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A Csorba Győző Könyvtár az év elején új kiadványt hozott létre, mely negyedévente
jelenik meg. A Könyvtári HírZengő című újság azzal a céllal jött létre, hogy a
könyvtárellátási szolgáltató rendszerben (KSZR) résztvevő települések könyvtárai,
munkatársai és a városi könyvtárakban dolgozók hasznos szakmai információkhoz
jussanak.

      

A módszertani segítségnyújtás mellett a szerzők hasznos tanácsokkal szeretnék ellátni a
megye kistelepülési könyvtárainak munkatársait. Az újságban szó esik jogszabályi
változásokról, országos szakmai hírekről, pályázati lehetőségekről, Baranya megye könyvtári
rendezvényekről, eseményekről, a könyvtári ellátás kérdéseiről, illetve megoldandó feladatairól.
Az újság másik célja, hogy összefogja a megyében levő könyvtárakat és az azokban dolgozó
könyvtárosokat, akik ily módon kapcsolatba tudnak lépni egymással, hírt tudnak adni magukról
és rendezvényeikről. „Fontosnak tartom kiemelni, hogy az újságot nem csak egy
szerkesztőbizottság írja, hanem lehetőséget kapnak a megyében dolgozó könyvtárosok is, hogy
bemutathassák intézményük egy-egy fontos eseményét és megoszthassák tapasztalataikat.” –
tudtuk meg Mizerák Andreától, a lap főszerkesztőjétől.

  

Ez idáig a Könyvtári HírZengőnek két száma jelent meg. Az első szám megjelenése március
közepére lett időzítve, az Internet Fiesta néven futó, országos rendezvénysorozat
eseményeihez. Ebben a kiadványban kiemelten foglalkoztunk a februárban lezajlott
KSZR-szakmai nap rendezvényével, ennek témája a könyvtárak szerepe az olvasóvá
nevelésben volt, amelyen Kádár Annamária pszichológus
tartott előadást. Ezen kívül a nyitószámban a könyvtárosok megismerkedhettek egy nálunk
ismeretlen történetmesélési előadásmód, a Japánból származó papírszínház, a kamishibai
kulisszatitkaival és a vele kapcsolatos gyakorlati tapasztalatokkal. Arról is megtudhattunk
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részleteket, hogy a minden könyvtárban egyre fontosabb szerepet kapó
dokumentum-digitalizálás terén milyen eredményeket ért el a közelmúltban a Csorba Győző
Könyvtár.

  

A második szám július elején került kiadásra, amelynek fő témája a biblioterápia. A két cikkből
álló összeállítás első részében egy gyakorló biblioterapeuta foglalja össze a módszert és
ismerteti meg az olvasót annak céljaival, lehetőségeivel, majd egy adott településen lezajlott
foglalkozássorozat tapasztalatainak élménybeszámolóját olvashatjuk. „Az aktuális lapszámban
felhívjuk a könyvtárosok figyelmét és kapcsolódjanak be a nyár olvasásnépszerűsítő játékába, a
Könyvfalóba , melynek résztvevői értékes ajándékokat nyerhetnek.” – mondta el a
főszerkesztő. Továbbá az első számban is tárgyalt, népszerű KönyvtárMozi program egyik új
szolgáltatásáról, a FilmPakkról is megtudhatunk részleteket. A második számból az is kiderül,
hogyan találhatjuk meg a Dunántúli Napló archívumát a Hungaricana
adatbázisban.

  

A Könyvtári HírZengő állandó rovatai között „kiszínes” és könyvtárbuszos híreket, praktikus
információkat, könyvajánlókat, helytörténeti érdekességeket, módszertani segédletet
találhatunk, valamint egy-egy riport keretében, jó gyakorlatként bemutatásra kerülnek jól
működő, felújított kszr-könyvtárak. Ezen kívül mindegyik lapszámban helyet kap egy-egy interjú
azokkal a művészekkel, akik a Csorba Győző Könyvtár programkínálatában szerepelnek.

  

A következő szám idén ősszel az Országos Könyvtári Napok előtt jelenik meg, ebből kifolyólag
egyik központi témája is az lesz.

  

A Könyvtári HírZengő lapszámai Baranya megye könyvtáraiban és a könyvtárbuszokon,
valamint az alábbi linken is  olvashatók. A „szakmai kiadvány” megnevezés ne riasszon el
senkit, a könyvtári szakma iránt érdeklődők is bőven találnak az újságban érdekességeket.
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http://www.csgyk.hu/2017/legyel-te-is-konyvfalo-nyari-konyves-kihivas/
http://bkszr.csgyk.hu/letoltesek/

