüli nyitvatartással és Retro 
Könyvvásárral várja olvasóit a  Csorba Győző 
Könyvtár Belvárosi Fiókkönyvtára.

HELYSZÍN: Csorba Győző Könyvtár Belvárosi Fiókkönyvtár (Király u. 9.)

Retro könyvvásár és könyves szombat   
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HELYSZÍN: Tudásközpont, -1. szint (Universitas u. 2/A)

Hozd el régi, megunt, nem használt vagy többpéldányos 
könyveidet, és gyűjtsd be mások kincseit ingyen! Ahány köny-
vet hozol, annyit vihetsz, ám visszatérésedre is számítunk – 
újabb gazdára váró könyvekkel! Hogy mindenki boldogan 
távozzon, csak jó állapotban lévő könyveket fogadunk el. 
A könyvcserén csak cserélni lehet a könyveket, 
vásárolni nem lehet.

Könyvcsere a könyvtárban

10.00–16.00 
2018. OKTÓBER 6. (SZOMBAT )



A Kertvárosi Fiókkönyvtár 50. születésnapja alkalmából rendkívüli nyitvatartással és családi 
programokkal várja az érdeklődőket. Lesz papírszínházi-előadás, mesekvíz, óriás társasjáték 
és kreatív műhely. A könyvtár ötven esztendejére emlékező beszélgetést zenés műsor zárja.
9.00–12.00: Családi délelőtt
14.30–15.30: Múltidéző beszélgetés
15.30–17.00: Születésnapi gála – tehetséges zenészek a Tillai Tímea Énekstúdió tanítvá-
nyainak műsora
Közreműködnek: az Origó-Ház Egyesület CINKE Program művészei
A program ideje alatt fotókiállítás tekinthető meg a könyvtár elmúlt 50 évében történt 
eseményekről.

HELYSZÍN: Csorba Győző Könyvtár Kertvárosi Fiókkönyvtár (Honvéd tér 1.)

50 éves a Kertvárosi Fiókkönyvtár
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Neked mi jut eszedbe a címről? Az építészeti örökségünk, műemlékeink, a nagymamád porcelán-
bögréje, az ormánsági festett templomok vagy egy gyönyörű vers? Engedd szabadon a fantáziád, és 
ragadj fényképezőgépet, mobiltelefont, örökítsd meg a látottakat! A képeket 5 MP-es felbontásban 
várjuk. Egy pályázó maximum 5 képpel nevezhet. A képeknek adjatok címet is! A pályázó nevét, 
elérhetőségeit, életkorát és iskoláját is kérjük megadni.
A képeket a korbirodalom@csgyk.hu címre küldjétek.

Két kategóriában értékeljük a beérkezett alkotásokat:
10-14 éves korosztály, 15-19 éves korosztály
 
A zsűri tagjai:
Pásztor Andrea muzeológus – Janus Pannonius Múzeum, Pilkhoffer Mónika történész, egyetemi 
adjunktus – Pécsi Tudományegyetem, Ruprech Judit fotográfus.
 
A legjobb alkotásokból kiállítás nyílik a Csorba Győző Könyvtárban az Országos 
Könyvtári Napok programjainak keretében 2018. október 2-án 15 órakor a Tudás-
központ épületében. Az első három helyezett értékes nyereményben részesül.

ÖRÖKSÉGÜNK – Fotópályázat általános és középiskolás diákok részére

PÁLYÁZATBeérkezési határidő: 2018. szeptember 25.



KÖZÖS ÖRÖKSÉGÜNK – FACEBOOK-JÁTÉK

Keresd a könyvtár facebook oldalán a könyvtári napok 

során felbukkanó régi pécsi képeket, és írd meg ne-

künk, hogy hol készülhettek. A helyes megfejtők között 

minden nap a könyvtár ajándéktárgyait sorsoljuk ki.





Sajtóvisszhang: 

Online: 

https://www.bama.hu/eletstilus/helyi-eletstilus/orszagos-konyvtari-napok-egy-hetig-az-olvasase-

lesz-a-foszerep-a-megyeben-1516202/ 

http://hetedhethatar.hu/hethatar/?p=52528 

https://www.pecsone.hu 

http://pecsiprogramok.hu/ 

Pécs TV: Interjú 2018.09.27 

https://www.youtube.com/watch?v=EqoiEDW166w&fbclid=IwAR3c4RCL30k6Bfx81dZYksVP66s1yyVS

fkYxDt3qcXi3vqYC1XeWCytRSeE 

Nyomtatott: 

Made in Pécs:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I love Pécs programmagazin 
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https://www.bama.hu/eletstilus/helyi-eletstilus/orszagos-konyvtari-napok-egy-hetig-az-olvasase-lesz-a-foszerep-a-megyeben-1516202/
http://hetedhethatar.hu/hethatar/?p=52528
https://www.pecsone.hu/
http://pecsiprogramok.hu/
https://www.youtube.com/watch?v=EqoiEDW166w&fbclid=IwAR3c4RCL30k6Bfx81dZYksVP66s1yyVSfkYxDt3qcXi3vqYC1XeWCytRSeE
https://www.youtube.com/watch?v=EqoiEDW166w&fbclid=IwAR3c4RCL30k6Bfx81dZYksVP66s1yyVSfkYxDt3qcXi3vqYC1XeWCytRSeE


Pécsi Hírek:  

 

Dunántúli Napló napi programsorolója 

Pécs város buszjáratain egy héten keresztül hangos reklám hívta fel az olvasók figyelmét az 

Országos Könyvtári Napok programsorozatra. 

Óriás matrica a könyvtár falán: 

 


