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Június 8-án immáron második könyvtárpontját nyitotta meg Pécsett a Csorba Győző
Könyvtár. A pécsbányai után Pécs-Somogyban, a KoBeKo Művelődési Központban nyílt
meg a szolgáltatóhely, amellyel egy újabb városrész kapcsolódik be a könyvtári
ellátásba. (Fotók: CSGYK)

      

Szinte minden paraméterében megújult, fiatalos, barátságos könyvtár várja az olvasókat június
8-ától, a Kossuth KönyvtárPont megnyitásával a KoBeKo Művelődési Központban (Pécs,
Búzakalász utca 47). Tartalmilag friss, megújult könyv-, folyóirat- és napilapállomány áll majd
rendelkezésre, a Tudásközpont teljes állománya kölcsönözhetővé válik, az igényelt könyveket a
Csorba Győző Könyvtár munkatársai néhány napon belül „házhoz” (a KönyvtárPontra)
szállítják. A KönyvtárPont heti húsz órában tart nyitva, hétfő-szerda-péntek 10-14 óra közt,
kedden és csütörtökön 14-18 óra közt. Azonban ez a nyitva tartás nincs kőbe vésve, a könyvtár
a helyi igényeknek megfelelően egyéb időpontokban is rendelkezésre állhat. 

  

A KoBeKo-t üzemeltető Vasasért Egyesület Pécs-Somogyban és Vasason három művelődési
házat igazgat: Pécs-Somogyban egyet, a Kossuthot, míg Vasason kettőt, a Berze és a
Kistamás Gyula nevét viselőt. Utóbbi helyszínen található az egyesület székhelye, ahol egy
teaház és a vasasi könyvtár található. 

  

Berényi Zoltántól, az Egyesület vezetőjétől megtudtuk, hogy a Csorba Győző Könyvtárral való
kapcsolatuk már hosszabb időre tekint vissza. A CsGyK-val évekkel ezelőtt megköttetetett
megállapodás alapján az Egyesület egy letéti könyvtárat vett át. Ez a könyvtár nagy, 6-8000
kötettel rendelkezett, két helyen, viszont csupán heti egy órás nyitvatartással fogadta az
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olvasókat és az állomány nem frissült. Egyértelmű volt, hogy a szolgáltatást fejleszteni kell.
Amikor Miszler Tamás a Könyvtár igazgatója lett, felgyorsultak az események: az egy hónappal
ezelőtti pécsbányai KönyvtárPont átadása után egy újabb megnyitóra kerül sor. Sőt,
hozzávetőleg egy hónap múlva még egy KönyvtárPontot avatnak majd, Vasason. 

  

  

Berényi Zoltán és Miszler Tamás a Kossuth KönyvtárPont megnyitóján

  

A KönyvtárPont előkészítésének szakmai felügyeletét a Csorba Győző Könyvtár munkatársai, 
Márkus István
és kollégái végezték el az Egyesület könyvtárosának segítségével. Berényi elmondása szerint
nagyjából két hét leforgása alatt felmérték az állományt, végrehajtották annak frissítését, rendbe
tették a számítógépes hálózatot és a katalógust. Az új állomány közel 1900 kötetet tartalmaz,
amely folyamatosan frissül és még kiegészül 12 folyóirattal és 40 különböző dvd-lemezzel is.

  

 A KönyvtárPont a megnyitóra egy asztallal, egy számítógéppel, internet-hozzáféréssel,
nyomtatóval, gyermek fabútorokkal és a Csorba Győző Könyvtártól kapott új szőnyeggel szépült
meg. A nagyteremben kialakítottak egy foglalkoztatót és egy olvasósarkot is. Az épületen belül
a szükséges kisebb-nagyobb festési-javítási munkákat az Egyesület munkatársai végezték el. 

  

Berényi Zoltán elmondása szerint a KönyvtárPont igyekszik aktívan kapcsolódni a Csorba
Győző Könyvtár által szervezett programokhoz, kulturális rendezvényekhez, író-olvasó
találkozókhoz. A helyiség is úgy lett kialakítva, hogy különböző klubfoglalkozások, például
filmklubok, tematikus rendezvények megtarthatóak legyenek. A KönyvtárPont megnyitásával a
hely igazi közösségi házzá vált. 

  

Az egyik fő cél az olvasás népszerűsítése a gyermekek körében, az erre épülő foglalkozások
megvalósítása a helyi óvoda és iskola kooperációjával valósul majd meg. A fenti cél elérése
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érdekében egy rajzpályázatot hirdettek, melynek eredményhirdetésére a KönytárPont
megnyitóján került sor.  

  

Miszler Tamás, a Csorba Győző Könyvtár igazgatója a KönyvtárPontok feladatát, küldetését
fogalmazta meg: a cél, hogy az emberek lokálisan tudják a szolgáltatásokat elérni. A keleti
városrészben élőknek ugyanaz a problémája, mint több más peremterület lakóinak: ha
bármilyen ügyet el akarnak elintézni, be kell utazniuk a városba. Ezt a Csorba Győző Könyvtár
immáron két KönyvtárPontja úgy igyekszik orvosolni, hogy az olvasók a könyvtári
dokumentumok kölcsönzését, illetve az egyéb szolgáltatásokat helyben igénybe tudják venni.
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