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Beszámoló

Időutazó könyvvadászok Pécs városában -

Helyismereti olvasótábor 12-16 éves diákok számára a Csorba Győző Könyvtár Körbirodalom

Gyermekkönyvtárában.

2022. augusztus 01-05.

A Csorba Győző Könyvtár Körbirodalom Gyermekkönyvtára szervezésében megvalósult

Időutazó könyvvadászok Pécs városában – Helyismereti olvasótábor alapvető célja volt a

diákok ösztönzése a szűkebb és tágabb lakókörnyezetük felfedezésére, megfigyelésére és

megértésére, ezzel segítve a helyi identitásuk erősödését. A tábor résztvevői a város

legnevezetesebb helyszíneinek bejárásán és a Pécshez kötődő neves személyek

élettörténetének bemutatásán keresztül szereztek ismereteket a település nevezetességeiről,

értékeiről, érdekességeiről. Ezáltal próbáltuk tudatosítani bennük, hogy büszkék lehetnek

Pécs kulturális és történelmi örökségére. A tervezett tematikus, könyvtárhasználati, és

olvasásfejlesztő foglalkozásokkal és játékokkal az önálló tanuláshoz szükséges képességek és

jártasságok fejlesztése, a könyvtárhasználati és ismeretszerzési technikák és stratégiák

elsajátítása, a szövegértési kompetencia, szociális és együttműködési képességek, és az

önismeretük fejlesztése volt a célunk.

A tábort a városban élő 12-16 éves diákok részére hirdettük meg a gyermekkönyvtár

facebook oldalán és a könyvtárunk honlapján. Értesítést küldtünk minden pécsi általános

iskolába az iskolai könyvtárosok munkaközösségén keresztül.

https://www.csgyk.hu/idoutazo-konyvvadaszok-pecs-varosaban-helyismereti-olvasotabor-12-

16-eves-diakoknak

Az öt napos programsorozat 15 fő részvételével került megrendezésre. A jelentkezők

többsége 13-15 éves pécsi diák volt, de a környező településekről is érkeztek fiatalok, akik

városunkban járnak iskolába.

A tábor szervezői és a programok egy részének megvalósítói a Körbirodalom

Gyermekkönyvtár munkatársai voltak (Győriné Kövesdi Zsuzsanna, Kárpáti Szlávna, Kincse
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Anna). A Csorba Győző Könyvtár másik részlegéből jelentkezett még egy munkatárs (Molnár

Ferenc), aki a gyermekfelügyeletben segítette a munkát a városi séták alkalmával.

Az öt nap során a pályázatban leírt részletes programtervet sikerült maradéktalanul

megvalósítanunk.

Igény szerint minden nap 7 órától vártuk a fiatalokat a könyvtárban. A programok 9 órakor

kezdődtek és délután 4 óráig tartottak. A költségterv alapján, a pályázaton elnyert összeget

felhasználva 15 táborozó és egy felnőtt kísérő a könyvtár közelében lévő étteremben

ingyenesen étkezhetett.

A tábor minden napján ellátogattunk városunk egy nevezetes helyszínre, ahol a kétezer éves

Pécs történeti örökségét képező, kiemelt jelentőségű kulturális és természeti értékeit

szakavatott előadók mutatták be. A városban tett séták és a foglalkozások során, a helyi

kulturális, szakrális és történelmi értékekkel való ismerkedés segítette a diákokat a történelmi

gyökereink megismerésében és ezek értelmezésében.

Hétfőn a Belvárosi Fiókkönyvtár és Ifjúsági TanulóTérben munkatársunk, Szabolcsiné Orosz

Hajnalka QR-kódos játékos foglalkozás keretén belül mutatta be a táborozóknak az

épületegyüttes múltját, a Pécs gazdaságtörténetében meghatározó szerepet játszó

Hamerli-dinasztia történetét.

Kedden a Zsolnay család történetét feldolgozó interaktív szabadtéri foglalkozáson a diákok a

Zsolnay Negyedben, a Zsolnayak kertjében elhelyezett muzeális kerámia emlékek között

ismerkedhettek meg a kerámiakészítés mesterségének fontosabb mozzanataival.

Szerdán a Pécsi Egyetemi Könyvtár Klimo Könyvtárában és régi könyves gyűjteményeiben

Dezső Krisztina, muzeológus mutatta meg a gyűjtemény legkülönlegesebb darabjait, köztük

olyan pécsi aprónyomtatványokat is, melyek az 1848/49-es forradalom és szabadságharc

idején a pécsi eseményekről számoltak be.

Csütörtökön a Tettyei Mésztufa barlangban ismerkedtek a diákok a Mecsek, vastag mésztufa

rétegződéssel létrejött, különleges geológiai képződményeinek földtörténeti korszakokon

átívelő változásaival, a barlangjáratok ember által tovább alakította helyszíneivel. A kiállítás

megtekintése után Neubauer Norbert, a Duna-Dráva Nemzeti Park munkatársa beszélt a

Mecsekben található karsztvízrendszer fontosságáról és a város kialakulására és gazdasági

fejlődésére tett hatásáról.
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Pénteken a Püspöki KincsTárban Túri Zsuzsanna, múzeumpedagógus izgalmas

kincsvadászatra invitálta a fiatalokat. A tárlatvezetéssel egybekötött játékos feladatokkal a

Pécsi Egyházmegye liturgikus és egyházművészeti tárgyait mutatta be.

A tábor székhelye a Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont épületében működő

Csorba Győző Könyvtár Körbirodalom Gyermekkönyvtára, a tábor ideje alatt zárva tartott, így

a napi kirándulásokat követően a gyermekrészlegben zavartalanul lehetett a könyvtári,

tematikus foglalkozásokat megtartani.

A tábor első napján a könyvtár tereinek bemutatása a Csorba Győző Emlékszobában

kezdődött, ahol Pintér László, a Kossuth-díjas költő, író szellemi hagyatékának gondozója

beszélt könyvtárunk névadójának életéről, munkásságáról. Ezt követően Erdős Zoltán, a

Helyismereti Osztály vezetője mutatta be a Csorba Győző Könyvtár Helytörténeti

Gyűjteményében őrzött könyvritkaságokat. A könyvtárbemutató a vidék legnagyobb zenei

különgyűjteményében, a Zeneműtárban zárult.

A tábor második napján többforrású tematikus könyvtári foglalkozás keretén belül

ismerkedtek a fiatalok a különc festőzseni, Csontváry Kosztka Tivadar életének eseményeivel

és művészetével kézikönyvek, adatbázisok és korabeli dokumentumok segítségével.

A tábor harmadik napján Szabolcsi Marcell, magyar-történelem szakos tanár,

drámapedagógus vezetésével a 4. századi Sopianae mindennapjait felelevenítő

drámapedagógiai foglalkozáson vettek rész a táborozók, ahol játékos formában ismerkedtek

városunk 1600 éves történelmi környezetével, gazdasági, technikai adottságaival, az antik

emberek mindennapi életét befolyásoló tényezőkkel.

A tábor negyedik napjának délutánján, forgószínpad-szerűen három rövid foglalkozáson is

részt vettek a diákok. Mecseki neves helyszíneket látogattak virtuálisan egy szabadulószoba

játékban, anagramma, és egyéb szójátékok várták őket a második állomáson. A harmadik

helyszínen szűkebb környezetükről beszélgettek Rófusz Kinga: Otthon című csendes könyve

nyomán. Ezt a napot a tábor egyik résztvevőjének felköszöntésével zártuk, aki ezen a napon

ünnepelte 14. születésnapját.

A tábor programjai közötti időt játékokkal, könyvajánlókkal színesítettük. Az első napon, az

ünnepélyes tábornyitást követően Ismerd meg önmagad - ismerd meg a táborozókat címmel

játékos ismerkedésre került sor. Minden nap egy könyves, nyomozós, kódfejtős kalandjáték

keretén belül kellett a fiataloknak megfejteni a következő nap úticélját. Könyvajánló félóra

címmel felolvasással egybekötött történelmi tárgyú ifjúsági regényeket mutattunk be az
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érdeklődőknek, ezzel segítve az olvasásra nevelés, olvasóvá nevelés folyamatát. Minden

reggel mozgásos, koncentrációt segítő, kommunikációs, és csapatépítő játékokkal

fejlesztettük a fiatalok önbizalmát, verbális és nonverbális készségeit. Olyan feladatokat

választottunk, melyek fejlesztették az egymás közötti kooperációt a kommunikációt és a

csapatszellem kialakítását.

A tábor utolsó napján egy időkapszula elkészítése közben összegezték a fiatalok a hét

eseményeinek tanulságait. Az élmények feldolgozására, megfogalmazására alkalmas

eszköznek bizonyult az a kezdeményezésünk, hogy felkértük a fiatalokat még a tábor első

napján, gyűjtsék a velük történt szép vagy vidám eseményeket és ezeket jegyezzék fel

egy-egy jegyzetlapra, gyűjtsék azokat a kisebb dolgokat, tárgyakat is, melyek a tábor életéhez

kapcsolódtak és mindezeket helyezzék el a Tábori Emlékek Üvegébe. Az üveg tartalma is

bekerült a hét végén az időkapszulába. A tábor zárásaként a játékokban és versenyeken

győztes csapatokat csokoládéval és könyvekkel jutalmaztuk, ezen kívül mindenki kapott egy

tanúsítványt arról, hogy sikeresen részt vett a tábor programjain.

Az ünnepélyes táborzárás kiegészült a könyvtárunkban március óta működő Könyvtámasz

Könyvklub tagjainak bemutatkozásával. Egy kedvcsináló party keretén belül invitáltuk a

klubba a táborban résztvevőket. A diákok egy elégedettségi kérdőív kitöltésével mondhattak

véleményt a tábor programjairól, a szervezésről, a munkánkról. A kitöltött kérdőívek, a

fiatalok tábori viselkedése és szóbeli visszajelzései alapján összegezhetjük, hogy mindenki jól

érezte magát a táborban. A többségében 14-15 éves, humán érdeklődésű, történelmet,

irodalmat, olvasást kedvelő fiatal hamar egymásra talált. Már a második napon

megalakították a saját messenger csoportjukat, a gyermekkönyvtár kabalafigurájának nevét

használva a táborozók Körbistáknak nevezték el magukat. Úgy érezzük, hogy sikerült a tábor

résztvevőit a hét végére közösséggé formálni. Reméljük, hogy mindegyik fiatal olyan

emlékekkel távozott a táborból, melyek hatására ezentúl otthonosan fogja magát érezni egy

könyvtárban és a pozitív élmények hatására rendszeres használói lesznek könyvtárunknak.
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Együttműködő partnerek:

● Csorba Győző Könyvtár Belvárosi Fiókkönyvtár és Ifjúsági TanulóTér munkatársai

● Pécsi Egyetemi Könyvtár Klimo Könyvtár

● Duna-Dráva Nemzeti Park (Tettyei Mésztufa-barlang)

● Püspöki KincsTár

● Pintér László, Csorba Győző hagyatékának gondozója

● Csorba Győző Könyvtár Helytörténeti Gyűjtemény és Zeneműtár

● Szabolcsi Marcell, magyar-történelem szakos tanár, drámapedagógus

● Radnai Éva, animátor
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