Nézõcsúcsok Baranya
megyében az Országos könyvtári napok
rendezvényein
városok. Baranya kisvárosaiban Dékány
Ágnes bábmûvész tartott elõadásokat,
ahol nem csak az ovisok, de a kisiskolások is tátott szájjal figyelték a meséket.
A falvakban közös programon vettek
részt idõsek és fiatalok, generációk találkoztak, felelevenítették a helyi hagyományokat, közösen töltöttek el pár órát a
könyvtárakban.
Az emberi kapcsolatok fontosságát helyezte középpontba idén az Országos
könyvtári napok (OKN) programsorozat,
amelyhez a szokásokhoz híven a Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpontban mûködõ Csorba Gyõzõ
Könyvtár is csatlakozott. Baranya megye
könyvtárai, könyvtárosai és természetesen az olvasók is minden évben valódi
ünnepként élik meg ezt az októberi hetet,
hiszen ekkor számukra tényleg minden a
könyvtárról szól.
A hét eseményeit a család, a baráti
kapcsolatok, az egymásra figyelés, egymás segítése, a befogadás és az elfogadás
szempontjait szem elõtt tartva igyekeztünk körbejárni.
A statisztikák összesítése szerint országos szinten Baranya megye kiemelkedett a rendezvénysorozatba bevont települések legmagasabb számával.
Az intézmény október 7. és 14. között
a 127 települési könyvtárt bevonva, 245
programmal készült, és összesen 8429
olvasót mozgatott meg, ezzel is erõsítve a
baranyai könyvtárak kapcsolatait. A megye legkisebb települései is ugyanúgy kivették részüket a programokból, mint a
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A résztvevõk közül 2904 fõ volt tizennégy év alatti, õk többek között intézményünk Körbirodalom elnevezésû gyermekkönyvtárában (a Tudásközpontban)
élvezhették Méhes Károly KitKat címû,
pécsi vonatkozású mesekönyvének bemutatóját, játékos ismeretterjesztõ foglalkozásokon vehettek részt, vagy akár
zenével színesített programon ismerkedhettek a magyar nyelv szépségeivel.
A gyerekkönyvtár idén a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával lehetõséget kapott arra, hogy egy könyvtárhasználati
foglalkoztató kiadványt készítsen.
A Csorba Gyõzõ Könyvtár célja a minél
korábbi olvasásra nevelés, a bemutatott
Körbi/rodalom téged vár címû interaktív
foglalkoztató füzet már a második hasonló célú és tartalmú kiadvány a sorban.
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Miközben a gyerekek a Körbirodalomban töltötték idejüket, addig szüleik
több kiállítást is megtekinthettek a Tudásközpont kiállítótereiben. Steiner Lídia
pécsi illusztrátor játékos képei sokak arcára csaltak mosolyt, Jankovics Marcell
pedig rajzait hozta el könyvtárunkba.
Egy egyedülálló, egyszeri irodalmi kiállítást is szerveztünk, amit intézményünk
az októberben hatvanéves Parti Nagy Lajos tiszteletére állított össze. Az író korábban könyvtárunk munkatársa volt, így
különösen megtisztelõ volt, hogy „hazajött”, és majdnem családi körben ünnepelte velünk ezt a jeles évfordulót egy
író-olvasó találkozó keretében. A családi
kör ebben az esetben egy pici magyarázatot igényel, hiszen a nyilvános rendezvény annyira népszerû volt, hogy több
mint százötvenen hallgatták az író gondolatait, mondhatni még a „csillárokon is
lógtak” az érdeklõdõk.

Jankovics Marcell
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Jankovics Marcellt sem csak a grafikáival láttuk vendégül, hiszen a rendezõ
a teljesség keresésérõl beszélt a mese, a
film és az álom kapcsán.
Az emberi kapcsolatok témájában a
családokra és a szülõkre is gondoltunk.
Vendégül láttuk a Kenguruzseb Egyesületet, amely az örökbefogadó szülõk kezdeményezésére alakult. Az érdeklõdõk
egy elõadást hallgathattak Befogadás, elfogadás, másság – örökbefogadott gyerekek címmel.

Parti Nagy Lajos

A hét folyamán egy kreatív, humoros
játékkal is vártuk a szülõket, amely rámutatott a szülõi szerep szépségeire, nehézségeire a csecsemõkortól egészen a
kamaszkorig. Hagyományos módon ebben az évben is megrendeztük az egészségnapunkat, ahol különbözõ szûrõvizsgálatokkal és életmódtanácsokkal látták
el olvasóinkat.
Az ismeretterjesztõ elõadások sem
maradhattak ki a rendezvények sorából.
A Csorba Gyõzõ Könyvtár havonta több
ilyen eseményt rendez, októberben az
OKN hetében sûrítettük ezeket és hallgattuk meg többek közt, zenemûtárunk
vendégeként, Simon Géza Gábor zenetörténész, dzsesszkutatót, aki népes érdeklõdõ tábor elõtt mesélt a magyar írók
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és költõk dzsesszel kapcsolatos élményeirõl. Elõadását saját értékes zenei archívumából válogatott zenével színesítette.
A kisebbeket sem hagytuk ki a zenei
programokból, közös énekléssel, játékos
nyelvtanulással mozgattuk meg a horvát,
német, magyar nyelvet beszélõ és tanuló
kisiskolásokat.
A zene mellett a történelem is elõkerült. Mi közünk van ma az oszmán hódoltság korához? – tette fel a kérdést
Horváth Viktor író egy közönségtalálkozó keretében.
A megye könyvtárosai is minden évben összegyûlnek ezen a héten, idén Siklós látott vendégül bennünket. A korábbi
évek szokása szerint az OKN hetének
szerdáján szakmai nap keretében találkozunk, ahol megosztjuk egymással tapasztalatainkat, és persze a kikapcsolódásra is
jut idõ. Idén az eszéki, aradi és szliveni
határon túli magyar és partnerkönyvtárak
igazgatói vettek részt a találkozón; és
elõadásaikkal segítették szakmai munkánkat, betekintést adtak intézményük
mûködésébe. A szakmai találkozón a
KSZR-ellátás (Könyvtári Szolgáltató
Rendszer) új modelljének eddigi tapasztalatai is szóba kerültek.

Egy különleges programmal is vártuk
olvasóinkat a héten, ez pedig az „élõ
könyvtár” volt, ami éppúgy mûködik,
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mint a hagyományos könyvtár, csakhogy
itt az olvasók egy személyt kölcsönöznek
ki „könyvként”. Ebben az ideiglenes
könyvtárban könyv és olvasója között
személyes párbeszéd teremtõdik a kölcsönzés idejére. Emberjogi témákról,
elõítéletekrõl lehetett kérdezni a „könyveket”.

A városszerte már ismert retrokönyvvásárunk az OKN szombati napján is kinyitott. A megszokott könyvritkaságok és
bakelitlemezek mellett most egy kiállítást is megtekinthettek az érdeklõdõk,
továbbá egy diavetítéssel egybekötött
elõadást is meghallgathattak a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága közremûködésével. Az érdeklõdõket különbözõ
játékokkal, vetélkedõkkel, arcfestéssel is
várták a munkatársak.
A könyves vasárnapon, a hét lezárásaként megbizonyosodhattunk arról, hogy
Janikovszky Éva kicsiknek és nagyoknak
írt alkotásain nem fog az idõ. Ha én felnõtt volnék címû mûvébõl elsõsorban
hat–tíz éves gyerekeknek állított össze
egy vidám, a nézõkkel is párbeszédet
folytató mûsort Horváth Lili színmûvésznõ.
Az OKN hetében online játékokkal,
totóval és különféle interaktív kezdeményezésekkel is készültünk. Az olvasók
szavazhattak kedvenc könyvtárosukra,
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üzenõfalon ajánlhattak egymásnak olvasnivalót, illetve leírhatták, mit jelent számunkra a könyvtár.

Nem csak a könyvtárakban és szolgáltatóhelyeken szerveztünk eseményeket,
hanem a könyvtárbuszunkon is. Baranya
megye 53 településén látunk el könyvtárbuszos szolgáltatást. Az Országos könyvtári napok programjaiba bevontuk az
összes ellátott települést. Totót készítettünk az emberi kapcsolatokról gyermekek és felnõttek részére. A kvízt online
formában a könyvtárbusz számítógépein
tölthették ki az olvasók. Készítettünk továbbá papíralapú keresztrejtvényt is az
emberi kapcsolatokról, valamint a
könyvtárbuszról, amelyet szintén a helyszínen tölthettek ki a betérõk kisebb-nagyobb ajándékokért.
A család, a barátság, a helyi kapcsolatok mind értékek. Ezen a héten talán sikerült még jobban elmélyíteni ezeket
rendezvényeinkkel. A rendezvénysorozatnak ez volt a legfontosabb üzenete: figyeljünk egymásra, keressük egymás társaságát, és próbáljunk az év minden napján úgy élni, hogy nem egymás mellett,
hanem egymással, egymásért teszünk.
Jövõre, Baranya, ugyanitt! ■
Összeállították:
a Csorba Gyõzõ Könyvtár munkatársai
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Csókolom, pókmajom! Avagy kortárs gy

A 2013. évi õszi könyvtári héten a Heves
megyei programok egyik meghatározó
vonulatát a kortárs gyerekirodalom alkotóival szervezett találkozók jelentették.
Apcon, Zagyvaszántón és Petõfibányán Varró Dániel költõ látogatott el a
községi könyvtárakba, ahol elõbb abba
avatta be a gyereket, hogyan lesz az emberbõl költõ, majd egy szerepjáték kapcsán meg is mozgatta a közönséget. Boldogon Lackfi János író, költõ rappelte
együtt verseit a faluból összegyûlt hallgatósággal. A gyöngyösi és a hatvani városi könyvtár kicsinek bizonyult ezen a héten: Berg Juditnak szinte alig jutott hely,
annyian érkeztek a vele szervezett találkozókra. Az írónõ nemcsak a történetei
könyvvé formálódásáról mesélt, de önmagáról is sok „titkot” elárult, és kitartóan válaszolt a véget nem érõ kérdésekre.
A hatvani Ady Endre Könyvtárban a gyerekek a könyvei ihlette illusztrációs kiállítással várták Berg Juditot, amelyet õ
meghatódva szemlélt, majd a fényképezõgépe segítségével haza is vitt. Egerben
a könyves vasárnapon Kiss Ottó íróval,
költõvel és Lovász Andrea irodalomtörténésszel, gyerekirodalom-kritikussal találkozhattak az érdeklõdõ gyerekek és felnõttek. Itt a találkozóra nem hagyományos értelemben vett könyvtári helyszínen, hanem a plázakönyvtárban került
sor, ahol Kiss Ottó saját verseibõl olvasott fel, és interaktív játékra hívta a gyerekeket, majd Lovász Andrea a szülõket
próbálta meg elkalauzolni a kortárs gyerekirodalom útvesztõiben. A nap külön
érdekessége az volt, hogy a Barni világot
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