
Pécsbányán megnyílt az első KönyvtárPont

Írta: Major Zoltán
2017. április 28. péntek, 14:39

Április 26-án megnyílt Pécsbányán a Csorba Győző Könyvtár első KönyvtárPontja. A
Pécsbányai Kulturális Egyesület és a könyvtár közös erőfeszítéseinek köszönhetően
1500 kötettel, folyóiratokkal, internetezési lehetőséggel heti húsz órában várják az
kölcsönözni, olvasni, böngészni vágyókat. Miszler Tamást, a Csorba Győző Könyvtár
igazgatóját és Vozár Pált, a KönyvtárPontnak otthont adó Pécsbányai Közösségi Ház
vezetőjét kérdeztük az előkészületekről és a további tervekről. (Képünkön: a megnyitón -
balról jobbra: Miszler Tamás, a CSGYK igazgatója, Vozár Pál, a Pécsbányai Közösségi Ház
vezetője és dr. Őri László, Pécs MJV alpolgármestere, fotók: CSGYK.)

      

- Mi volt a KönyvtárPont megnyitásának koncepciója?

  

Vozár Pál: Évek óta küszködtünk a Közösségi Házunk – megörökölt, másutt leselejtezett, öreg,
kopott könyvekből álló – könyvtárával. Egyre kevesebben kölcsönöztek, és saját erőből nem
tudtunk új könyvekbe beruházni, megújulni. Valamit tenni kellett. Így kopogtattam be Miszler
Tamáshoz, a Megyei Könyvtár Igazgatójához. A segítségét kértem és kiderült, hogy jókor
jöttem, jó helyre. A CSGYK tervei szerint a város peremkerületi kulturális központjaiban
kialakítandó KönyvtárPontokat tervezett nyitni. Ezek sorában a miénk lehet az első.

  

Miszler Tamás: A fiókkönyvtári hálózatunk bővítési lehetőségei korlátozottak a városban,
viszont számos olyan civil szervezet létezik, akik kultúrával foglalkoznak és a helyi
közösségben jól beágyazottak és a város által anyagilag is támogatottak, több éve jól működő,
stabil szervezetek. Ilyen a Pécsbányai Kulturális Egyesület is. Január elején keresett meg Vozár
Pál, az Egyesület elnöke és jelezte, szeretné segítségünket kérni abban, hogy a régi, elhasznált
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könyvtári állományt leselejtezzék. Kimentünk a helyszínre és úgy döntöttük, hogy a valóban
indokolt leselejtezés után újítsuk meg a helyet és hozzuk létre az első KönyvtárPontot, mert
egyrészt a helyszín teljesen alkalmas lenne rá, másrészt ily módon az itt élő több mint kétezer
embernek – akiknek a bejutás a Tudásközpontig is nehezen oldható meg –helyi olvasási,
kölcsönzési lehetőségük lenne.

  

- Mikor kezdődött a KönyvtárPont létrehozásának előkészítése, mik voltak a
szempontok?

  

MT: Januárban a Csorba Győző Könyvtár néhány kollégája kiment a helyszínre és leselejtezték
szinte a teljes régi, egyáltalán nem használt állományt, majd új polcok kerültek elhelyezésre,
amelyre felkerültek az új könyvek.

  

VP: Egy hónappal ezelőtt terveztük meg a KönyvtárPontot. A könyvtárnak helyet adó termet az
Elszámolóház szakemberei újították fel, a berendezést a CSGYK munkatársaival közösen
választottuk össze, törekedtünk arra, hogy a Csorba Győző Könyvtár jelenlegi arculatával
kompatibilis legyen. Fontos szempont volt a modern praktikum és a kényelmes, otthonos
hangulat ötvözése.

  

- Milyen igényeket tudnak a KönyvtárPont megnyitásával kielégíteni?

  

VP: Reményeink szerint az itt élők számára mindazok a szolgáltatások elérhetőek lesznek,
amik a Tudásközpont épületében. A most kihelyezett 1500 kötetes könyvállományban vannak
szakkönyvek, szépirodalom, gyerekeknek, fiataloknak szóló kötetek, helyben olvasható
folyóiratok, nézhető filmek. Minden friss, naprakész állomány. Az internethasználatot két
modern számítógép biztosítja. Amit itt helyben nem talál meg a látogatónk, azt meg tudjuk –
rövid határidejű szállítással – rendelni. Helyet tudunk biztosítani mindezek mellett a rendszeres
klubfoglalkozásainknak (német nyelvi, angol társalgási, nyugdíjas, kártya) és a tematikus
alkalmi előadásoknak (pl.: utazó klubnak).
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    - A Csorba Győző Könyvtár a továbbiakban is részt fog venni a munkában?  MT: Természetesen, mindenféle szakmai segítséget meg fogunk adni az Egyesületnek, aháttérből támogatjuk őket. A legfontosabb, hogy összefogott egy szervezet és egy intézmény,összeadták az erőforrásaikat és a kooperációból egy mindenki számára pozitív eredmény jöttlétre.  VP: A KönyvtárPont kialakításának anyagi és szakmai előkészítését, hátterét a Csorba GyőzőKönyvtár nyújtotta. Ezt a segítséget – ígéretük szerint – a továbbiakban is biztosítani fogja, amigarancia számunkra a magas színvonalú könyvtári szolgáltatások megőrzésére.  - Terveznek rendezvényeket, foglalkozásokat?  VP: A Pécsbányai Közösségi Ház eddig is igyekezett a településrész közművelődési igényeittartalmas, sokszínű programokkal kielégíteni. A megújult KönyvtárPontunk szinte kínálja magáttovábbi ötletek megvalósítására. Tervezünk a gyermek korosztály számára rendszereskézműves, alkotó foglalkozásokat, mesés-zenés délutánokat. A felnőtteket Életmód klubbal,Utazó klubbal, nyelvi és informatikai képzésekkel csábítjuk, de teret adunk alkalmikiállításoknak, író-olvasó találkozóknak is.  MT: A Gesztenyeliget Fesztiválra mi is ki szoktunk települni, illetve az október eleji OrszágosKönyvtári Napokon a fiókkönyvtárakon kívül a már meglevő KönyvtárPontokon is programokatfogunk szervezni.  - Hol található pontosan a KönyvtárPont? Heti hány órában lesz nyitva, mikor?  VP: A KönyvtárPont a Pécsbányai Közösségi Ház (Pécs, Gesztenyés u. 17) épületébentalálható. Hétköznapokon 14.00 – 18.00 között tartunk nyitva a könyvtárhasználók számára. Eza törzsidő, mert természetesen a különböző programok rugalmas nyitva tartást várnak el tőlünk.  - Hogyan lehet igénybe venni a szolgáltatásokat?  VP: A KönyvtárPont a könyvkölcsönzés mellett egyéb szolgáltatásokat is fog nyújtani. Ahhoz,hogy valaki betérjen hozzánk internetezni, zenét hallgatni, újságot olvasni, fénymásolni,meghallgatni egy előadást, vagy részt venni valamelyik klubfoglalkozáson, természetesen nemkell beiratkoznia. Mi mégis bízunk abban, hogy az új, népszerű könyvállomány is sokakérdeklődését felkelti. Hiszem, hogy mindenkit meg lehet szólítani valamilyen olvasnivalóval. Egyilyen KönyvtárPont azt a célt szolgálhatja, hogy a kultúra igénye helyben is kielégítésre találjonminden korosztály számára.  MT: A kölcsönzést a kulturális egyesület munkatársa szolgáltatja, aki az Országos SzéchényiKönyvtár közfoglalkoztatási programjában vesz részt. A könyvek letétben kerülnek ki a CsorbaGyőző Könyvtár állományából, folyamatosan cseréljük az új köteteket és innen igyekszünkteljesíteni a kéréseket, akár könyvtárközi kölcsönzéssel is.  

  -  Mekkora állománnyal rendelkezik a KönyvtárPont? Tervezik a bővítését?  VP: A KönyvtárPontot most 1500 kötettel, 15 folyóirattal, két nyilvános internetponttal indítjuk el.Nem célunk, hogy sokezres könyvállományt halmozzunk fel, inkább a meglévő kötetekfolyamatos frissítése, cseréje a célunk. Bárki, aki rendszeresen látogat bennünket, mindigtaláljon valami újat, érdekeset, eddig nem látottat. Ez visszavonzza majd később is. Ha pedignem találja, amit keres, mi megrendeljük a Megyei Könyvtártól, s egy hét múlva már át is veheti.Így virtuálisan soktízezres könyvállományunk van, Pécsbányáról szinte minden könyvelérhetővé válik, ami Magyarországon megjelenik.  MT: Ezt az állományt bővíteni nem szeretnénk, a hangsúlyt inkább a frissítésre tenném. Adokumentumok hozzáférését biztosítani fogjuk a Csorba Győző Könyvtár saját gyűjteményéből,valamint lehetőség nyílik, ahogy fentebb már említettem, a megyei könyvtár közbeiktatásával azOrszágos Dokumentumellátó Rendszeren keresztül is dokumentumokhoz hozzáférnikönyvtárközi kölcsönzéssel. Hamarosan felmérjük a helyi olvasói igényeket és a jövő év elejétőlfriss havi-és hetilapokat fogunk szolgáltatni az ide látogatóknak.  - Milyen további KönyvtárPontok létrehozását tervezi a Csorba Győző Könyvtár?  MT: Idén júniusban két további KönyvtárPont nyitását tervezzük, Vasason ésPécs-Somogyban, a KOBEKO Művelődési Központtal, és a Vasasért Egyesülettel közösen. Ezügyben már egyeztettünk Berényi Zoltán elnök úrral és munkatársaival. Mindkét helyenműködik könyvtár, de régi, elavult állománnyal rendelkeznek, nincs lehetőségük frissdokumentumok beszerzésére, így a látogatottság is alacsony. Ebben, illetve az állományfolyamatos cseréjének, frissítésének logisztikájában fog segíteni a Csorba Győző Könyvtár.
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