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Előszó

A  Csorba Gyõzõ Könyvtár a Baranyai Könyvtárellátási Szolgáltató Rend-
szerben (BKSZR) Baranya megye 301 településébõl összesen 283 telepü-

lésen végez könyvtárellátást, az önkormányzatokkal szorosan együttmûköd-
ve. A 39/2013 (V.31.) a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerrõl szóló EMMI 
rendeletben megfogalmazott 2018. december 31-ig szóló KSZR fejlesztési 
idõszakának feléhez érve úgy véljük, érdemes rövid áttekintést adnunk arról, 
hogy milyen jellemzõi vannak a KSZR-nek jelenleg Baranyában.

Az elõzõ évekhez hasonlóan, 2016-ban is folytatódott a kistelepülési 
könyvtárellátás fejlesztése. Kötetünk egy általános helyzetkép bemutatásá-
val szeretné áttekinteti azokat a feladatokat, fejlesztéseket, változtatásokat, 
amelyeket ebben az évben végeztünk a kilenc ellátási térségünkben. A Csor-
ba Gyõzõ Könyvtár folytatta az állománygyarapítást, a bútor- és informati-
kai fejlesztéseket, valamint számos könyvtári és közmûvelõdési programmal 
várta a kistelepülések lakóit. Kötetünk gerincét már-már hagyományosan a 
kilenc ellátási térség két-két településének és könyvárának bemutatása adja.

Örömmel tudunk beszámolni új szolgáltatásunkról, a 2015 októberében 
indult KönyvtárMozi elsõ évérõl, amely országos szinten is igen nagy siker 
megyénkben. Reményeink szerint a szolgáltatás népszerûsége töretlen ma-
rad az elkövetkezõ években is.

Bízunk abban, hogy a kötetünk által megismerhetõvé válnak a megye 
települései és reméljük, hogy az elkövetkezendõ évek fejlesztései után még 
több könyvtárhasználó tér majd be a felújított, korszerûsített közösségi te-
rekbe.

Miszler Tamás
igazgató

Csorba Gyõzõ Könyvtár
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Helyzetkép

A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer Szolgáltatásfejlesztési idõszaká-
nak (2014–2018) félidejéhez érkezve érdemes áttekinteni, hogy mi-

ként változott a könyvtári szolgáltatóhelyek ellátása és a könyvtárbuszos 
szolgáltatás a kezdetek óta.

Baranya megyében 301 település található. 2013-ban – a fejlesztési 
terv készítésekor – 279 település tartozott a Csorba Gyõzõ Könyvtár által 
ellátott települések közé, 2014-ben 282 település, 2015-tõl pedig 283. A 
fejlesztési terv kezdete óta nincs ellátatlan település a megyében.

2016-ban az 500 fõ alatti települések száma 209 – ezek közül 98 tele-
pülés 200 fõ alatti –, ami jól mutatja a lakosság fogyását, mivel 2013-ban 
csak 86 településen volt ilyen alacsony a lakosságszám.

Ellátási formák

Jelenleg is kétféle formában mûködik a könyvtári ellátás: 225 települé-
sen telepített szolgáltatóhely van, 58 település kiszolgálása pedig könyv-
tárbusszal történik. 2014 áprilisától kezdte meg mûködését a könyvtár 
második könyvtárbusza, kezdetben 28, 2015 februárjától 29 településen. 
Jelenleg mindkét könyvtárbusz 29-29 települést lát el.

A Baranya megyei ellátás jellemzői

Erősséget jelent a megye könyvtári ellátásában, hogy a Csorba Gyõzõ 
Könyvtár Magyarország könyvtárhálózatának része, az Országos Doku-
mentum-ellátási Rendszer tagjaként pedig a szolgáltatások elérhetõségét 
biztosító, a fejlesztéseket fogadni és koordinálni tudó intézmény, amely 
jó partneri és naprakész munkakapcsolatot ápol a megye könyvtáraival és 
más kultúraközvetítõ intézményeivel.
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Elõnyt jelent továbbá, hogy 2013-tól a teljes lakosság könyvtári ellátása 
biztosított a Baranya Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (BKSZR) 
kialakításával. A szolgáltatóhelyeken dolgozó munkatársak helyismerete, 
önkormányzati és társadalmi kapcsolatai is elõsegítik a hatékony ellátást.

A könyvtárbuszok esetében erõsségnek számít a friss dokumentumok 
folyamatos biztosítása, a hatékony igénykeltés a felsõfokú végzettségû 
könyvtárosok segítségével, és az évek során kialakult, jól mûködõ szemé-
lyes kapcsolatok.

Gyengeségként jelenik meg a megyei ellátásban, hogy a megyei 
könyvtár 84 órás kötelezõ nyitvatartása mellett a fenntartó önkormányzat 
által engedélyezett 76,25 fõs közalkalmazotti státusz nem elegendõ a szol-
gáltatás teljes körû biztosítására.

A szolgáltatást igénybevevõk oldalán gyengeséget jelent, hogy az állan-
dó fl uktuáció miatt változik a szolgáltatóhelyek személyi állománya, emel-
lett kedvezõtlen, vagy éppen elfogadható mûködési körülmények vannak 
(pl. az épület vagy a helyiség állapota), hiányos vagy nem könyvtári célokra 
készült bútorzat, a beiratkozott olvasó és könyvtárhasználó kevés, a hasz-
nálói érdeklõdés nem megfelelõ.

A buszok esetében problémát jelent a menetrendhez kötött nyitvatar-
tás is, mivel nem lehetséges mindenhol a legideálisabb idõben jelen lenni 
a szolgáltatással.

Lehetőség a megye könyvtári ellátásban, hogy a rendszeren keresztül 
megvalósulhat a korszerû könyvtári szolgáltatások igénybevételének újsze-
rû ösztönzése, az élethosszig tartó tanulás feltételeinek biztosítása és a fo-
lyamatos használói oktatások megszervezése. Lehetõségként jelenik meg 
továbbá az összetartozó könyvtárellátási térségek szinergikus, egymás 
erõsségeire építõ fejlesztése a BKSZR-ben, a 2011 óta mûködõ és digitális 
tartalmakat gyûjtõ városi/megyei archívum (Baranyai DigiTár) folyamatos 
fejlesztése, ami segíti a megyei szintû tartalomszolgáltatás koordinálását. 
Mód nyílhat további támogatók, szponzorok és pályázati források felku-
tatására a széleskörû könyvtári marketing- és PR-tevékenységgel, illetve a 
negyedévente rendezett programok, rendezvények esetén lehetõség van a 
partneri együttmûködés erõsítésére más intézményekkel, civil szervezetek-
kel. A rendszer alkalmas lehet továbbá a hazai, kulturális ágazati stratégiai 
törekvések, konkrét fejlesztési (informatikai, infrastrukturális, adatbázisok 
stb.) programok igénybevételére, megyei szintû csatlakoztatásának meg-
teremtésére is.
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A BKSZR segítségével a szolgáltatóhelyek többségének lehetõsége van 
Magyarország könyvtárhálózatának aktívabb, eredményesebb részévé vál-
ni. A szolgáltatóhelyek munkatársainak megtartott képzéseknek köszön-
hetõen folyamatosan fejlõdik a dolgozók szakmai és a technikai felkészült-
sége, és az új szakmai értékek iránti fogékonysága. A szolgáltatóhelyek 
külsõ megjelenése, bútorzata és arculata a rendszerben zajló marketing- és 
PR-tevékenységnek, valamint a sikeres forrásszerzések eredményeképpen 
folyamatosan fejlõdhet, illetve lehetõségként jelenik meg a KSZR szolgálta-
tóhelyeinek uniós forrásokból történõ támogatása is.

A könyvtárbuszok esetében a könyvtár által közvetített programsoroza-
tokkal felkelthetõ az inaktív használók fi gyelme, lehetõség rejlik a kontakt-
személyek közremûködésének dinamizálásában, helyi csoportokkal, intéz-
ményekkel való közremûködésben, a jármû kiállításában a szolgáltatási 
idõn túli rendezvények, falunapok keretében, de a jármû önmaga is segíti 
a könyvtári szolgáltatás népszerûsítését.

Veszélyt jelenthet a megye könyvtári ellátására az állami támogatás 
apadása, az uniós és hazai pályázati források csökkenése, hiszen ezáltal 
a szolgáltatóhelyek korszerûsítése, fejlesztése is elmaradhat. A szolgálta-
tóhelyek külsõ-belsõ állapotának jelenlegi helyzete is kockázatot hordoz 
magában, fõként ha a helyi önkormányzat részérõl negatív szemlélet és 
hozzáállás is jelentkezik a mûködtetésükkel kapcsolatban. A rendszerben 
kevés a könyvtáros végzettségû munkatárs, a megnövekvõ feladatok-
hoz képest – különösen a kistelepüléseken – probléma a könyvtáros és 
informatikai ismeretekkel rendelkezõ szakemberek hiánya, illetve a szol-
gáltatóhelyeken dolgozók eltérõ tudása. Az ország olvasási kultúrájának 
átalakulása (különösen a felnövekvõ fi atalok esetében), és az aktív könyv-
tárhasználók számának csökkenése nehezíti a BKSZR-szolgáltatás szerve-
zését. A könyvtárbuszok esetében veszélyt jelent, hogy a megye alsóbb 
rendû útszakaszainak rossz állapota miatt nõ a szervizköltség, illetve a szél-
sõséges idõjárási viszonyok, a jármû IKT eszközeinek meghibásodása és a 
mûholdas szélessávú internetkapcsolat idõleges akadozása akadályozhatja 
a szolgáltatást, továbbá a kontaktszemélyek negatív attitûdje is hátráltat-
hatja az optimális mûködést.*

* Szabolcsiné Orosz Hajnalka (összeáll.): Baranya megyei könyvtárellátási szolgáltatás öt éves 
fejlesztési terve. Pécs, Csorba Gyõzõ Könyvtár, 2013. [Munkaanyag]
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KSZR-ajánlás

2015-ben megszületett a KSZR-ajánlás, amely a KSZR-szolgáltatás minõsé-
gi követelményeit, az elérendõ célokat fogalmazza meg, és egyben irány-
mutatás a megyei könyvtárak és a települési önkormányzatok számára, 
valamint kijelöli a szolgáltatóhelyek fejlesztési irányait is.*

Szolgáltató könyvtár

A kiindulás óta változatlanul négy városi könyvtár egy-egy munkatársa 
kapcsolódik be a megyei KSZR-szolgáltatás mûködtetésébe, így áll össze az 
összesen 9 fõ által 5 városból (Pécs: 5 fõ, Mohács: 1 fõ, Sásd: 1 fõ, Siklós: 1 
fõ, Szigetvár: 1 fõ) koordinált, ellátási térségekre felosztott rendszer. Ezen 
kívül a könyvtárbuszos ellátásban buszonként két könyvtáros és két gép-
kocsivezetõ vesz részt. A rendszer mûködtetéséért a szolgáltatást nyújtó 
Csorba Gyõzõ Könyvtárban egy osztályvezetõ felel.

A referensek mobilitását egy gépkocsivezetõ segíti fõállásban, illetve 
a könyvtárbuszon épp nem dolgozó gépkocsivezetõkkel kiegészülve két 
jármûvel oldhatók meg a kiszállítások a megyében.

Jelenleg két fõ végzi a KSZR-be érkezõ dokumentumok feldolgozását, 
egy fõ tartja a kapcsolatot a nyilvános könyvtárakkal, és segíti módszertan-
ilag azokat, egy fõ felelõs a nemzetiségi ellátásért, két fõ pedig a szolgálta-
tóhelyeken a könyvtár közremûködése segítségével megvalósuló közel 500 
rendezvény gördülékeny megszervezésérõl gondoskodik.

A szolgáltatóhelyekre kihelyezett jelentõs mennyiségû informatikai 
eszközök karbantartásáról 2016 második felétõl 2 fõ gondoskodik, amit 
korábban egy külsõ cég végzett. Egy önkéntes és két kulturális közfoglal-
koztatott segíti az osztályon dolgozók munkáját.

* Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer: Ajánlás http://www.bacstudastar.hu/c/document_
library/get_fi le?uuid=320b03eb-938b-4706-93a0-a91de5346e5a&groupId=10804 (Letöltés 
ideje: 2016.11.14.)
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Ellátási térségek (2016)

• Mohácsi ET (27 település)
• Pécsi ET (23 település)
• Pécsváradi ET (25 település)
• Sásdi ET (25 település)
• Sellyei ET (27 település)
• Siklósi ET (27 település)
• Szentlõrinci ET (22 település)
• Szigetvári ET (26 település)
• Villányi ET (23 település)
• Könyvtárbusz 1. (29 település)
• Könyvtárbusz 2. (29 település)
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Az ún. referensi gyûlés 2013 óta, havi egy alkalommal nyújt lehetõsé-
get a BKSZR-ben dolgozó szolgáltatásért felelõs kollégák számára, hogy 
értékeljék az elmúlt hónap tapasztalatait és számba vegyék a következõ 
idõszak teendõit.

Továbbképzés

Az intézmény minden évben gondoskodik a településeken dolgozók to-
vábbképzésérõl. A könyvtár munkatársai félévente szakmai napokat (ET 
napok) tartanak megyeszerte. Tavasszal és õsszel is közel 100 munkatárs 
vesz részt ezeken a továbbképzéseken.

A BKSZR forrásai

A könyvtári ellátás fi nanszírozásáról Magyarország – az adott évre vonat-
kozó – központi költségvetésérõl szóló törvénye rendelkezik.

Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítõ támogatása
2015-ben és 2016-ban Pécs megyei jogú város önkormányzata, a megyei 
könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítõ támogatását igényelhette 
az alapján, hogy az intézmény hány megállapodást kötött az 5000 fõ alatti 
lakosságszámú szolgáltatóhelyet mûködtetõ településsel.

Az igényelhetõ összeg nagyságát az alábbiak szerint határozták meg:
– 1000 fõ és az alatti lakosságszámú település esetén: 668 300 Ft/

település
– 1001-1500 közötti lakosságszámú település esetén: 1 060 760 Ft/

település
– 1501-5000 fõ közötti lakosságszámú település esetén: 1 002 460 

Ft/település
Az összeg a KSZR-rendszer szolgáltatásának fenntartására, mûködteté-

sére szolgál, és a vonatkozó év december 31-ig kell elkölteni.

A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári feladatainak támogatása
A települési önkormányzatok kulturális feladataik ellátásának támogatása 
lakosságszám alapján történik, a korábbi években ez 1140 Ft/fõ volt. Ez 
az összeg rendkívül kevésnek bizonyult a fõleg aprófalvas településszerke-
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zetû Baranyában. 2015-tõl a támogatás megállapítása szintén a lakosság 
számának függvényében történik, viszont minden önkormányzat legalább 
1 200 000 forint állami támogatásban részesül.

Dokumentumszolgáltatás (BKSZR-állomány gyarapodása, folyó-

irat-előfi zetések száma)

Továbbra is folyamatos az új dokumentumok vásárlása, feldolgozása. A 
referensek negyedévente szállítják ki ezeket, illetve az MPL szolgáltatás se-
gítségével a kért dokumentumokat rövid idõn belül eljuttatják a szolgálta-
tóhelyekre.

Az elmúlt év során átlag 113 dokumentum került ki egy-egy település-
re. A KSZR-ajánlás az 1000 fõ alatti települések esetében évente legalább 
150 cím beszerzését javasolja, de erre természetesen hatással van, hogy a 
megyében nagyon sok az aprótelepülés.

A 2015-ös év egyik újdonságaként közel 1000 diafi lmet vásárolt az in-
tézmény, ezzel párhuzamosan diavetítõk is kerültek ki a szolgáltatóhelyekre.
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Állomány

A 2016. év végén a BKSZR állománya, a korábbi kistérségi társulásoktól át-
vett dokumentumokkal együtt 305 592 darab. A BKSZR-raktárban jelenleg 
11 580 darab, külsõ raktárban pedig 4208 darab dokumentum található, 
a csereletét 95%-a a szolgáltatóhelyekre került kihelyezésre.

A kistérségi társulásoktól átvett dokumentumok vonalkódolása, feldol-
gozása (KSZR-esítése) tervszerûen történik. Havonta térségenként egy te-
lepülés teljes kistérségi állománya KSZR-esítésre kerül, illetve megtörténik 
az állományellenõrzés is.

Időszaki kiadványok

Az évek során fokozatosan nõtt az idõszaki kiadványok iránti igény, 2013 
óta közel száz településsel nõtt az elõfi zetési helyek száma, 50-nel nõtt a 
címek száma, és közel 400 példánnyal több idõszaki kiadvány jár a bara-
nyai településekre.
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Fejlesztések

Bútor
A KSZR-ajánlás 80-100 m2-es területet jelöl meg ideális könyvtári alapterü-
letnek. 2016-ban 26 szolgáltatóhely felel meg ennek a kritériumnak, ami 
az összes szolgáltatóhely 11%-a. A szolgáltatóhelyek 59%-a 40 m2 vagy 
annál kisebb alapterületû.

Pozitív változás, hogy az elmúlt két és fél évben a szolgáltatóhelyek 
14%-nál növekedett a könyvtári helyiség alapterülete, költözés vagy a he-
lyiség kibõvítése által.

Folyamatosan újultak meg a szolgáltatóhelyek, történtek kisebb-na-
gyobb felújítások pl. burkolás, festés, nyílászárók cseréje, fûtés/világítás 
korszerûsítése a fokozatos fejlesztéseknek köszönhetõen.

A belsõ terek megújulása mellett jelentõsen nõtt azon települések szá-
ma is, ahol új bútorok, polcok, folyóirattartók, asztalok, székek, illetve gye-
rekbútorok várják a könyvtárba betérõket. Ezek fejlesztése KSZR-forrásból 
történt.

Fontos kiemelni, hogy a Nemzeti Kulturális Alap Közgyûjtemények Kol-
légiuma által kiírt Kistelepülések könyvtárainak szakmai eszközfejlesztése, 
korszerûsítése címû pályázata keretében 2015-ben 2 szolgáltatóhely bú-
torzata újulhatott meg, 2016-ban pedig 1 település nyert a pályázaton.

Informatika
Jelenleg Baranya megye minden településének szolgáltatóhelyén van leg-
alább egy számítógép. 2013-ban az összes szolgáltatóhelyhez viszonyítva, 
a számítógéppel rendelkezõk aránya még csak 78% volt. Az informatikai 
eszközzel nem rendelkezõ települések számára vásárolt új gépeken felül a 
többi településen lecserélésre kerültek az elavult, lassú, rosszul használható 
számítógépek.

A szolgáltatóhelyeken javuló informatikai eszközök ellátottságáról az 
alábbi táblázat tájékoztat. A könyvtár összesen 228 számítógépet, 229 
monitort, 16 laptopot, 128 multifunkciós nyomtatót, 48 projektort és 56  
vetítõvásznat szerzett be a szolgáltatóhelyek számára.

Az elmúlt évek során számos kisértékû eszköz – mint például digitá-
lis fényképezõ, CD- és DVD-lejátszó, tv – került azon szolgáltatóhelyekre, 
ahol igény mutatkozott ezek beszerzésére. Többféle, közel 2000 kreatív, 
fejlesztõ- és társasjáték színesíti a szolgáltatóhelyek szolgáltatási palettáját.
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Jelenleg a szolgáltatóhelyek 95%-ában van internetelérés, ami az elõzõ 
évekhez képest jelentõs javulás, hiszen 2013-ban az összes szolgáltató-
helyhez viszonyítva, az internetkapcsolattal rendelkezõk aránya csak 88% 
volt.

Baranya Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer – átalakult 
weboldal
A szolgáltatóhelyek alapvetõ információit tartalmazó Baranya Háló web-
oldal 2015 végén átalakult. Továbbra is megtalálhatóak rajta a legfonto-
sabb adatok a településekrõl, továbbá térkép, Corvina-keresõ és számos 
letölthetõ dokumentum is. Ezen kívül az intézmény két könyvtárbuszáról 
és a Baranya megyei KönyvtárMozi szolgáltatásról is részletes tájékoztatást 
nyújt az oldal. Fejlesztése, bõvítése folyamatos. Elérhetõsége: http://bkszr.
csgyk.hu/

A BKSZR-szolgáltatásról a legnagyobb közösségi oldalon is van lehetõ-
ség informálódni, heti több bejegyzés ad hírt, képes beszámolót a megye 
szolgáltatóhelyein történõ eseményekrõl. 2016 év végén közel 830 köve-
tõje van az oldalnak, melynek elérhetõsége: https://www.facebook.com/
bkszr



A BARANYA MEGYEI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER 2016-BAN 19

Rendezvények

A rendezvények koordinálása és megvalósítása az egyik legösszetettebb fel-
adata a szolgáltatásnak. A Csorba Gyõzõ Könyvtár 283 településnek biztosít 
két kisrendezvényt vagy egy nagyot az aktuális év folyamán. Az elérendõ cél, 
hogy a települések könyvtárai az év során legalább négy rendezvényt bizto-
sítsanak a helyi lakosoknak. Ebbõl kettõt a megyei ellátásért felelõs Csorba 
Gyõzõ Könyvtár vállal, ehhez igazodik minden évben a KSZR-szolgáltatás 
költségvetése. Az intézmény minden évben frissített programajánlót állít ösz-
sze, amelyben minden korosztály számára találhatók programok. Gyermek-
mûsorok, kisebb színházi elõadások, bábszínházi mûsorok, kézmûves-foglal-
kozások is színesítik a kínálatot, viszont az ún. hasznos információt közvetítõ 
elõadásokból a jövõben többet szeretne az intézmény kínálni. Az utóbbihoz 
sorolhatók azok a programok, elõadások, amelyek olyan tudáshoz juttathat-
ják a helyieket, amely hozzájárulhat életminõségük javulásához.

A programajánlóban korábban többségében baranyai mûvészek, 
elõadók szerepeltek, 2016-tól viszont – köszönhetõen a három dél-dunán-
túli megyei könyvtár kooperációjának – bõvült a lista tolnai és somogyi 
mûvészekkel is. A kínálat az aktuális év végén kerül kiértékelésre és frissí-
tésre, fi gyelembe véve a településen dolgozó munkatársak visszajelzéseit, 
illetve a referensek tapasztalatait, hiszen õk is napi kapcsolatban vannak 
az ellátási térségük munkatársaival. A rendezvényszervezõknek pedig a 
legpontosabb visszajelzések azok a számok, amelyek megmutatják, hogy 
mely elõadók mennyire voltak népszerûek az adott évben. Az elmúlt közel 
négy év tapasztalata, hogy a verses-zenés gyerekmûsorok a legközkedvel-
tebbek, ezeket fõleg ünnepek alkalmával vagy jeles napokra kérik a tele-
pülések (karácsony, Mikulás, gyereknap). A települések ebbõl a szempont-
ból hatékonyan élnek az intézmény nyújtotta lehetõséggel, hiszen saját 
költségvetési forrásukból nem kell pénzt fordítaniuk ezen rendezvényekre.

A programok szervezését intézményünkben jelenleg a Kapcsolati cso-
port munkatársai végzik. Hozzájuk futnak be a településekrõl érkezõ igé-
nyek, õk egyeztetnek az elõadókkal idõpontokat, õk adják meg a szol-
gáltatóhelyek elérhetõségeit. A szervezés és lebonyolítás megkönnyítése 
miatt a településeknek október végéig áll módjukban rendezvényt igényel-
niük. A folyamatos és elõre tervezés fontos, hiszen az év során közel 500 
rendezvényt kell koordinálnia a programszervezõknek. A rendezvények 
dokumentálása meglehetõsen nagy adminisztrációs terhet jelent, hiszen a 
szerzõdéskötéstõl a számlák befogadásáig mindent rögzíteni kell.



A BARANYA MEGYEI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER 2016-BAN20

A Csorba Gyõzõ Könyvtár minden évben bekapcsolódik az országos 
szakmai szervezetek (IKSZ és társai) által indított rendezvénysorozatokba. 
A tavaszi Internet Fiesta és az õszi Országos Könyvtári Napok rendezvé-
nyeibe a szervezõk az ország összes könyvtárát igyekeznek bevonni. Bara-
nya megyében a Csorba Gyõzõ Könyvtár felelõs a megyei koordinációért. 
Országos szinten Baranya megye a legaktívabbak közé tartozik, hiszen az 
ellátott települések több mint fele csatlakozik általában a felhívásokhoz. Az 
országos szervezõk kezdeményezései és témaajánlatai mellé az intézmény 
is segíti a szolgáltatóhelyeket, általában totóval, kvízzel és egyéb kisebb 
játékokkal igyekszik motiválni a könyvtár a szolgáltatóhelyeket. A könyv-
tárbuszos települések szintén csatlakoznak a két országos kezdeményezés-
hez. A buszokon dolgozó könyvtárosok totókkal, kvízjátékokkal vagy akár 
egy-egy kézmûves foglalkozással szólítják meg az olvasókat.

A rendezvények megszervezéséhez és lebonyolításához elengedhetet-
len a programszervezõk, a referensek és a települési munkatársak folyama-
tos kommunikációja. Törekedni kell a hatékonyság javítására, de az elmúlt 
3 év megmutatta, hogy szoros együttmûködésben eredményesen lehet 
együtt dolgozni.

A könyvtár hosszú távú célja megõrizni azt, hogy a jelenleg is aktív szol-
gáltatóhelyek továbbra is folytassák hasonlóan a munkájukat, illetve hogy 
minél több település kapcsolódjon be az országos programokba, és hogy 
év közben minél több olvasó térjen be a kistelepülési könyvtárakba.

A Baranyai KönyvtárMozi első éve (2015. október – 2016. október)

A 2015 októberében elinduló országos KSZR-szolgáltatáshoz, a Könyv-
tárMozihoz (http://konyvtarmozi.hu) 13 baranyai szolgáltatóhely csatla-
kozott. 11 telepített könyvtári szolgáltatóhelyen és a két könyvtárbuszon 
indult útjára az új szolgáltatás, amely a vizuális kultúrát viszi el az apróte-
lepülések lakosságához. Az Informatikai és Könyvtári Szövetség (IKSZ) által 
koordinált, „A magyar fi lmkultúra alapvetõ értékei az ország kistelepülési 
könyvtáraiban” szlogennel fémjelzett programot a megyei könyvtárak fel-
ügyelik és segítik, hogy a fi lmvetítések és a hozzájuk kapcsolódó könyvtári 
programok megvalósuljanak.

A programsorozat elsõ évének (2015. október – 2016. október) statisz-
tikai adatait nézve elmondható, hogy Baranya megyében elõre nem várt 
sikereket ért el a szolgáltatás. A meglévõ 13 KönyvtárMozi helyszínhez 
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2016 januárjában 20 szolgáltatóhely, 2016 márciusában (az Internet Fiesta 
keretében) újabb 13 szolgáltatóhely, míg 2016 októberétõl – az Országos 
Könyvtár Napok programsorozathoz is csatlakozva – újabb 6 szolgáltató-
hely indította el a KönvytárMozi szolgáltatást. Október végéig országosan 
több mint 18 500 könyvtárhasználó vett részt a programokon, ebbõl az 
52 baranyai KönyvtárMozikba 4335-en látogattak el a szolgáltatóhelyekre.

A Nemzeti Audiovizuális Archívum (NAVA – http://nava.hu) és számos 
fi lmarchívum (Kecsekmétfi lm, Dunatáj, MaNDA, MMA) segítségével meg-
valósuló könyvtári rendezvényekre Baranyában több mint 2400 óvodás és 
kisiskolás, közel 1700 felnõtt látogatott el, és közel 300 fõ vett részt a 
vetítéseken a 60 év feletti korosztályból. Azokon a településeken vesznek 
részt szép számmal a könyvtárhasználók a programokon, ahol a szolgálta-
tóhely együtt tud mûködni óvodákkal, iskolákkal, ifjúsági illetve nyugdíjas 
klubokkal, civil szervezetekkel.

A lakosság érdeklõdési körét fi gyelembe véve a klasszikus mesefi lme-
ket vetítették le a fi ataloknak (Mesék Mátyás királyról, Magyar népmesék, 
Vízipók-csodapók), míg a felnõtt korosztály a magyar fi lmklasszikusokat 
részesítette elõnyben (Állami áruház, Te rongyos élet, Csinibaba, Hyppolit, 
a lakáj, Régi idõk focija, Moszkva tér). Voltak szolgáltatóhelyek, amelyek a 
kínálati listából igazi különlegességeket választottak: színházi elõadás (Übü 
király), dokumentumfi lm (Gyógyító hagyomány), ismeretterjesztõ fi lm 
(Vadvizek Magyarországon). 2016. október végéig 238 elõadást tartottak 
megyeszerte.

Örömteli, hogy Baranya megye valamennyi ellátási térségében az aktív, 
jól mûködõ és technikailag jól felszerelt szolgáltatóhelyeken egyre nép-
szerûbb a KönyvtárMozi, ami a szabadidõ kulturált eltöltésén túl igazi 
közösségépítõ funkciót is betölt. Remélhetõleg 2017-ben is töretlen nép-
szerûség mellett fognak a kistelepüléseken KönyvtárMoziba járni a könyv-
tárhasználók.

KönyvtárMozi szolgáltatást nyújtó szolgáltatóhelyek

Könyvtárbusz 1., Könyvtárbusz 2., Almamellék, Bánfa, Bár Baranyajenõ, 
Baranyaszentgyörgy, Bezedek, Bicsérd, Botykapeterd, Bürüs, Csányoszró, 
Diósviszló, Drávafok, Dunaszekcsõ, Erzsébet, Görcsönydoboka, Hegyszent-
márton, Homorúd, Hosszúhetény, Kárász, Kátoly, Kétújfalu, Kisharsány, 
Kisherend, Kisjakabfalva, Kiskassa, Kõvágószõlõs, Magyarlukafa, Márfa, 
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Martonfa, Máza, Mecseknádasd, Mindszentgodisa, Mozsgó, Nagydob-
sza, Nagynyárád, Nagypall, Nagypeterd, Palé, Patapoklosi, Pellérd, Pogány, 
Szava, Székelyszabar, Szentlászló, Szilágy, Tótszentgyörgy, Újpetre, Varga, 
Villánykövesd, Vokány
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Dunaszekcső

A széles patakvölgyben elterülõ település Baranya 
megye északkeleti részén, három megye (Baranya, 
Bács-Kiskun, Tolna) határán, a Duna jobb partján ta-
lálható. A megyeszékhelytõl nagyjából 50 km-re fek-
võ község lélekszáma 1911 fõ. A legközelebbi város 

délre Mohács, északra Bátaszék. A falu vegyes nemzetiségû. A lakosság 
többsége római katolikus vallású, amelyrõl a település központjában álló 
templom is tanúskodik. Fejlett intézményhálózat áll a település lakóinak 
rendelkezésére: 8 osztályos általános iskola, óvoda, mûvelõdési ház és 
könyvtár (az intézményben teleház és kábeltelevíziós stúdió), idõsek nap-
közi otthona, 300 adagos 
konyha.

A falu központjában áll 
az önkormányzat épülete, 
mellette találjuk a mûvelõ-
dési házat, ahol a szépen 
megújult könyvtár is mû-
ködik. A 2015-ös adatok 
alapján a könyvtár állomá-
nya 13 960 dokumentum 
(könyv, DVD), emellett 6 

MOHÁCSI ELLÁTÁSI 
TÉRSÉG

A Mohács vonzáskörze-
tében fekvõ 27 település 
szolgáltatóhelyének ellá-
tásáért Bencsik Edit, a Mo-
hácsi Jenõ Könyvtár mun-
katársa felel.
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folyóirat gazdagítja a kíná-
latot. A beiratkozott olva-
sók száma 2015-ben 165 
fõ. A település vezetése 
évente 8-10 rendezvény-
nyel színesíti a kulturális 
életet. A szolgáltatóhely 
jó kapcsolatot ápol a he-
lyi óvodával, iskolával és 
a helyi civil szervezetekkel 
(Dunaszekcsõért Alapít-

vány, Csipke klub stb.), együttmûködésükkel számos program szervezõ-
dött az évek során.

A minden évben megrendezésre kerülõ Lugio Napok (Nemzetközi Li-
mes tábor) bizonyíték arra, hogy mennyire fontos a falu lakosságának az 
örökségvédelem, a hagyományok ápolása. E programsorozaton a résztve-
võk visszautazhatnak az ókorba, megismerkedhetnek a római emlékekkel, 
szekcsõi népszokásokkal.

A Csorba Gyõzõ Könyvtár szervezésében több elõadómûvészt is vendé-
gül láthattak a településen, többek között Nemes Lászlót, Dékány Ágnest, 
valamint a Siklósi Hagyományõrzõ Egyesület és a Csurgó zenekar is szóra-
koztatta a falu lakosságát. A könyvtár 2015-ben csatlakozott a Könyvtár-
Mozihoz, ami szintén nagy népszerûségnek örvend.

Hétfõn és pénteken délelõtt, kedden és csütörtökön délután, szombaton 
pedig 9:00-tõl 10:00-ig várja az olvasókat a könyvtár.

Schmidt Gabriella munkatárs: „Pedagógusként is tevékenykedve úgy gon-
dolom, nagyon kedvezõ helyzetben vagyok. Napi kapcsolatban vagyok 
a gyerekekkel, így naprakészen ismerem az igényeiket, illetve az iskola 
igényeit. Ennek köszönhetõ, hogy az átlagosnál több programot szerve-
zek a gyerekeknek, mind az iskolásoknak, mind az óvodásoknak. Nagy 
hangsúlyt fektetek arra, hogy a könyvtár jó kapcsolatot ápoljon a falu civil 
szervezeteivel, intézményeivel. Kölcsönösen segítjük egymás munkáját, így 
a könyvtár igazi közösségi hellyé vált. A jó mûködéshez elengedhetetlen 
az önkormányzat pozitív hozzáállása és referensünk lelkiismeretes, segítõ 
munkája. Köszönet érte!”
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Szűr

Szûr község Baranya megye keleti részén, a Ge-
resdi-dombság területén, a Csele-patak mellett, 
Szebény és Himesháza között, a megyeszékhelytõl 
41 km távolságra helyezkedik el. A településen je-
lenleg 259 fõ él. A faluban magyarok mellett né-

met nemzetiség is él. A lakosság nagy része római katolikus, a falu neveze-
tessége a római katolikus templom. A községben nincsenek intézmények, 
a szolgáltatások nagy része is hiányzik, ezeket a falugondnoki szolgáltatás 
pótolja. Himesházai székhellyel mûködik az óvoda, iskola, közös önkor-
mányzati hivatal, háziorvos és a plébánia.

Az épület évek óta nem mûködött könyvtárként, amikor a 2000-
es évek elején az önkormányzat felújította. Ekkor új polcok készültek, 7 
számítógépes asztalt vásároltak, függönyök kerültek az ablakokra, a régi 
könyvállományt visszahelyezték. A települési önkormányzat pályázat útján 
3, a német önkormányzat 4 számítógéppel bõvítette a szolgáltatóhely in-
formatikai berendezéseit.

A mozgókönyvtárak elindításakor az önkormányzat szerzõdést kötött a 
Csorba Gyõzõ Könyvtárral. A könyvtár munkatársai segítségével selejtezték a 
könyvállományt, valamint új könyveket is vásároltak. 2014-ben újra pályázott 
az önkormányzat, így kívül-belül megújult az épület. Új polcokat, asztalokat, 
számítógépeket, nyomtatót, másolót, kivetítõt, fényképezõgépet és társas-
játékokat kaptak, a mozgáskorlátozottak számára feljárót alakítottak ki.

Az évek folyamán a régi könyveiket leselejtezték, ma már csak új könyve-
ket kölcsönöznek. 2015-ös adatok alapján a könyvtár 2609 dokumentum-
mal (könyv, DVD) rendel-
kezik, emellett 8 folyóirat 
gazdagítja a kínálatot. So-
kan keresik fel a szolgálta-
tóhelyet könyv-, folyóirat-, 
fi lmkölcsönzés miatt.

A könyvtár minden 
korosztályt érintõ foglal-
kozásokkal színesíti a hét-
köznapokat. A nyugdíjas 
kórus itt tartja hetente a 
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próbáit, s itt találkoznak 
hetente egyszer a nyugdí-
jasklub tagjai is. A telepü-
lés lakói szívesen vesznek 
részt a könyvtár – évente 
4-6 alkalommal szerve-
zett – rendezvényein. A 
Csorba Gyõzõ Könyvtár 
szervezésében több ren-
dezvény is megvalósult, 
mint például a Mozsgóért 

Egyesület vagy a Siklósi Hagyományõrzõ Egyesület bemutatója. A szolgál-
tatóhely tárgyi eszközállománya 2016-ban számítógéppel, új monitorral és 
nyomtatóval bõvült a Csorba Gyõzõ Könyvtárnak köszönhetõen.

A könyvtáros, Müller Jánosné vasárnap kivételével a hét minden napján, 
16:00–18:00 óra között várja az érdeklõdõket.

Müller Jánosné munkatárs: „Nagyon örülök, hogy évekkel ezelõtt csatla-
koztunk a Csorba Gyõzõ Könyvtárhoz. Azóta nõtt a szolgáltatás színvonala, 
az új, mindig bõvülõ könyvállománnyal, a folyóiratokkal, s a könyvkérések 
gyors teljesítésével szinte maradéktalanul ki tudjuk elégíteni az igényeket. 
A színvonalas programok nagy népszerûségnek örvendnek a lakosság kö-
rében, a könyvtár a település kulturális életében központi szerepet tölt be. 
Köszönet illeti a Csorba Gyõzõ Könyvtár munkatársait és a referenseket, 
akikre minden megoldandó feladat esetében számíthatok.”
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Pellérd

Pellérd Baranya megye közepén, Pécstõl délnyuga-
ti irányban, mintegy 7 km távolságban található. A 
település múltja a régészeti leletek alapján a római 
korig nyúlik vissza. A honfoglalást követõen Pellérd 
környékén az Aba nemzetség birtokai területek el, s 

ekkorra tehetõ a község kialakulása is. A település elsõ írásos említése egy 
1305-ös oklevélben található, Pelerd névalakkal. A község a török idõkben 
is folyamatosan lakott volt, majd a hódoltság megszûnte után a környék 
egyik legnagyobb települése lett. Antiochiai Szent Margit tiszteletére 1700-
ban emelt templomát 1810-ben átépítettek. A településen található Brá-
zay-kastély épülete (a mai iskola) mûemléki védettségû, parkja mesterséges 
barlanggal és csónakázótóval rendelkezik.

A fejlett infrastruktúrával rendelkezõ községben 2255 fõ él, és számos 
vállalkozás, civil szervezet tevékenykedik. Pellérden (Aranyosgadány köz-
séggel közös) önkormányzati hivatal mûködik, emellett 8 osztályos általá-
nos iskola, óvoda, posta, orvosi rendelõ, takarékszövetkezet, gyógyszertár 
és étterem is van.

A községi könyvtár korábban az iskolai könyvtárral összevonva mû-
ködött, majd 2014-ben az IKSZT-pályázat útján teljesen felújított Pellérdi 
ÁMK Mûvelõdési Házába költözött.

PÉCSI ELLÁTÁSI 
TÉRSÉG

A Pécs központú ellá-
tási térség 23 település 
szolgáltatóhelyét foglalja 
magában, melynek ellátá-
sáért Mizerák Andrea refe-
rens felel.



A BARANYA MEGYEI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER 2016-BAN28

Állományát a Csorba 
Gyõzõ Könyvtár által kihe-
lyezett 834 dokumentum 
képezi. A beiratkozott ol-
vasók száma 51 fõ, amely 
a település lakosságának 
2,2%-a. A 40 m2 alapte-
rületû könyvtár technika-
ilag jól felszerelt, tv-vel, 
DVD-lejátszóval, projek-
torral és nyomtatóval ren-
delkezik, valamint 4 szá-
mítógép áll a látogatók 
rendelkezésére. A Csorba 
Gyõzõ Könyvtár KSZR-for-
rásból új polcokat, asztalt, 
gyerekbútorokat, számí-
tógépet, nyomtatót és 
társasjátékokat helyezett 
ki, ezáltal teljesen megú-
jult a könyvtári tér.

A könyvtári helyiség-
ben rendszeresen szerveznek foglalkozásokat és rendezvényeket. A szol-
gáltatóhely minden évben csatlakozik az októberi Országos Könyvtári 
Napok rendezvénysorozatához, 2015-ben pedig a KönyvtárMozi szolgál-
tatáshoz is.

A szolgáltatóhelyre 9 folyóirat jár, ezen kívül DVD-kkel, hangosköny-
vekkel, társasjátékokkal és kulturális programokkal is hozzájárul a település 
kulturális életéhez.

A szolgáltatóhely munkatársa Nagy Andrea, aki hétfõn 10:00–15:00, 
keddtõl csütörtökig 10:00–18:00, pénteken 12:00–18:00, vasárnap pedig 
15:00–17:00 óráig várja az olvasókat.

Tajti Zoltán polgármester: „Pellérd Község Önkormányzata és a Csorba 
Gyõzõ Könyvtár 2014-ben kötött megállapodást könyvtárellátási szolgál-
tatás nyújtására. A megállapodás értelmében az önkormányzat helyet biz-
tosított Könyvtári, Információs és Közösségi Hely létrehozására a Pellérdi 
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ÁMK Mûvelõdési Házában, amelyet a könyvtár a könyveken, dokumentu-
mokon kívül korszerû berendezéssel, IKT-eszközökkel, játékokkal látott el. 
A tartalmas és segítõ együttmûködés eredményeként bekapcsolódhattunk 
országos rendezvényekbe, sikerült beindítanunk a KönyvtárMozit, emellett 
évente egy-két rendezvényt ajándékba kaptunk, amellyel színvonalas szó-
rakozást biztosíthattunk a településen élõknek. Közösen arra törekszünk, 
hogy megteremtsük a korszerû nyilvános könyvtári szolgáltatást, ennek ér-
dekében a jövõben is szeretnénk fenntartani e megállapodást, és ezúton 
is köszönjük a szakmai segítséget, az ötleteket, az ajándékokat és a törõ-
dést. Kívánom, hogy a könyvtári együttmûködésünk továbbra is biztosítsa 
Pellérden minden korosztálynak a tudáshoz, az információhoz, valamint a 
globális kultúrához való hozzáférést.”
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Szilvás

Az Ormánság északi peremvidékén, Pécstõl 17 km-
re található apró település környéke már az õskor-
ban is lakott volt. Korábban szántáskor, majd a pécsi 
múzeum ásatásai alkalmával számtalan csiszolatlan 
és csiszolt kõszerszám került napvilágra. A rómaiak 

korából is származnak leletek. Elsõ írásos említése a 12. század végére 
tehetõ, egyik korabeli okmányban Sciluas néven fordul elõ, s ugyanígy 
felbukkan más középkori forrásokban is. Egy 1336-ból származó iratban 
Zilvásként említik.

Szilvás egyike a száznál több baranyai aprófalunak. A szalántai közös 
önkormányzati hivatalhoz tartozik Pogány és Bosta településsel együtt. 
Óvoda és általános iskola nincs a faluban. Közösségi célokat szolgáló léte-
sítményként a kultúrház és a könyvtár áll rendelkezésre.

A község 2007-ben csatlakozott a Csorba Gyõzõ Könyvtár mozgó-
könyvtári szolgáltatásához. A könyvtár a település központi részén, a pol-
gármesteri hivatallal egy épületben volt egy kis helyiségben. 2014-ben köl-
tözött át egy nagyobb, felújított helyiségbe, a polgármesteri hivatalba. A 
könyvtár akadálymentesen is megközelíthetõ. Az önkormányzat a minisz-
tériumi normatívából újította fel a könyvtárhelyiséget, kifesttette, a bejárati 
ajtót kicserélte, új polcokat, számítógépes asztalt és szõnyeget vásárolt. 
A Csorba Gyõzõ Könyvtár KSZR-forrásból gyerekbútorokat, számítógépet, 
technikai eszközöket és társasjátékokat helyezett ki, így teljesen megújult 
a könyvtári tér.

A település könyvállománya a szolgáltató könyvtár által kihelyezett 
1111 letéti állományból 
áll. A beiratkozott olva-
sók száma 53 fõ, amely 
a település lakosságá-
nak 36,2%-a. A könyvtár 
alapterülete 35 m2, ahol 
2 számítógép áll a láto-
gatók rendelkezésére, a 
szolgáltatások körét pedig 
nyomtatási és szkenne-
lési lehetõséggel bõvíti. 
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A szolgáltatóhely techni-
kailag teljesen felszerelt, 
tv-vel és DVD-lejátszóval 
rendelkezik, a helyiség 
alkalmas rendezvények 
befogadására és csopor-
tos foglalkozások meg-
rendezésére is. A szolgál-
tatóhelyre 6 folyóirat jár 
rendszeresen, ezen kívül 
DVD-kkel, hangosköny-
vekkel, társasjátékokkal és kulturális programokkal is színesíti a Csorba 
Gyõzõ Könyvtár a szolgáltatások színvonalát.

A szolgáltatóhely munkatársa Sinkó Jánosné, aki hétfõn és pénteken 
14:00–18:00 óráig, szombaton 14:00–18:00 óráig várja az olvasókat.

Sinkó Jánosné munkatárs: „A Csorba Gyõzõ Könyvtár által nyújtott szolgál-
tatásokkal elégedettek vagyunk, rendszeresen kapunk új dokumentumo-
kat, technikai eszközöket. Örülünk ezeknek a lehetõségnek. Jó kapcsolat 
alakult ki a könyvtár munkatársával, és jó az együttmûködés a Csorba Gyõ-
zõ Könyvtárral is.”
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Erdősmecske

A Pécsváradi járáshoz tartozó község Pécsváradtól 12 
km-re fekszik, lakosainak száma 349 fõ. Neve már Ár-
pád-kori feljegyzésekben is megtalálható, a pécsvára-
di bencés apátság birtokaként. Elõször egy 1220-ból 
származó okmány említi. A lakosság körülbelül egyö-
töde vallja magát német nemzetiségûnek.

Mozgókönyvtári ellátás 2011-tõl mûködik a településen. Az óvoda te-
tõterébõl az önkormányzat beruházásának köszönhetõen az elmúlt évben 
a polgármesteri hivatal felújított helyiségébe költözhetett a könyvtár.

A szolgáltatóhely kialakítását a Csorba Gyõzõ Könyvtár teljes bútorzat-
tal és technikai eszközökkel (2 számítógép, nyomtató, projektor, digitális 
fényképezõgép) segítette. A könyvtár állománya jelenleg 300 dokumen-
tum, mely az igények szerint folyamatosan bõvül, emellett 5 folyóirat áll az 
olvasók rendelkezésére.

Szávics Edina könyvtáros hétfõn, szerdán és szombaton 8:00–12:00 óra 
között várja olvasóit.

Benkovics Gyõzõné polgármester: „Reményeink szerint pályázati források 
segítségével tovább szépítjük a könyvtár épületét. Igyekszünk érdekes, 
korcsoportonkénti változatos programokat szervezni, hogy a látogatók 

PÉCSVÁRADI 
ELLÁTÁSI TÉRSÉG

A Baranya megye északke-
leti területén fekvõ ellátási 
térség 25 település szol-
gáltatóhelyét foglalja ma-
gában, referense Gyurák 
Orsolya.
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számát növeljük. Már óvo-
dás, iskolás korban fontos 
a könyvtár megismerése 
és a könyvek szeretete, 
ezért nekik gyakrabban 
szervezünk programot. 
A gyerekek által válasz-
tott könyvekbõl mesefel-
olvasás után a gyerekek 
a hallottakat dramatikus 
játékkal adják elõ, így 
mélyítve el ismereteiket 
a mesék világáról. Nem 
csak az olvasás szeretete 
nyilvánul meg a foglal-
kozások során, hanem a 
digitális eszközök felhasz-
nálásával lehetõség nyílik 
zenehallgatásra, mesefi lm 
nézésére. Az élményeket 
a gyerekek rajzolással fe-
jezik ki, a rajzok a könyv-
tárban megtekinthetõk. Mindenkit szeretettel várunk a megszépült, mo-
dern könyvtárunkba.”
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Hidas

A Pécsváradi járáshoz tartozó község lakossága 2030 
fõ. Tolna megye határában, az Észak-Mecsek nyúlványai 
és a Völgység lankái által határolt területen, a Kelet-Me-
csek Tájvédelmi Körzet közelében helyezkedik el. Az 
Öreg-patakkal szinte párhuzamosan szeli át a 6-os fõút.

Hidason nincs mûemlék épület, helyi védettséget élvez a katolikus és 
az evangélikus templom, valamint a polgármesteri hivatal épülete. A tel-
jes infrastruktúrával rendelkezõ település saját iskolát és óvodát tart fenn, 
valamint nagy hangsúlyt helyez az idõsek ellátására. Számos kereskedelmi, 
erdészeti és faipari tevékenységet folytató, valamint építõipari kis- és kö-
zépvállalkozás mûködik. A lakosság egy része a környezõ településekre, 
Bonyhádra, Pécsváradra, Szekszárdra jár dolgozni.

A település 2010-tõl 
vesz részt a mozgókönyv-
tári ellátásban. Kezdetben 
a Benedek Elek Általános 
Iskola könyvtárával össze-
vontan mûködött a szol-
gáltatás. 2016-ban sikerült 
az elõírásoknak megfelelõ 
környezetbe, a mûvelõdési 
házba költöztetni a könyv-
tárat. A könyvtárhelyiség 
kialakításához a Csorba 
Gyõzõ Könyvtár vásárolt 
bútorokat és technikai esz-
közöket.

A könyvtár jelenlegi 
állománya 450 dokumen-
tumból áll, emellett 7 fo-
lyóirat jár a településre. A 
változásoknak köszönhe-
tõen remélhetõleg többen 
fogják igénybe venni a 
könyvtári szolgáltatásokat.
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A könyvtár hétfõtõl-péntekig 14:00–16:00 óra között, kedden, szerdán, és 
csütörtökön 17:00–19:00 óra között várja az olvasókat.

Györfi  Tímea munkatárs: „Új könyvtáros és új könyvtár. Remélhetõleg a 
megújulás változást hoz a hidasi könyvtári életbe. „Újoncként” fontos-
nak tartom, hogy a lakosság minél nagyobb rétegét kapcsolatba hozzam 
a könyvtárral úgy, hogy számukra is érdekes programokat szervezek. Így 
nem csak a kulturális élet fejleszthetõ, hanem az emberek tudatába is be-
építhetõ a könyvtár színessége, gazdagsága, hasznossága.”
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Bakóca

Bakóca Pécstõl alig 40 kilométerre, a baranyai Hegyhát 
festõi, sajátos klímájú völgyében terül el. A 380 mé-
ter magas Hollófészek közelében meghúzódó Bakóca 
zsákfalu ugyan, de a Szent Anna tiszteletére emelt 
temploma, a Sáfrány Géza fazekasmester örökségét 

bemutató falumúzeuma, a rendben tartott porták és a már ötödjére meg-
rendezett, Rutyutyu-napok néven elhíresült, a népi kultúrát ápoló családi 
tábor inkább azt erõsítik, hogy ez a különös varázsú táj nagyon is élettel teli.

Nevének eredetérõl az 1332-es egyházi iratban olvashatunk. Bokolcha 
néven említik elõször, ami bükköserdõt jelent, de eredeztetik a patak (Ba-

kóca) nevébõl is.
Birtokosai a Zichyek, a 

Nádasdyak, a Meltzerek és 
a Mailáthok voltak. A 19. 
században kezdtek be-
települni német nyelvte-
rületrõl érkezett lakosok, 
akik üveghutákat is építet-
tek. Barokk római katoli-
kus templomát 1721-ben 
építették.

SÁSDI ELLÁTÁSI 
TÉRSÉG

A Sásd környékén fekvő 
25 település könyvtári 
ellátásáért Meggyesi Mó-
nika, a Sásdi ÁMK Városi 
Könyvtára és Művelődési 
Központjának munkatár-
sa felel.
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A 306 fõt számláló 
település lakossága egyre 
csökken, a munkanélkü-
liség nõ. A helyi önkor-
mányzat kényszerül a leg-
nagyobb helyi munkáltató 
szerepére. Jelenleg 22 fõt 
foglalkoztat. A községben 
cigány nemzetiségi önkor-
mányzat is mûködik. A te-
lepülésen élõk gyermekei 
Mindszentgodisára járnak óvodába, illetve iskolába.

A falunak a barokk stílusú templomán kívül közösségi háza, könyvtár-
terme, kultúrháza, és az ismert iparmûvész, Sáfrány Géza nevét viselõ faze-
kas múzeuma van. A fazekasházként is ismert falumúzeumot a népmûvész 
otthonában alakították ki 1971-ben. 

Fekete Istvánt is fogva tartotta néhány évre ez a vidék, aki 1926–1929 
között dolgozott Bakócán. Számos írásában találkozhatunk ezeknek az 
éveknek az élményeivel. Ennek emlékére alakította ki a Mecseki Erdészeti 
Zrt. a „Fekete István Emlékösvényt”, mely a Hollófészektõl indul, és a kék 
négyzet jelzésû turistaút tölgyfalevéllel is jelölt szakaszán ér Nagymátéra.

A településen az 50 m2-es könyvtári szolgáltatóhely az akadálymentesí-
tett faluházban kapott helyet. A beiratkozott olvasók száma 96 fõ. A könyv-
állomány közel 1400 db törzsállománnyal és a Csorba Gyõzõ Könyvtár által 
biztosított dokumentumokkal, 6 idõszaki kiadvánnyal, és 50 DVD-vel áll az 
olvasók rendelkezésére.

A könyvtár berendezése, felszereltsége jónak mondható. A Csorba 
Gyõzõ Könyvtár segítségével új polcok, asztalok, székek és két babzsák 
teszi komfortossá a helyiséget, emellett 4 számítógéppel, internetkapcso-
lattal, nyomtatóval, fénymásolóval, digitális fényképezõgéppel, kivetítõvel 
rendelkezik a szolgáltatóhely. A Csorba Gyõzõ Könyvtártól kapott társasjá-
tékokat, fejlesztõjátékokat szívesen használják a gyerekek. Gyakran a szü-
leikkel együtt játszanak, rajzolnak, színeznek.

A kölcsönzés, internetezés mellett segítséget nyújt kérelmek, levelek, 
önéletrajzok írásában, és lehetõség van ingyenes nyomtatásra, fénymáso-
lásra is.

A településen mûködõ kézmûves szakkör és nyugdíjasok klubja a könyv-
tárral szorosan együttmûködve szervezi a falu kulturális életét. A hagyomá-
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nyos programok között szerepelnek az idõsek napjának és az anyák napjá-
nak megünneplése, a falunap, a Mikulásvárás, az adventi készülõdés közös 
karácsonyfa-díszítéssel, ünnepléssel. Rendszeres rajzpályázatokat is hirdet 
a könyvtár: az idei év témája Fekete István állatregényeihez kapcsolódott.

A szolgáltatóhely nyitvatartása kedden, csütörtökön és szombaton: 17:00–
21:00. Ha valaki igényli, a könyvtár, illetve a könyvtáros nyitvatartási idõn 
kívül is a rendelkezésére áll.

Király Gábor polgármester: „A könyv kulcsfontosságú a környezetünk 
megértéséhez, nélküle nem lehetnénk aktív tagjai a társadalomnak. A köz-
mûvelõdés fejlesztése, az ismeretek megszerzése és a kulturált szórakozás 
meghatározó eszköze az olvasás. A kulturális értékek közvetítése, az olva-
sásra való motiválás minden nemzedék számára modern társadalmunkban 
nagy jelentõséggel bír. A könyvtárba látogatóink nem csupán megismerhe-
tik a könyvtárosunk segítségével az olvasás által megnyíló lehetõségeket, 
de lehetõvé teszi az olvasók számára, hogy egymással is megoszthassák 
olvasmányélményeiket, tapasztalataikat. Az ide érkezõ látogatóink már 
a bejáratnál találkoznak a könyvtárosunk segítõkész munkájával. Olyan 
programokat tartunk, ahol szülõ és gyermek együtt játszva és versengve 
mutathatja meg, hogy mire képes, és a megszerzett információkat hogyan 
tudják hasznosítani.”
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Mekényes

Mekényes Tolna megye határán, Dombóvártól 20 km-re, 
erdõségekkel övezett völgykatlanban fekvõ település. 
Lakossága 271 fõ. A települést 1582-ben már megemlí-
tik a török adólajstromokban. Az akkori házak a 17. szá-
zadban, feltehetõen a török elleni harcok idején tûntek 
el. Nevét egy, már jóval a mostani község keletkezése 

elõtt elpusztult rác falutól kapta, mely a mai Mekényes és Nagyhajmás közt 
elterülõ Alte Kirche nevû völgyben feküdt. A község alapítói Herrnhut-Dar-
mstadtból bevándorolt német telepesek voltak, akik a 17. század elején jöt-
tek hazánkba. Az Eszterházy hercegi család engedelmével 12 evangélikus 
család telepedett le és hozták létre az új falut a jelenlegi helyen.

Az 1960-as években a mekényesi fi atalok segítségével és társadalmi 
munkájával felépült a település mûvelõdési háza. A fi atalok itt alakítot-
tak ki egy klubszobát, a késõbbi könyvtár alapjait. Ezzel párhuzamosan 
az iskolában egy kétajtós ruhásszekrény rejtette az iskolai könyvtár sze-
rény, de gyakran forgatott könyvállományát. A falu egykori tanítónõjének 
közremûködésével az állomány egyre gyarapodott, a polcok és az olvasók 
száma is folyamatosan növekedett. Hamarosan egy külön, csak könyvtár-
ként használatos termet alakítottak ki a mûvelõdési házban. A mûködést 
mindig egy, az iskolában tanító pedagógus felügyelte.

Mekényesen 1987-ben bezárt az általános iskola, 1996-ban pedig a 
kis létszám miatt az óvodát is meg kellett szüntetni. Az iskola épülete át-
alakításra került, itt kapott helyet egy új könyvtárhelyiség is, amit egyre 
kevesebben látogattak, mindössze heti 2 óra nyitvatartás mellett mûkö-
dött. Néhány év múlva a 
könyvtár visszaköltözött a 
mûvelõdési ház felújított 
termébe. A könyvállo-
mány évrõl-évre gyarapo-
dott, így lassan kinõtte a 
rendelkezésre álló teret, 
s a lakosság is igényelte 
a könyvtár mûködésének 
színesebbé, sokrétûbbé 
tételét.
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2003-ban egy sikeres 
pályázatnak köszönhetõ-
en a volt óvoda helyisé-
gét sikerült átalakítani, a 
könyvtár így új közösségi 
színtérré alakult, új pol-
cokkal, székekkel, aszta-
lokkal. Ekkor a könyvtári 
állomány több mint 2000 
könyvet, 32 VHS-t, 147 
DVD-t tartalmazott, va-
lamint 12 számítógép is 
üzemelt a helyiségben.

A terem nagysága lehetõvé teszi 20-30 fõs elõadások, csoportos fog-
lalkozások megszervezését, szabadidõs programok lebonyolítását, mint pl. 
fi lmvetítés, kézimunkaszakkör, játékdélután, vetélkedõk. A könyvtár nyit-
vatartása egész napossá vált, mivel a szomszédos helyiségben mûködõ Te-
leház dolgozói ezt biztosítani tudják.

A település 2013-ban kapcsolódott a KSZR-rendszerhez, melynek kö-
szönhetõen a könyvtárhasználat még aktívabbá vált. A könyvtár eszközei 
folyamatosan bõvülnek. A Csorba Gyõzõ Könyvtár az évek során kihelye-
zett többek között egy digitális fényképezõgépet, projektort, diavetítõt, 
számítógépet, mini hifi tornyot a településre.

A könyvtárnak 47 beiratkozott olvasója van, elsõsorban diákok és nyug-
díjasok, de az aktív korú lakosság is egyre több alkalommal veszi igénybe a 
szolgáltatásokat. A gyerekek részére elsõsorban iskolai szünetekben színes 
programokat szerveznek, kapcsolódva az éppen közelgõ aktuális ünne-
pekhez, pl. karácsonyi barkácsdélután, húsvéti készülõdés, ajándékkészítés 
anyák napjára, gyöngyfûzés.

Jelenleg 2700 kötet, 7 idõszaki kiadvány, valamit a folyamatosan bõvü-
lõ DVD-állomány várja a könyvtárlátogatókat.

A településen élõket hétfõtõl péntekig 7:00–17:00, valamint szombaton 
14:00–16:00 óráig várják Dömötörné Tóth Emese és Tolnay Tünde könyv-
tárosok.

Dömötörné Tóth Emese könyvtáros: „Könyvtárunk mára elérte, hogy való-
ban közösségi térként mûködik. A könyvtári szolgáltatások mellett segít-
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jük a településen élõk mindennapjait, a könyvtár folyamatosan helyet ad 
minden korosztály számára különbözõ rendezvényeknek. A Csorba Gyõzõ 
Könyvtár által kihelyezett, folyamatosan bõvülõ technikai berendezések-
nek köszönhetõen programjainkat színesebbé tudjuk tenni, így újabb láto-
gatókat tudunk a könyvtárba csalogatni. Az együttmûködés a Csorba Gyõ-
zõ Könyvtárral és a Sásdi Ellátási Térség referensével nagyon jó, szakmailag 
sok segítséget kapunk.”
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Drávaiványi

Drávaiványi a Sellyei járás egyik ormánsági községe, Sely-
lyétõl néhány km-re délre fekszik, lakossága 207 fõ. A 
települést a 14. században említik elõször az oklevelek, 
neve Iványiról Drá-
vaiványira 1903-

ban változott. A könyvtár szomszéd-
ságában álló, 1792-ben épült, festett 
fakazettás református templom az 
ormánsági építészet egyik kiemelkedõ 
emléke, a falu igazi nevezetessége.

A könyvtár a falu központi helyén 
található, egy épületben a polgár-
mesteri hivatallal, mellette kempinge-
zésre is alkalmas kerékpáros pihenõ 
található. A Csorba Gyõzõ Könyvtár 
KSZR-forrásból 2016-ban új polcokat, 
gyerekbútorokat, számítógépet, tech-
nikai eszközöket és társasjátékokat 
helyezett ki, így teljesen megújult a 
könyvtári tér.

SELLYEI ELLÁTÁSI 
TÉRSÉG

A térség Baranya megye 
délnyugati, határ menti 
részén elterülõ Ormánság 
településeit foglalja magá-
ban. A Sellye vonzáskörze-
tében fekvõ 27 település 
könyvtári ellátásáért Szöl-
lõsi Gréta referens felelõs.
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A beiratkozott olvasók 
száma 37 fõ, a település 
lakosságának közel 18%-
a. A szolgáltatóhelyen 
1152 dokumentum ta-
lálható, és negyedévente 
újabbakkal gazdagodik, 
ebbõl válogathatnak a 
könyvtárhasználók, de 
igény esetén akár könyv-
tárközi kölcsönzéssel is 
kérhetõek dokumentumok. A könyvtárba 5 folyóirat jár, amit rendszeresen 
kölcsönöznek is. Emellett népszerûek a DVD-fi lmek is, amiket nemcsak ha-
zavisznek az olvasók, hanem helyben is használnak.

A könyvtár felszereltsége jónak mondható, rendelkezik 2 számító-
géppel, digitális fényképezõgéppel, nyomtatóval, DVD-lejátszóval, tv-vel 
és projektorral is. Rendezvények, foglalkozások megtartására alkalmas a 
könyvtári helyiség, rendszeresek a gyermekfoglalkozások: pl. meseolvasás, 
kézmûveskedés, vetítés.

A szolgáltatóhely munkatársa Györgyeiné Berta Barbara, aki hétköznap 
8:00–11:00, szombaton 9:00–11:00 óráig várja az olvasókat.

Györgyeiné Berta Barbara munkatárs: „Úgy veszem észre, hogy a gyerekek 
nagyon megszerették a könyvtárat, fõként õk a használók. Élvezik a prog-
ramokat, és örömmel jönnek be hozzánk. A Csorba Gyõzõ Könyvtártól 
pedig minden szükséges eszközt, bútort megkaptunk, amivel még ottho-
nosabbá tudtuk tenni a könyvtári környezetet.”
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Kákics

Kákics Sellyétõl néhány kilométerre északra fekszik, 
lakossága 197 fõ. A falut az oklevelek 1410-ben em-
lítették elõször Kakych néven. A község szülötte Kiss 
Géza református lelkész, író, az Ormánság népmûvé-
szetének, néprajzának, nyelvjárásának kutatója.

A könyvtár költözése 2016-ban indokolttá vált, hiszen a korábbi helyi-
ség alkalmatlan volt könyvtári szolgáltatás biztosítására, így újat alakítottak 
ki a polgármesteri hivatallal és a kultúrházzal egy épületben. A költözés 
nem járt alapterület-növekedéssel, mégis egy sokkal otthonosabb, kelle-
mesebb helyre került a könyvtár. KSZR-forrásból megújult a teljes bútorzat: 
polcokkal, gyereksarokkal, babzsákokkal, emellett technikai eszközökkel 
és fejlesztõ játékokkal is bõvült a szolgáltatóhely.

A beiratkozott olvasók száma jelenleg 20 fõ (a település lakosságá-
nak közel 10%-a), de a megújult környezetnek köszönhetõen ez a szám 
várhatóan emelkedni fog a jövõben. A könyvtárban 1275 dokumentum 
található, és negyedévente újabbakkal gazdagodik. A szolgáltatóhely in-
ternetkapcsolattal még nem rendelkezik, de a közeljövõben ez is változni 
fog. A folyóiratok nagy népszerûségnek örvendenek, összesen 7 lap jár a 
szolgáltatóhelyre, amiket rendszeresen kölcsönöznek is. A könyvtár szol-
gáltatásai között megtalálható a házhoz szállítás is: a könyvtár munkatársa 
kérésre házhoz viszi a dokumentumokat az idõs olvasóknak.

A könyvtár rendelkezik egy számítógéppel és egy laptoppal, digitális 
fényképezõgéppel, nyomtatóval, DVD-lejátszóval és tv-vel. A szomszédos 

rendezvényteremben zaj-
ló programokhoz folya-
matban van egy hangosí-
tó berendezés beszerzése 
is. A kisebb rendezvények, 
foglalkozások megtartá-
sára alkalmas a könyvtári 
helyiség is, így a közös 
társasjátékozás, beszélge-
tés itt történik. A kákicsi 
szolgáltatóhely fogadja 
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a Csorba Gyõzõ Könyvtár által szer-
vezett programokat, és szervez saját 
rendezvényeket is, a gyerekeket pl. 
mesedélutánnal, vetítéssel és társas-
játék versennyel várják.

A szolgáltatóhely munkatársa Sze-
mes-Egres Zsanett, aki kedden és 
csütörtökön 10:00–15:00, szomba-
ton pedig 9:00–11:00 óráig várja az 
olvasókat.

Szemes-Egres Zsanett munkatárs: „Az 
alig néhány száz lelket számláló kis 
falunkban megújult környezet várja 
az olvasni vágyókat. Mindenki nagy 
örömmel veszi igénybe a könyvtár 
nyújtotta szolgáltatásokat. Könyvtá-
rosként fontos számomra, hogy jó kapcsolatot ápoljak a környezetemben 
élõkkel, valamint hogy bizalommal forduljanak hozzám. Amióta a Csorba 
Gyõzõ Könyvtár által mintakönyvtárrá váltunk, érzem, minden megvál-
tozott. A gyerekek is szívesebben jönnek, hiszen a számukra kialakított 
gyereksarok igazán hangulatos. A felnõtt könyvtárhasználók is gyakrab-
ban látogatnak meg. Ami számomra igazán meglepõ volt, hogy micsoda 
varázsa lett ennek a szolgáltatóhelynek. Megesett már több alkalommal, 
hogy csupán csak azért jöttek el a könyvtárba, mert jólesett nekik ebben 
a különösen szép és megnyugtató környezetben elmondani problémáikat, 
gondjaikat, és bár lehet, hogy könyvet nem vittek magukkal haza, de bí-
zom benne, hogy lelkük megkönnyebbült, és egy szép emlékkel gazdagab-
bak lettek. Ez a kölcsönös bizalom sokat segít abban, hogy minél nagyobb 
kedvvel látogassák a könyvtárat.”
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Márfa

Márfa község Siklóstól 10 km-re található, a Villá-
nyi-hegység déli lejtõjén, Harkánytól északnyugatra. 
Nevét az oklevelek Markfalwaként 1332-ben említették 
elõször. A török megszállás és a felszabadító háborúk 
után a Batthyány, majd pedig a Benyovszky család birto-

ka volt. A források szerint Márfa valószínûleg a kezdetektõl fogva magyarok 
lakta település volt, a lakosság az ellenreformációt követõen is hû maradt 
református hitéhez. A falu legfõbb nevezetessége a református templom, 
mely 1826-ban épült. Márfa lakónak száma 193 fõ. A településen 7 cég 
mûködik, melyek mezõgazdasággal, biztonságtechnikával, áruszállítással 
foglalkoznak. Márfa kiemelkedõ civil egyesülete a Márfai Értéktár Bizottság. 
A helyi gyerekek a szomszédos Harkányba járnak óvodába, iskolába. 

Az önkormányzat épületében került kialakításra a Csorba Gyõzõ Könyv-
tár szolgáltatóhelye. A községi könyvtár 2007-ben csatlakozott a megyei 
könyvtár mozgókönyvtári szolgáltatásához. A könyvtárnak 49 fõ beiratko-
zott olvasója van, közülük 15 gyermek és 3 nyugdíjas korú. A legfi atalabb 
rendszeres könyvtárlátogató mindössze 4 éves.

A szolgáltatóhelyen 1450 dokumentum áll az olvasók rendelkezésére, 
melyhez 45 db DVD is tartozik. Ezen kívül CD-k, hangoskönyvek kölcsön-
zésére és 10 idõszaki kiadvány olvasására is van lehetõség.

SIKLÓSI ELLÁTÁSI 
TÉRSÉG

Baranya megye déli, határ 
menti területén, Harkány 
és Siklós körzetében fek-
szik az ellátási térség 27 
települése, melynek refe-
rense Piukovics Zséljkó, a 
Siklósi Térségi Könyvtár és 
Ismeretközpont munka-
társa.
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A márfai könyvtári szol-
gáltatóhely jól felszerelt, 
mind a bútorzatot, mind a 
gépparkot tekintve: 3 szá-
mítógéppel, multifunkcio-
nális nyomtatóval, digitális 
fényképezõgéppel, projek-
torral és vetítõvászonnal is 
rendelkezik.

A településen 2016-
ban számos rendezvény 
zajlott. Ezek közül kiemel-
kedik a Csorba Gyõzõ 
Könyvtár által támogatott 
– a Siklós Hagyományõrzõ 
Egyesület kiállításával egy-
bekötött – elõadás, vala-
mint Szilas Miklós zenés 
mûsora. A könyvtári szol-
gáltatóhely minden évben 
csatlakozik az Internet Fi-
esta országos eseményso-
rozatához, idén pedig elõ-
ször vett részt az Országos 
Könyvtári Napokon.

Az olvasókat hétfõn, szerdán és szombaton 14:00–18:00, pénteken 9:00–
13:00 óráig várja a szolgáltatóhely munkatársa, Turcsányi Tünde.

Farkas József polgármester: „A Csorba Gyõzõ Könyvtár segítségével nem 
csupán a lakosság informálódása és kultúrához jutása valósul meg, hanem 
a széleskörû programlehetõségek biztosításával a könyvtári szolgáltatóhely 
tényleges közösségi térként mûködik. A késõbbiekben szeretnénk tovább 
bõvíteni a megrendezésre kerülõ programok listáját, emellett pályázati for-
rások igénybevételével egy tágasabb könyvtár kialakítását tervezzük, mely-
re nagy igény lenne.”
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Turcsányi Tünde könyvtáros: „Maximálisan meg vagyok elégedve a könyvtár-
ellátási rendszerrel, a Csorba Gyõzõ Könyvtár mind a dokumentumellátott-
ságról, mind a fejlesztések folyamatos megvalósításáról megfelelõ módon 
gondoskodik. Referensünknek köszönhetõen mindig az olvasói igényeknek 
megfelelõ dokumentumokat kapjuk, a szakmai támogatás mellett a könyv-
tár programjainak megvalósításában is nagy segítségemre van.”
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Vokány

Vokány Siklóstól 8 km-re északkeletre, a Villá-
nyi-hegység ölelésében fekszik. A település helyén 
az Árpád-korban bencés apátság állt, melyet az ok-
levelek már 1183-ban említettek. A török hódolt-
ság idején a falu elnéptelenedett, helyén szerb és 

német telepesek a 18. században új falut alapítottak. Az írott forrásokban 
1710-ben említik elõször az új települést, Vokan néven. A falu neveze-
tessége az 1777-ben copf stílusban épített, a Szentháromság tiszteletére 
felszentelt katolikus templom.

Jelenleg 870 fõ él a településen. A községben két csoportos Német 
Nemzetiségi Óvoda, valamint 8 osztályos 75 fõt számláló Német Nemze-
tiségi Általános Iskola található. A civil élet is igen aktív: német és roma 
nemzetiségi önkormányzatok, kulturális egyesületek, tánccsoportok tevé-
kenykednek.

2014-ben újult meg a kultúrház, mely jelenleg IKSZT-ként mûködik. A 
felújított épületben kapott helyet a könyvtár is, mely kulturált és akadály-
mentes környezetben lett kialakítva. 2015-ben a régi könyvtárépületben 
nemzetiségi tájszobát hoztak létre, mely helyi gyûjtésekbõl, adományokból 
folyamatosan gazdagodik.

A dokumentumok kölcsönzésén kívül lehetõség van fénymásolásra, 
szkennelésre, az olvasók 4 számítógépet használhatnak és szabad wifi -el-
érés is biztosított. Az elmúlt idõszakban a beiratkozók száma megduplázó-
dott. Míg a korábbi években átlagosan 40-45 fõ olvasó volt, tavaly már 84 
fõre emelkedett ez a szám.

A Csorba Gyõzõ Könyv-
tár jóvoltából korszerû, 
modern könyvállományra 
tett szert a Vokányi IKSZT, 
mely folyamatosan forog, 
frissül, így az olvasók rend-
szeresen találkozhatnak az 
újdonságokkal.

Az intézmény 3600 
dokumentummal rendel-
kezik, melybõl több mint 



A BARANYA MEGYEI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER 2016-BAN50

2000 a Csorba Gyõzõ 
Könyvtár által kihelyezett 
állomány. Lehetõség van 
folyóiratok olvasására, de 
igény esetén önéletrajz 
elkészítésében és ügyinté-
zésben is segítik a látoga-
tókat a munkatársak.

A könyvtár központi 
szerepet tölt be az IKSZT 
életében. Számos rendez-

vénynek, programnak ad helyet a könyvtár, gyakran látogatnak ide a helyi 
iskolások, itt gyülekeznek a szakkörösök és a gyógytornára járók.

A könyvtár egyik legaktívabb csoportja a Kézimunka Klub. A klubba 
korosztálytól függetlenül bárkit szívesen látnak a tagok, akik heti egy alka-
lommal jönnek össze. A tagok rendszerint otthonról hozzák az ötleteket, 
könyveket, másolatokat, melyekbõl a könyvtárban dolgoznak. A klub igen 
aktív, az idei évben a templom ünnepi fenyõjére készítenek horgolt dísze-
ket, de rendszerint megjelennek portékáikkal a különbözõ rendezvénye-
ken, és rendszeresen jótékonykodnak is.

2015-ben az elsõk között csatlakozott a KönyvtárMozi programhoz a 
szolgáltatóhely, melynek segítségével mára több mint 20 mozifi lmet tekint-
hettek meg az érdeklõdök.

A településen élõk hétköznapjait számos állandó és alkalmi rendezvény 
színesíti, melyben rendezõként, szervezõként az IKSZT is részt vesz. Az ál-
landó programok között szerepelnek az ünnepi megemlékezések, a helyi 
sváb ünnep, a Putzkorb, a Szárnyas Falunap, az Idõsek Estje és a Már-
ton-nap. Ezen kívül játszóház, kirándulások, önkéntes akciók és a falunap 
szervezésében, lebonyolításban nyújt segítséget az IKSZT. Az IKSZT és a 
könyvtár tevékenysége szorosan összekapcsolódik, elkötelezõdésük a kul-
túra, a helyi értékek megóvásában, átörökítésében töretlen.

A település kulturális életének meghatározója Bálint Zsoltné, aki a szolgál-
tatóhely vezetõje is egyben. A könyvtár vasárnap kivételével minden nap 
12:00–18:00 óra között látogatható.

Bálint Zsoltné könyvtáros: „Nagyon gyümölcsözõ, hogy településünk csat-
lakozott a Csorba Gyõzõ Könyvtárhoz, mert így rengeteg új kiadvánnyal, 
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folyóirattal, hangoskönyvvel gazdagodik hónapról hónapra könyvtárunk, 
rugalmasan alkalmazkodva az olvasói igényekhez. Nagy örömmel fogadjuk 
az éves rendezvényeket is, melyekkel a saját programjainkat gazdagíthat-
juk. Összességében elmondhatom, hogy a könyvtár igazi kulturális, közös-
ségi színtérré vált az évek során, ahova szívesen térnek be a helyiek. Re-
mélem ez az együttmûködés továbbra is az olvasók elégedettségét, mind 
hatékonyabb kiszolgálását eredményezi!”

Mester Mihályné polgármester: „Önkormányzatunk jó kapcsolatot ápol a 
Csorba Gyõzõ Könyvtárral, és meg van elégedve a szolgáltatás minõségé-
vel és a kapcsolattartó referenssel. Számunkra nagyon fontos a kulturális 
rendezvények támogatása, hogy ezáltal településünkön az élet mozgalma-
sabb, élhetõbb legyen. Köszönjük az eddigi segítséget, és bízunk a hason-
lóan kiváló együttmûködésben!”
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Boldogasszonyfa

A Zselic változatos, völgyes-dombos déli részén, So-
mogy és Baranya megye határán fekszik Boldogasz-
szonyfa település. A „kis hegyek” 250 m magas-
ságot érnek el, így biztosítva a gyönyörû kilátást. 
Boldogasszonyfán érdemes megtekinteni a Hoffer 

János-emlékkiállítást, mely a népi fafaragó, a „Népmûvészet Mestere” 
címmel kitüntetett, egykor a településen élt mester munkáit mutatja be.

A lakosság száma jelenleg (a két résztelepüléssel Antalszállással és Tere-
csennyel együtt) kb. 430 fõ. A könyvtárba 48 fõ beiratkozott olvasó jár. Õk 
mind aktívak, rendszeresen látogatják az intézményt, kölcsönzik a köny-
veket.

A boldogasszonyfai szolgáltatóhely 2005-ben csatlakozott a Csorba 
Gyõzõ Könyvtár mozgókönyvtári ellátásához. Nagy mennyiségû saját ál-
lománya mellett a friss dokumentumok száma jelentõsen gyarapodott: 
szépirodalommal, szakirodalommal, német nyelvû, bestseller és gyermek-
könyvekkel lett gazdagabb a könyvtár, valamint a kötelezõ olvasmányok is 
nagyobb számban hozzáférhetõk.

Az 50 m2-es helyiséget 2012-ben újította fel az önkormányzat, a falak 
gipszkarton burkolatot kaptak. A bejárat nagyrészt akadálymentesített. Az 
elmúlt néhány évben eszközállománya is bõvült: 2 új számítógép, digitá-
lis fényképezõgép, projektorállvány és -vászon, új szekrény, székek és 18 

SZENTLÕRINCI 
ELLÁTÁSI TÉRSÉG

A Szigetvár és Pécs között 
fekvõ Szentlõrinc környé-
kén lévõ 22 település szol-
gáltatóhelyeinek könyvtári 
ellátásáért Benked Anett 
referens felel.
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társasjáték került ide, ezek 
remekül hasznosulnak az 
újonnan szervezõdött kö-
zösségi térben.

A szolgáltatóhely szé-
lessávú internetkapcsolat-
tal rendelkezik, 6 számító-
gépet vehetnek igénybe a 
használók, valamint fény-
másolásra, nyomtatásra, 
szkennelésre is van lehe-
tõség. Olyan folyóiratok 
érhetõk el a könyvtárban, 
amelyek megfelelnek a 
helyiek érdeklõdésének, 
ezáltal népszerûek is.

A könyvtár minden 
évben csatlakozik az or-
szágos programokhoz 
(Internet Fiesta, Országos 
Könyvtári Napok), ezeken 
felül is számtalan prog-
rammal várja a látogató-
kat, elsõsorban a gyere-
keket.

A kulturális közfoglalkoztatásnak köszönhetõen hétfõtõl péntekig napi 8 
órában (8:00–16:00) van lehetõség látogatni a szolgáltatóhelyet.

Bödõné Pápai Erzsébet munkatárs: „A Csorba Gyõzõ Könyvtár által biztosí-
tott programok és eszközök sokat lendítettek a helyi igények kielégítésén. 
Szakreferensünk mindenben rendelkezésre áll, mindent megtesz azért, 
hogy szolgáltatásunk jól mûködjön.”
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Csonkamindszent

Csonkamindszent Baranya megyében, Pécstõl 18 
km-re a 6-os út mentén található, Szentlõrinctõl 
mindössze 3 km-re. A lakosság száma 174 fõ. Csend 
és jó levegõ jellemzi a hangulatos, aprócska falut. A 
folyamatosan bõvülõ alapellátások és az ezt kiegészí-

tõ szolgáltatások a település népességmegtartó képességének egyik fon-
tos feltétele.

Csonkamindszenten 2009 óta mûködik a Csorba Gyõzõ Könyvtár szol-
gáltatóhelyeként a település könyvtára, melynek egy – az önkormányzat 
által felújított, akadálymentesített – 50 m2-es épület ad otthont. A telepü-
lés központjában helyezkedik el, jól megközelíthetõ, az épület elõtt parko-
lási lehetõséggel és kerékpártárolóval. A szolgáltatóhely állománya folya-
matosan bõvül, a kért könyvek gyors megküldésének köszönhetõen (MPL 
szolgáltatás) nõtt a könyvtár népszerûsége az utóbbi idõben.

A Csorba Gyõzõ Könyvtár az elmúlt években 2 számítógépet, nyomta-
tót, hangfalakat, digitális fényképezõgépet, könyvespolcokat, asztalt, szé-
keket, babzsákokat, gyermekasztalt, kisszéket, projektort és vetítõvásznat 
helyezett ki a településre. A könyvtár egyik részében gyereksarok került ki-
alakításra, ahol a gyerekek társasjátékozhatnak, a másik részében pedig ifjú-
sági sarok található, számítógépekkel. Az épületben tévénézésre is van le-
hetõség, valamint a kihelyezett projektor segítségével mozizásra is van mód. 
A helyiség kialakításánál fontos cél volt, hogy minden korosztály el tudjon 
különülni egymástól, de legyen egy közös tér is, ahol együtt lehetnek.

Az Országos Könyvtá-
ri Napokra minden évben 
ötletes programokkal re-
gisztrál a település, szin-
te minden napra jut egy 
program, ami rendszerint 
fellendíti a közösségi éle-
tet. Pl.: Mesél az õsz, Ze-
nés versek, Õszi versek.

A könyvtár kedden és 
szerdán 8:30–11:30 és 
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17:00–19:00, pénteken 
8:30–10:30 és 16:00–
19:00, szombaton pedig 
9:00–12:00 és 13:00–
15:00 óra között áll az ol-
vasók rendelkezésére.

Kesztyüsné Petrás Ivett 
munkatárs: „Nagyon jó 
dolognak tartom a Bara-
nyai Könyvtárellátási Szol-
gáltató Rendszert, mert egyébként a kisebb településeknek nincs lehetõ-
sége, hogy ilyen szolgáltatást tudjon biztosítani, és ez a rendszer lehetõvé 
teszi mindenki számára a kulturális fejlõdés lehetõségét. A rendezvények, 
programok és a változatos könyvállomány mindenki igényét kielégíti. A 
kapott eszközöket nagy szeretettel használják az emberek, és szívesen jön-
nek a programokra is. Nagyon fontos, hogy az emberek a szabadidejüket 
hasznosan és tartalmasan tudják eltölteni, ami a könyvtárban lehetséges 
is. Egy idõs ember egy újság elolvasásával vagy egy gyermek egy mondó-
ka tanulásával vagy csak egy rajz elkészítésével, mind-mind azt bizonyítja, 
hogy a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer jó, és mûködésére továbbra 
is szükség van!”
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Kétújfalu

A Szigetvártól 13 km-re található település 1940-ben, 
Magyarújfalu és Németújfalu egyesítésével jött létre, 
de a Kétújfalu nevet csak két évvel késõbb vette fel. A 
703 fõ lakosú községben általános iskola, összevont 
óvoda és bölcsõde is mûködik. Kétújfalu leghíresebb 

szülötte Konrád Ignác festõmûvész, akinek mûvei többek között Saratoga 
Springsben, az American Museum of Racingben láthatóak.

A Csorba Gyõzõ Könyvtár szolgáltatóhelye a 2012-ben felavatott IKSZT-
ben kapott helyet. Az intézmény minden Európai Uniós szabványnak meg-
felel. 2015-ben a szolgáltatóhelyen több mint 1500 dokumentum volt 

megtalálható. A könyvtár-
ba 103 fõ iratkozott be, a 
használók közül 30 gyer-
mek és 73 aktív korú.

Az IKSZT és vele együtt 
a szolgáltatóhely egész 
évben bõvelkedik a leg-
különbözõbb rendezvé-
nyekben. Március 21-én 
rajzpályázatot hirdettek 
fi atalok számára „Én és 

SZIGETVÁRI 
ELLÁTÁSI TÉRSÉG

A Szigetvár vonzáskörze-
tében fekvõ települések 
közül 26 tartozik a térség-
hez, amelynek könyvtári 
ellátását Vasvári Gergely 
és Hirsch Csabáné, a Szi-
getvár Városi Könyvtár 
munkatársai végzik.



A BARANYA MEGYEI KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER 2016-BAN 57

az okos világ” címmel, au-
gusztus 1-jén Rosta Géza 
gyermekmûsorral vendég-
szerepelt náluk. A könyv-
tár minden évben csatla-
kozik a márciusi Internet 
Fiesta és az októberi Or-
szágos Könyvtári Napok 
rendezvénysorozatához. 
Az Országos Könyvtári 
Napok keretein belül játé-
kos kvízzel mozgatták meg a település apraját-nagyját. 2015-ben a tele-
pülés szolgáltatóhelye a Szigetvári Ellátási Térségbõl elsõként csatlakozott 
a KönyvtárMozi szolgáltatáshoz. A gyermekeknek mesefi lmet, a felnõt-
teknek a Csinibaba címû alkotást vetítették elõször. Decemberben Dékány 
Ágnes bábelõadása szórakoztatta az érdeklõdõket.

A rendezvények szervezésének és lebonyolításának felelõse a szolgál-
tatóhely munkatársa és az IKSZT vezetõje, Törzsök Anasztázia. A Csorba 
Gyõzõ Könyvtár elektronikai és informatikai eszközökkel, valamint bútor-
zattal is emeli a település könyvtári szolgáltatásának színvonalát. A Könyv-
tárellátási Szolgáltató Rendszer 2013-as indulása óta nagyméretû vetítõ-
vászonnal és gyermekbútorokkal bõvült a szolgáltatóhely felszereltsége. A 
könyvek, DVD-k, CD-k és hangoskönyvek kölcsönzése mellett 5 folyóirat 
olvasására is van lehetõség.

A könyvtári szolgáltatásokat keddtõl péntekig 12:00–18:00, szombaton 
13:00–18:00 óra között lehet igénybe venni.

Törzsök Anasztázia az IKSZT vezetõje: „Egy ilyen kis könyvtárban, mint 
a miénk, természetesen minden olvasómat ismerem. Idõnként tétován, 
tanácstalanul állnak a polcok elõtt, testbeszédük viszont arról árulkodik, 
hogy szükségük van rám. A segítõ szándék pozitív hatású, azt gondolom, 
jó úton haladok, hogy bizalmukat és megbecsülésüket elnyerjem.”

Klózer Gyula polgármester: „Településünk közösségi életének fõ mozgató-
rugója az IKSZT. Az elmúlt két évben számos rendezvénynek és képzésnek 
adott helyet, mely nemcsak a településen élõk életét mozdította elõrébb, 
hanem a mikrotérséghez kapcsolódó községek lakosainak is különbözõ 
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szolgáltatásokat nyújtott. A helyben nyújtott szolgáltatásokat mindenki 
igénybe veszi, a legfi atalabbtól a legidõsebb korosztályig. A KönyvtárMozi 
elindításával az ovis gyermekek rendszeresen, a helyi közösség heti rend-
szerességgel látogatja a könyvtárat. A szolgáltatás minõségének javítása 
folyamatos célkitûzésként szerepel településünk rövid és hosszú távú stra-
tégiájában is.”
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Nemeske

A község Szigetvártól 9 km-re található, közigaz-
gatásilag hozzátartozó település Görösgalpuszta. 
Tipikus egyutcás falu. Legjelentõsebb látnivalója az 
1792-ben késõbarokk stílusban épült református 

temploma. A településen ma 254 fõ lakik. Nemeskében korábban mû-
ködött iskola, napjainkban a közeli Nagydobsza oktatási intézményébe, 
illetve Szigetvárra járnak a gyerekek tanulni.

A faluházban kapott helyet a Csorba Gyõzõ Könyvtár szolgáltatóhelye. 
A faluház két szobáját 2008-ban alakították könyvtárrá, amely felvette az 
egykori helyi népmûvelõ, tanító, Póré János nevét. 2015-ben a szolgáltató-
helyen körülbelül 1000 dokumentum volt megtalálható. A lakosság közel 
fele (103 fõ) beiratkozott olvasója volt a könyvtárnak, többségük az aktív 
korosztályból került ki, valamint 10 gyermek és 6 nyugdíjas.

A szolgáltatóhely évrõl-évre csatlakozik a márciusi Internet Fiesta és az 
októberi Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozatához. A 2015-ös év 
során több kulturális programot tartottak a könyvtárban, ilyen volt a már-
ciusi Húsvétváró kézmûves foglalkozás, a gyereknap, decemberben pedig 
a Karácsonyváró program.

A kistelepülés kulturális életének meghatározója a szolgáltatóhely ve-
zetõje, Varga Gabriella. A Csorba Gyõzõ Könyvtár a Könyvtárellátási Szol-
gáltató Rendszer 2013-as indulása óta kiemelt fi gyelmet fordít a szolgál-
tatóhelyek eszközállományának fejlesztésére. A könyvtár DVD-lejátszóval, 
diavetítõvel, digitális fényképezõgéppel, számítógéppel, projektorral és 
vetítõvászonnal bõvült az évek során. A könyvek, DVD-k, CD-k és han-
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goskönyvek kölcsönzése 
mellett folyóirat-olvasásra 
is van lehetõség.

A könyvtári szolgáltatá-
sokat szerdán és csütör-
tökön, valamint vasárnap 
13:00–17:00 óra között 
lehet igénybe venni.

Tóth Péterné polgármester: „Településünk a Csorba Gyõzõ Könyvtár segít-
ségével színvonalas rendezvények szervezésével színesíti az itteni lakosság 
életét. A lakosság minden rétege talál megfelelõ programot, amelyet leg-
többször a könyvtárlátogatók segítségével választunk ki. A könyvállomá-
nyunk fejlesztésénél, bõvítésénél fi gyelembe vesszük az olvasói igényeket 
is. Pl. a receptmagazinokból rendszeresen próbálunk ki fi nomságokat, ha 
valami, akkor ez biztosan a könyvtárellátás egyik kézzel fogható eredmé-
nye. Reméljük, hogy ez a támogatás még sok éven át mûködni fog.”

Varga Gabriella munkatárs: „Apró településünk közössége nagy örömmel 
fogadta a Csorba Gyõzõ Könyvtár támogatását, amivel bõvítették „kis 
könyvtárunkat”, legyen szó könyvekrõl vagy számítógéprõl. A legtöbb 
programunknak köze van a könyvtárhoz, a településen élõk szívesen moz-
dulnak ki otthonról, hogy közös dolgokat csináljanak együtt.”
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Márok

A mintegy 450 lakosú település Baranya megye dél-
keleti részén található, Villánytól 5 km-re. A község 
folyamatosan megújul, és minden erejével azon van, 
hogy kiemelkedjen az egyhangúságból. Ezt mutatják 
az utóbbi évek fejlesztései is, mint a közösségi ház és 
a savanyító üzem létrehozása, a játszótér felújítása, a 

tájház kialakítása, eredeti állapotának visszaállítása.
Az önkormányzat 2011-tõl a Start program keretében helyben termeli 

gyümölcseit, zöldségeit, melyeket az általa mûködtetett savanyító üzem-
ben dolgoznak fel, valamint helyben és a villányi piacon „Mároki fi nomsá-
gok” néven értékesítenek. A helyi mezõgazdaság elõsegítése érdekében 
létrehozták a Márokért Szociális Szövetkezetet, mely munkahelyeket te-
remt, és motorja lehet a helyi gazdaság fellendülésének.

A település szellemi értékeként kiemelendõ a „Mároki lakodalmas” 
címû rendezvény, amely 2015-ben felvételt nyert a Baranya Megyei Érték-
tár nemzeti értékei közé. A falu életében fontos szerepet tölt be az Együtt 
Márokért Egyesület, melynek elsõdleges célja a falu társadalmi életének 
elõremozdítása, a lakosok életminõségének javítása, életszínvonalának nö-
velése. A településen mûködik nyugdíjas klub, sportegyesület, polgárõrség, 
német nemzetiségi táncegyüttes és német nemzetiségi önkormányzat.

VILLÁNYI ELLÁTÁSI 
TÉRSÉG

A térség Baranya megye 
délkeleti részén helyezke-
dik el. A Pécset Villánnyal 
összekötõ út környékén 
fekvõ 23 település könyv-
tári ellátásáért Kárpáti 
Szlávna referens felel.
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2015-ben adták át a 
Többfunkciós Szolgálta-
tó Központot, melyet a 
település központjában 
lévõ régi iskola épületé-
ben alakítottak ki, s ahol 
most a könyvtár is mûkö-
dik. Itt kapnak helyet a ci-
vil szervezetek, itt zajlanak 
a különbözõ szabadidõs 
tevékenységek, melyek le-
hetõséget adnak a közös-
ségi programokra. Az épü-
letben a könyvtár mellett 
mûködik egy számítógép-
terem is, melyet a haszná-
lók gyakran látogatnak.

A könyvtárnak jelen-
leg 40 beiratkozott olva-
sója van, állománya 1413 
dokumentumból áll. A 
Csorba Gyõzõ Könyvtár 

az elmúlt években számítógéppel, nyomtatóval és technikai eszközökkel 
bõvítette a szolgáltatóhely infrastruktúráját. Bútorzata teljesen felújított, 
fi atalos, alkalmas csoportos foglalkozások megtartására is.

A könyvtárat szívesen látogatják gyerekek és kisgyerekes családok, 
akiknek diavetítéseket és kézmûves foglalkozással egybekötött játszóházat 
szervez a könyvtáros munkatárs. 2016-ban a szolgáltatóhellyel kapcsolat-
ba lépett az INDIT közalapítvány, melynek munkatársai a helyi gyerekek-
nek és fi ataloknak a különbözõ készségek fejlesztésére szolgáló játékokat, 
stresszkezelési technikákat mutattak be és tanítottak meg. Emellett a kö-
zösségi ház befogadta az alapítványhoz tartozó Drogprevenciós Munka-
csoport „Szabadság, Egyenlõség, Párkapcsolat” címû kiállítását is, mely a 
Lelki Egészség Világnapja alkalmából nyílt meg.

A Többfunkciós Szolgáltató Központ hétfõtõl szombatig tart nyitva, a láto-
gatók igényeinek megfelelõen délelõtti és délutáni órákban is.
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Krizics Zsanett polgármester: „Véleményem szerint nagy szükség van a kis-
településeken is a jól mûködõ könyvtárakra. Zsáktelepülés lévén, a rossz 
közlekedési lehetõségekbõl kifolyólag, lakosaink nehezen tudnak eljutni a 
környékbeli nagyobb településekre. A könyvtári rendezvények közösség-
építõ szerepet is betöltenek, mindazon túl, hogy látogatóink élményeket 
kapnak. Könyvtárunk lehetõséget ad a településünkön élõ embereknek 
arra, hogy kulturált környezetben számítógépet használjanak, helyben, 
nyugodt körülmények között olvassanak, rendezvényeken vegyenek részt. 
Márokon központi szerepet tölt be a könyvtár, így nagyon örülünk, hogy 
lehetõségünk van a Csorba Gyõzõ Könyvtárral való együttmûködésre.”
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Peterd

Peterd Baranya megye középsõ részén, a megyeszék-
helytõl délre, Pécs és a Villányi-hegység között fekvõ 
zsáktelepülés. 196 fõs lakosságával aprófalvas, örege-
dõ településnek számít. A településen óvoda, iskola 

nem mûködik, a gyerekek az újpetrei oktatási intézményeket veszik igény-
be. Az önkormányzat a legnagyobb munkáltató a közmunkaprogramnak 
köszönhetõen, ezen kívül egy fûrésztelep mûködik a faluban, mely szintén 
foglalkoztat néhány helybélit.

A könyvtár összevontan mûködik az önkormányzati hivatallal és a mû-
velõdési házzal, egy felújított, korszerûsített épületben. A könyvtári helyi-
séget 2015 telén felújította a fenntartó, új bútorokkal tette komfortosab-
bá, és egy gyereksarokkal egészítette ki, melynek kialakításában a Csorba 
Gyõzõ Könyvtár nyújtott segítséget. Az elmúlt években technikai eszkö-
zöket és egy számítógépet helyezett ki a szolgáltató könyvtár, hogy az 
olvasók számára biztosítva legyen az internethasználat.

A szolgáltatóhelynek 46 beiratkozott olvasója van, állománya 1115 
dokumentumból áll. Az olvasók rendszeresen használják a számítógépet, 
népszerûek a folyóiratok és gyerekkönyvek a használók körében.

A munkatárs nagy hangsúlyt fektet a gyerekeknek szóló programokra, 
igyekszik szabadidejükben elfoglaltságot biztosítani számukra. A jeles na-
pok, ünnepek alkalmával kézmûves foglakozásokat szervez, vagy kisebb 
mûsorral is készülnek. Ezeket az alkalmakat az önkormányzat mindig tá-
mogatja.

Az olvasókat Baráth Júlia 
várja a könyvtár nyitva-
tartási idejében, hétfõn, 
kedden és csütörtökön 
10:00–12:00, szerdán és 
pénteken 16:00–18:00 
óra között.

Koskáné Barka Ibolya pol-
gármester: „Könyvtárunk 
nagy segítséget jelent az 
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általános és a középisko-
lás gyerekek számára. A 
szülõknek komoly anyagi 
terhet jelent a kötelezõ 
olvasmányok beszerzése. 
A középiskolások hasznát 
veszik a nyelvkönyveknek, 
és különbözõ szakköny-
veknek. A kisgyerme-
kes anyukák szeretettel 
látogatják a kicsikkel a 
gyereksarkunkat, és szeretik a mesekönyveket, fõleg azokat, amiket a te-
levízióban is látnak. Az idõsebb korosztályból jönnek kevesebben, õk a 
regényeket kedvelik. A tinik körében az idei év slágere a Szent Johanna 
Gimi volt. A legjobban sikerült rendezvényünk a nyári „Unalomûzõ” volt, 
melynek a környezõ falvakban is híre ment. Finom meleg ételt kaptak a 
gyerekek, fi lmnézés, társasjáték, rejtvényfejtés volt a programban. Másik 
sikerünk a nyugdíjas nap, ahol a Csorba Gyõzõ Könyvtár által fi nanszí-
rozott mûsorban, Stubendek Katalin és Götz Attila zenés, irodalmi pro-
dukciója volt látható. Ezúton szeretnénk megköszönni a lehetõséget. Nagy 
élmény volt!”
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A könyvtárbuszok

Immáron hat éve, 2010 óta szolgáltat Baranya megye elsõ, modern könyv-
tárbusza, majd 2014 tavaszán szolgálatba állt a második bibliobusz. Mind-
két jármû menetrendszerûen közlekedik, egy hónapban kétszer látogatnak 
ugyanarra a településre, ahol másfél órát szolgáltatnak. A jármûveken mû-
holdas parabolaantenna segítségével biztosítják az internetelérést a láto-
gatóknak, akik több ezer könyv és audiovizuális dokumentum közül tallóz-
hatnak, fénymásolni, nyomtatni, szkennelni is tudnak és kéréssel/kérdéssel 
fordulhatnak a könyvtároshoz. A gyerekek kreatív foglalkozáson vehetnek 
részt, illetve bárki, aki nem találja meg a buszokon a keresett dokumentu-
mot, kérheti a legközelebbi szolgáltatási alkalomra.
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Pillanatképek az első könyvtárbuszról
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Pillanatképek a második könyvtárbuszról
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Melléklet

A Baranyai Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben résztvevő 

települések listája (2016)

Mohácsi ET települései

Bár, Bezedek, Dunaszekcsõ, Geresdlak, Görcsönydoboka, Himesháza, Homo-
rúd, Ivándárda, Kisnyárád, Kölked, Lippó, Liptód, Majs, Maráza, Máriakéménd, 
Nagynyárád, Palotabozsok, Sárok, Sátorhely, Somberek, Szajk, Szebény, Szé-
kelyszabar, Szûr, Töttös, Udvar, Véménd

Pécsi ET települései

Abaliget, Aranyosgadány, Bakonya, Baksa, Bicsérd, Boda, Bosta, Görcsöny, 
Husztót, Kisdér, Kovácsszénája, Kõvágószõlõs, Liget, Magyarhertelend, Ma-
gyarszék, Mánfa, Ócsárd, Pellérd, Pogány, Szalánta, Szilvás, Téseny, Zók

Pécsváradi ET települései

Egyházaskozár, Erdõsmecske, Erzsébet, Fazekasboda, Feked, Hidas, Hosszúhe-
tény, Kárász, Kátoly, Kékesd, Köblény, Lovászhetény, Magyaregregy, Martonfa, 
Máza, Mecseknádasd, Nagypall, Óbánya, Ófalu, Pereked, Szalatnak, Szászvár, 
Szellõ, Szilágy, Zengõvárkony

Sásdi ET települései

Ág, Alsómocsolád, Bakóca, Baranyajenõ, Baranyaszentgyörgy, Bikal, Felsõeger-
szeg, Gerényes, Gödre, Kisbeszterce, Kishajmás, Kisvaszar, Mekényes, Mezõd, 
Mindszentgodisa, Nagyhajmás, Oroszló, Palé, Szágy, Tarrós, Tékes, Tormás, 
Varga, Vásárosdombó, Vázsnok

Sellyei ET települései

Adorjás, Baranyahídvég, Besence, Bogádmindszent, Bogdása, Csányoszró, 
Drávafok, Drávaiványi, Drávakeresztúr, Drávasztára, Felsõszentmárton, Hegy-
szentmárton, Hirics, Kákics, Kemse, Kisasszonyfa, Kisszentmárton, Magyar-
mecske, Magyartelek, Markóc, Marócsa, Nagycsány, Okorág, Sámod, Sósver-
tike, Vejti, Zaláta
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Siklósi ET települései

Babarcszõlõs, Bisse, Csarnóta, Diósviszló, Drávacsehi, Drávacsepely, Drávapal-
konya, Drávaszabolcs, Drávaszerdahely, Egyházasharaszti, Garé, Gordisa, Ké-
mes, Kisharsány, Kistapolca, Kistótfalu, Kovácshida, Márfa, Matty, Nagyhar-
sány, Nagytótfalu, Old, Rádfalva, Siklósnagyfalu, Szava, Túrony, Vókány

Szentlőrinci ET települései

Almamellék, Bánfa, Boldogasszonyfa, Botykapeterd, Bükkösd, Csebény, Cserdi, 
Csertõ, Csonkamindszent, Dinnyeberki, Helesfa, Ibafa, Királyegyháza, Mozsgó, 
Nagypeterd, Nagyváty, Rózsafa, Szabadszentkirály, Szentdénes, Szentkatalin, 
Szentlászló, Szulimán

Szigetvári ET települései

Basal, Bürüs, Dencsháza, Endrõc, Gyöngyösmellék, Hobol, Kétújfalu, Kisdob-
sza, Kistamási, Magyarlukafa, Merenye, Molvány, Nagydobsza, Nemeske, Pata-
poklosi, Pettend, Somogyapáti, Somogyhárságy, Somogyhatvan, Somogyvisz-
ló, Szentegát, Teklafalu, Tótszentgyörgy, Várad, Vásárosbéc, Zádor

Villányi ET települései

Áta, Borjád, Hásságy, Ivánbattyán, Kisherend, Kisjakabfalva, Kiskassa, Kislippó, 
Lapáncsa, Lothárd, Magyarbóly, Magyarsarlós, Márok, Nagybudmér, Nagyko-
zár, Olasz, Palkonya, Pécsdevecser, Peterd, Pócsa, Szederkény, Újpetre, Villány-
kövesd

Könyvtárbusz 1. települései

Almáskeresztúr, Berkesd, Cún, Ellend, Gilvánfa, Gyód, Hegyhátmaróc, Horvát-
hertelend, Illocska, Ipacsfa, Kásád, Katádfa, Kórós, Lúzsok, Mecsekpölöske, 
Nyugotszenterzsébet, Ózdfalu, Páprád, Pécsudvard, Piskó, Regenye, Siklósbo-
dony, Szaporca, Szárász, Szemely, Szõkéd, Tésenfa, Tófû, Vékény

Könyvtárbusz 2. települései

Alsószentmárton, Apátvarasd, Belvárdgyula, Birján, Bodolyabér, Bogád, Cser-
kút, Drávapiski, Egerág, Erdõsmárok, Gerde, Gyöngyfa, Hetvehely, Kacsóta, 
Keszü, Kisbudmér, Kökény, Kõvágótöttös, Monyoród, Okorvölgy, Orfû, Pécsba-
gota, Romonya, Sumony, Szõke, Szörény, Tengeri, Velény, Versend
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