
Virtuális utazásra hívom a kedves olvasót
Baranya megye dombos tájaira, mese-
szép völgyeibe. Egy képzeletbeli utazás-
ra, amit a baranyai könyvtárbuszon te-
szünk meg, térben és idõben utazva a
sokszínû baranyai települések között. 

A Csorba Gyõzõ Megyei-Városi
Könyvtár, mint Baranya megye legna-
gyobb szolgáltató könyvtára és a kisvá-
rosok könyvtárszakmai módszertani köz-
pontja, idén is csatlakozott az Országos
könyvtári napok programsorozathoz. 
Baranya megye 57 településén 134 válto-
zatos programmal szólítottuk meg a
könyvtárhasználókat. Idén – az országos
tematikát követve – elsõsorban az idõ-
sebb korosztályt hívtuk közös játékra, 
beszélgetésre, aktív kikapcsolódásra, él-
jenek akár párszáz fõs faluban vagy pár-
ezres kisvárosban, illetve a megyeköz-
pontban, Pécsen. Az október 1-je és 7-e
közötti idõszakban mintegy 4600 könyv-
tárhasználót regisztráltunk a könyvtárak-
ban. Szerencsére a nyugdíjas korosztályt
elkísérték a családok tagjai is, tehát vala-
mennyi generáció képviselõi ott voltak
programjainkon: a karon ülõ babáktól a
tiniken keresztül a szülõkig és nagyszü-
lõkig.

Aki betért bármelyik Baranya megyei
szolgáltatóhelyre vagy nyilvános könyv-
tárba ezen a héten, nem csalódott. Krea-
tív foglalkozások, felolvasóestek, író-
olvasó találkozók, babaprogramok, inter-
netes tanfolyamok, egészségmegõrzést
és az aktív szabadidõsportot népszerûsítõ
programok várták a látogatókat.

A programsorozat fõvédnökének si-
került megnyerni nyugalmazott könyvtá-
ros kollégánkat, Bertók László Kossuth-
díjas költõt.

A megye 28 aprófalvába, ahol menet-
rend szerint szolgáltatott a könyvtárbusz,
Tíz-kvíz címmel fejtörõt vittünk ki. 
A mozgókönyvtár állományát, valamint
az internet adta lehetõséget kihasználva
sokan töltötték ki helyesen a feladatlapot,
amiért értékes jutalmakat kaptak. 
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Országos könyvtári napok Baranyában

„Nem csak a húszéveseké a világ”

✒✒    Márkus István



A Zselici-dombság lankáin továbbha-
ladva a gyönyörû völgyben elterülõ
Boldogasszonyfán volt a következõ meg-
állónk. Itt aktív nagyikat és kreatív uno-
kákat találtunk a könyvtárba belépve. 
A gyermekek saját maguk által készített
ajándékokat hajtogattak, míg a nagyik a
faluház konyhájában finomabbnál fino-
mabb sütiket sütöttek, miközben aktívan
zajlott a receptcsere is. A kreatív ajándé-
kok és a finom sütik elkészülte után a
könyvtárban unokák köszöntötték nagy-
szüleiket, akik minden gyermeket meg-
vendégeltek a finomságokkal. Igazi kö-
zösségépítõ délutánt tölthettünk el itt. 

Könyvtárbuszunkkal a mohácsi kis-
térségben, a Duna kanyarulatánál fekvõ
Homorúd felé vettük utunkat. 

Megérkezve a községbe, sportos
nyugdíjasokkal találkoztunk, akik bicik-
lire pattanva végigkerekeztek a falucska
utcáin, és így hirdették a községi könyv-
tár programjait. Egész héten beszélgeté-
sekkel, múltidézéssel várták az idõsek 
a falu lakosságát – délutánonként – a
könyvtárban. 

Elhagyva a Duna vidékét, Liptódon
hímzéskiállítással, nótaesttel, védõnõi
szaktanácsadással várták a falu apraja-
nagyját. Jó hangulatú délutánokon vehet-
tek részt a könyvtárba látogatók. 

Nagynyárádon az új IKSZT (integrált
közösségi szolgáltató tér) adott otthont az
Országos könyvtári napok programjai-
nak. A felújított módos parasztházat
megcsodálva léptünk be a könyvtár olva-
sóterméül is szolgáló rendezvényte-
rembe, ahol a tevékeny és egészséges
nyugdíjas évekrõl tartott elõadást a falu
nyugalmazott háziorvosa, aki idén töltöt-
te be a 75. életévét. 

Az épület konyhájába ínycsiklandozó
illatok csábítottak minket, hiszen itt na-
gyik és unokák közösen készítették el a
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sváb konyha gyöngyszemeit. A gasztro-
nómia apró fortélyaira tanították a felnö-
vekvõ generációt a nagyszülõk. Miután 

elfogyasztották a finom étkeket, rangos
esemény vette kezdetét. A falu kékfestõ
mesterét, Sárdi János bácsit köszöntötték
a munkásságát bemutató saját kiadású
könyvvel. Megható volt látni a mester el-
érzékenyülését, aki legszebb alkotásait
állította ki ezen a héten. 

Az Ormánság felé vettük az irányt,
ahol Nagydobszán falu- és iskolatörténe-
ti kiállítást nyitottak meg ezen a héten. 
A kiállításra építve 13+1-es totót adtak a
kezébe minden könyvtárba látogatónak.
Ha figyelmesen végignézték a fényképe-
ket a vitrinekben, helyes választ tudtak
adni a kérdésekre. A helytörténeti játékra
sok hibátlan válasz érkezett. A helyesen
válaszoló olvasók ajándékot is kaptak. 

A szentlászlói könyvtárba benézve
láthattuk, hogy a helyi nyugdíjas klub
múltidézéssel töltötte a rendszeres havi
összejövetelét. Elõkerültek a régi fényké-
pek a táncházakról, bálokról, a kötõ- és
horgoló-szakkörökrõl.

A falvakat magunk mögött hagyva
meglátogattuk a kisvárosok rendezvénye-
it is. Az Ormánság „fõvárosában”, Sely-
lyén, a hangsúly a bûnmegelõzésen volt.
A rendõrség szakemberei a lakosság tel-
jes körének tartottak elõadásokat. A fiata-
lok figyelmét a tanulás és az olvasás fon-
tosságára hívták fel, míg az idõsebb kor-
osztályt a bûncselekmények elszaporodá-
sa miatt praktikus tanácsokkal látták el. 
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A történelmi Szigetvár könyvtárában
ünnepségsorozatot tartottak. A fennállá-
sának hatvanadik évét ünneplõ intéz-
ményben mutatták be a szigetvári szüle-
tésû Sarlós Endre legújabb képregényét.
A Szigeti veszedelem történetét megraj-
zoló mûvésznek most a 2. magyar hadse-
reg doni katasztrófáját bemutató képre-
gényét ismerhették meg a rendezvény
résztvevõi. A gyerekkönyvtárban Bognár
Papp Irén író és Csík Jenõ illusztrátor
mutatta be legújabb mesekönyvét, és a
kisgyerekes családoknak mesematinét is
tartottak.

Pécs felé vettük az utunkat, amikor is
a könyvtárbuszon lévõ mûholdas széles-
sávú internetkapcsolatnak köszönhetõen
két beszámoló is érkezett a könyvtárbusz
e-mail címére. Egyiket a pécsi Minerva
Könyvtárból, míg a másikat a Mohácsi
Városi Könyvtárból küldték. A pécsi
Uránvárosban mûködõ Minerva Könyv-
tár elõadássorozatot tartott látogatóinak
az írás fejlõdésérõl, valamint fehér hím-
zéssel készült kézimunkákból kiállítást is
szervezett. Mohácson egész héten prog-

ramok várták az olvasókat. Ezek közül
kiemelkedõen sikeresnek bizonyult a So-
se késõ! címmel meghirdetett nagyi inter-
nettanfolyam. Olyan népszerû lett ez a
kezdeményezés, hogy november végéig
még tovább tart a képzés, mert olyan sok
nyugdíjas iratkozott fel az internet vilá-
gát bemutató néhány órás tanfolyamra. 

Több város lakosai (Szentlõrinc,
Bóly, Sásd) a Pécsi Nemzeti Színház
Grace és Glória címû elõadását is meg-
nézhették.

Végül könyvtárbuszunkkal a Tudás-
központ garázsába álltunk be, s végigjár-
tuk az épületben megrendezett progra-
mokat is. A Tudásközpont aulájában a
Komlói Csipke Klub gyöngyszemeit állí-
tották ki. A csipkemûvészet legszebb da-
rabjait egész héten megcsodálhatták a
könyvtárhasználók. 

A Körbirodalom – Gyerekkönyvtár
számos rendezvénynek adott otthont a
héten. Kedden elfeledett népi játékokat
lehetett játszani a szekszárdi Tomával és
csapatával. 
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Szombaton családi nap volt a Kengu-
ruzseb Alapítvánnyal, ahol bábjáték, ug-
róvár várta a csöppségeket. Csütörtökön
a nemzetközi rajzpályázat eredményhir-
detése volt. Örömünkre szolgált, hogy
horvátországi magyarok és Eszék kör-
nyékén élõ fiatalok is bekapcsolódtak eb-
be a nemes versengésbe. 

Zenemûtárunknak két kiemelkedõ
rendezvénye volt ezen az õszi héten. 



A tervezett Tiszay Andor-kutatószoba
anyagával és a mûgyûjtõ munkásságával
ismerkedhettünk meg egy elõadáson,

míg a Könyves vasárnap fõ rendezvénye
a Zenélõ családok találkozója volt. Több
pécsi család, ahol minden generáció ját-
szik valamilyen hangszeren, örömzené-
lésre gyûlt össze a konferenciateremben.
A hallgatóság nagy örömére vidám mu-
zsikálással telt a vasárnap délután.

A Baranya megyei könyvtárosok ha-
gyományosan megrendezett szakmai és
baráti találkozójának idén Sásd városa
adott otthont. A délelõtti szakmai konfe-
rencián számos nyertes TÁMOP-projekt
mutatkozott be, majd a délután a kötetlen
beszélgetésé volt. 

Ezen az októberi héten író-olvasó ta-
lálkozón láttuk vendégül Fejõs Éva és
Halász Margit írót, míg a pécsi horvát ál-
talános iskola növendékeinek az Eszék-
rõl érkezõ Farkas Paden Dubravka
könyvtáros-írónõ tartott saját meséit is-
mertetõ, rendkívüli horvát nyelvû iroda-
lomórát. A rendezvény fontos mozzanata
volt, hogy az Eszéki Egyetemi és Városi
Könyvtár igazgatója, valamint a Csorba
Gyõzõ Megyei-városi Könyvtár igazga-
tója együttmûködési megállapodást írt
alá – többek között – a könyvtárak közti
közös rendezvények tartásáról, valamint
az állománycserérõl. 

A rendezvénysorozat alatt – az elõzõ
évekhez hasonlóan – egészségnapot is
tartottunk, amelyre vérnyomás- és vércu-
korszint-méréssel, egészségmegõrzési 
tanácsadással egybekötött véradást is
szerveztünk. A résztvevõk egyöntetû vé-
leménye az volt, hogy azért is fontos ez a
visszatérõ program, mert a testet, lelket
karban tartó tornára és a segítõ tanácsok-
ra így legalább évente egyszer sor kerül.

Ezzel virtuális utazásunk véget ért.
Remélem, hogy az egy héten át tartó kép-
zeletbeli kirándulás élményszerû bemu-
tatásával sikerült elmesélnem, hogy 
Baranya megyében milyen sokszínû ren-
dezvények valósultak meg. 

Megköszönve a könyvtáros kollégák
figyelmét; én is búcsúzom, de a könyv-
tárbusz menetrend szerint és töretlenül
robog tovább: http://www.dzstudio.hu/
konyvtarbusz... ■
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