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Bevezető: 

A Pécs-Somogyi településrész közel 10 éve rendelkezik könyvtárral, amelynek kínálata a ko-

rábbi Városi Könyvtár készlete mellett különböző pályázatokból, civil szervezetektől és a helyi 

lakosság adományaiból gyűlt össze. 

Az egyesület és a Csorba Győző Könyvtár közös szándéka volt évek óta egy KönytárPont ki-

alakítása, amelynek érdemi munkálatai 2017 áprilisában kezdődtek meg. A régi könyvállo-

mányt teljes egészében átválogatták és az elhasználódott régi kiadású, kevésbé használt kötete-

ket kivették, hogy a helyére friss, új állapotú könyvek kerülhessenek. 

A könyvtári teret tágassá, fiatalossá tették. A könyvtárba járás népszerűsítését az óvodákban és 

iskolákban kezdték meg elsősorban, hiszen kiemelt cél, hogy a peremkerületben élő gyerme-

kek, fiatalok körében növekedjen a könyvtárhasználat, és lehetőségük nyíljon a hasznos időtöl-

tésre.  

A könyvtárban olvasó délutánokat, klub alkalmakat, nyári táborokat és egyéb iskolai-, óvodai 

programokat szerveznek. Mindezek célja a könyvtárba járás megszerettetésén túl, az, hogy a 

helyi gyermekeknek szabadidőstevékenységeket kínáljanak. 

A helyszín a Pécs-somogyi Kossuth Könyvtár, ami jelenlegi állapotában 2017-től működik. 

 

Magamról: 

Novák Gyöngyi vagyok, 2011 óta helyi lakos. Gyermekem 4 évet töltött el ebben a gyönyörű 

környezetben, a helyi iskolában és óvodában. 

Gyermekkoromban a zene jelentette számomra a biztonságot és a kapaszkodót.  

2015-ben abszolváltam a Baptista Teológiai Akadémián, mint szociális lelki gondozó. 

Miután elkezdtem dolgozni a Vasasért Egyesületnél, azon dolgoztam, hogy a gyerekek minél 

több kulturális eseményen részt tudjanak venni. 

 Életem személyes célkitűzése a közösségi aktivitás erősítése, ezt az egyesületnél méltókép tu-

dok képviselni. Örülök, hogy hozzá tudok járulni ahhoz, hogy a felnövekvő generáció tagjai 

értékes emberekké válhassanak. 

 

Előzmények: 

A Kodály, Kossuth és Berze Művelődési Házak korábban a Budai Városkapu Iskolaközpont 

alá tartoztak, egy jogszabályi változás miatt visszakerültek az önkormányzathoz. Ekkor felme-

rült a kérdés, hogy eladják -e, vagy központi irányítással üzemeltessék -e tovább. Így azonban 

fennállt az a veszély, hogy a három művelődési ház közül valamelyiket bezárják. 2009 tavaszán 

megtudtuk, hogy a vasasi és a somogyi művelődési házat szeretnék kiszervezni, idegen kézbe 

adni azok működtetését, esetleg bezárni, vagy eladni őket. A helyi civil szervezetek úgy érezték, 

hogy tenniük kell valamit ez ellen, így összefogtak a megmentésükért - azért, hogy gyermekeik, 

és unokáik is élvezhessék a két művelődési ház szolgáltatásait. 

A szinte országosan is példa nélküli összefogásban szerepet vállaló civilszervezetek a Vasasért 

Egyesület, Tegyünk Egymásért Egyesület, Somogyi Betyárok Lovas Egyesület, Vasasi Szent 

Borbála Egyesület, Vasasi Kulturális és Hagyományőrző Egyesület, Pécs-somogyi Kulturális 

és Környezetvédelmi Egyesület, és a Somogyi Iskola Alapítványa voltak. Ezzel egy olyan szé-

leskörű összefogás valósult meg, amely követendő a mai megosztott világban. A nemes cél 

érdekében - érezve a nagyfokú felelősséget-, politikai nézettől függetlenül vállalták a vasasi 

Berze, a somogyi Kossuth és Kodály művelődési házak működtetését. A fenti események ha-

tására a város vezetése egy hivatalos levélben jelezte, hogy a korábbi kiszervezésről szóló dön-

tést a város akkori vezetése elhalasztotta, azaz nem kerültek kiszervezésre a művelődési házak. 

Ebben óriási szerepet játszott az a civil összefogás. A pécsi önkormányzat a Vasasért Egyesü-

lettel kötött szerződést a művelődési házak működtetésére. A többi egyesület pedig a Vasasért 
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Egyesülettel kötött stratégiai partnerségi együttműködést, amelyben mindannyian elköteleződ-

tek az intézmények közös összefogással való további működtetésére. Ezt a nyilatkozatot egy 

nyilvános, ünnepi eseményen, 2010. szeptember 6-án 16 órakor a Berze Nagy János Művelő-

dési Házban írták alá, Nagy Csaba Pécs alpolgármestere jelenlétében. Az aláírás után mindhá-

rom művelődési házban kifüggesztették a megállapodást. Ezzel hivatalosan is megmenekült a 

somogyi a Kodály- és Kossuth-, Vasason pedig a Berze Művelődési Ház. 

Ennek köszönhetően életben maradt többek között Vasason a Jó szerencsét Asszonyklub, a 

Berze N. J. Népdalkar, a Bányászzenekar, Somogyban a varró- és szövőkör, a Jiu Jitsu Sport 

Klub, és továbbra is a Kodály Művelődési Házban tornázhatnak az iskolások. A szerződés sze-

rint az pécsi önkormányzat kötelező kulturális feladatellátását a civil szervezet vállalja át és 

végzi. Ezzel egy 1200 m2 területű kulturális színteret kaptak a városrész lakosai.  

Így az egyesület feladata lett a KoBeKo azaz Kodály–Berze–Kossuth Művelődési Központ mű-

ködtetése. Ezt a 16 fős teljes munkaidős személyzet mellet, több önkéntessel oldják meg. A 

2014-ben lezárult két TÁMOP-os pályázat segítségével jelentősen megnövelték a lakosság szá-

mára ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások köre, 19 klubfoglalkozás, 9 tanácsadás, 15 kü-

lönböző rendezvény, heti és havi szakkörök, tehetséggondozás, 5 témanap, 2 tábor, 3 tanulmá-

nyi verseny valósult meg. A 2016-ban véget ért NCTA pályázat keretében pedig, 8 tanácsadást 

és műhelyt, 3 gyermek és ifjúsági klubot, 9 egyéb tevékenységet, valamint 13 rendezvényt biz-

tosítottak. A fenntartási időszakban – ugyan kisebb intenzitással, de –  a programok és tanács-

adó szolgáltatások továbbra is elérhetőek.1 

KönyvtárHÁZ Tevékenységének bemutatása 
Névválasztás oka:  

A gyermek rajz elemzésében a ház az énképet, a füstölgő ké-

mény a meleget és biztonságot jelöli. A logó kiválasztásának 

oka e gondolatmenet mentén zajlott. A helyes énkép kialakí-

tása a gyermek életében nagyon fontos, így szeretnénk egy 

pontot, kapaszkodót nyújtani számukra, ahol érezhetik a biz-

tonságot, a vidámságot és az oldott légkört is egyben. 

Egy „mesés” program felépítése a következőképp zajlik: 

Minden életkornak a saját fejlettségi szintjéhez igazodva vá-

lasztom ki a tevékenység szintjét, típusát. 

A könyvtárban a szőnyegen, babzsákokon, vagy egyéb ké-

nyelmes ülőalkalmatosságon elhelyezkedünk, körben. 

A kör azért fontos, mert mindenki egyenlő és értékes. 

Az elcsendesedés után – a koncentrálást elősegítve - a sze-

münket becsukjuk, és elképzeljük, hogy gondolatban is meg-

érkezünk a könyvtárba. Ezt nagyon szeretik a gyermekek, hiszen van, akit annyira megnyugtat, 

hogy alig akarja kinyitni a szemét.   

Nagyjából fél perc múlva megkérem őket, hogy aki gondolatban is megérkezett a könyvtárba 

az nyissa ki a szemét. 

Ezt követően elmondom, miről fogok beszélni velük, és mit fogunk együtt csinálni. Esetleges 

szabályokról is beszélek, amelyek betartására kérem őket. Felmerülhet a kérdés, hogy miért kell 

beszélni a szabályokról, hiszen a gyerekek azért jönnek ide, hogy végre kiszabadulhassanak a 

szabályrendszerek alól. Fontos a gyereknek a szabály, mert ezek keretet adnak a program köré, 

ami segít abban, hogy biztonságban érezhesse magát a gyermek. A kiszámíthatóságot, követ-

kezetességet fontosnak tartom, hiszen így a gyerekek is könnyebben alkalmazkodnak. 

                                                             
1 http://kobeko.hu/?page_id=29  
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Ezután a korosztályuknak megfelelően beszélgetek velük, és mesélek a könyvtári életről. Ez 

minden esetben elindítja a kétirányú kommunikációt és oldja a légkört. 

A beszélgetés végén mindenki választhat magának egy könyvet, és mindenki együtt olvas, ké-

pet nézeget. 

Meseolvasás is előfordul ilyenkor. Ezalatt a gyermekek körbevesznek, hogy mindenki láthassa 

a képeket, ez nagyon megnyugtató élmény mindenki számára. 

A foglalkozás végén mindig van egy közös játék, ami többnyire valamilyen figyelemfejlesztő, 

szem-kézkoordinációs, vagy érzékeléssel kapcsolatos feladat. 

Végül a gyerekek kikölcsönzik a számukra érdekesnek talált könyvet 

A mese, mint terápiás eszköz: 

„A mesével való gyógyítás már a hagyományos hindu orvoslásban is megjelent, a lelki zavaro-

kat gyógyították vele. Ennek során a betegnek egy olyan mesét adtak, amelyben felfedezhetőek 

voltak az ő problémái, az övéhez hasonló belső folyamatokról, érzelmekről szólt, s ezáltal meg-

találhatta a szenvedése okát, és a megoldást is.”2 

„A meseterápia mindazok számára lehetőséget nyújt önmaguk megtalálására és rendezésére, 

akik életük bármely szakaszában krízishelyzetbe kerültek: veszteségek, gyász, válás, magány, 

átmeneti, vagy tartós egyensúlyvesztések esetén, párkapcsolati problémákban - pl. beteljesület-

len szerelem, elhagyás és elhagyattatás, elengedni nem tudás, kapcsolaton belüli rivalizáció -, 

valamint kommunikációs nehézségekben és a szorongások oldásában.”3 

 

Problématerület: 

A városrész meglévő, kedvező természeti, kulturális és építészeti adottságai ellenére nincs a 

városrésznek vonzó imidzse sem a Pécs belvárosában élők, sem a helyi lakosok körében. 

A szubjektív biztonságérzet romlott, a lakosok természetes, egymást segítő védelmi mechaniz-

musai (közösségi lét biztonsága) elsorvadóban vannak, illetve az állam által nyújtott közbizton-

sági rendszer - a Pécs belvárosától való távolság miatt - nem, vagy pusztán csekély hatékony-

sággal bír. 

Marginalizáció és identitás: 

„Mind az előítélet-kutatások (Allport 1977, Sik 2007), mind a sztereotípiakutatások (Hunyady, 

Hamilton, Nguyen Luu 1999) egyértelműen arra mutatnak rá, hogy míg maguk az előítéletek 

és sztereotípiák a megfigyelőben keletkeznek, és többé-kevésbé függetlenek attól a csoporttól, 

amelynek tagjaira irányulnak, a következményeit elsősorban a célcsoport tagjai viselik. Tehát 

miközben a sztereotipizálás ideológiai funkciót tölt be, a következmények nem pusztán ideoló-

giaiak, hanem komolyan befolyásolják a teljesítményt, az önértékelést és az identitás alakulását 

az érintett csoport tagjainál (Breakwell 1986). Az elutasítottság érzése – mértékétől, jellegétől 

és jelentőségétől függően – elvezet a sztereotípia-fenyegetés jelenségéhez (Aronson és mtsai 

1999), a rendszerigazoló negatív önsztereotipizáláshoz (Jost, Banaji 1999), a kora gyerekkor-

ban már megjelenő csökkent értékűség érzéséhez és az asszimiláció igényéhez (Csepeli 1997). 

A kisebbségi csoporthoz tartozó gyerekek a fejlődés során két olyan jelenséggel néznek 

szembe, amellyel a többségi gyerekek nem találkoznak. Az első a többségi társadalom részéről 

tapasztalható sztereotipizálás és előítéletek ereje, a második a többségi társadalom értékrendjé-

től eltérő értékek rendje, amely azt a feladatot követeli meg a gyerektől, hogy kettős értékrendet 

alakítson ki. Mindkettő megnehezíti és veszélyezteti a pozitív énkép kialakulásának folyama-

tát.”4 

 

 

                                                             
2 https://hu.wikipedia.org/wiki/Meseter%C3%A1pia 
3 http://mesekutatas.hu/boldizsar-ildiko-meseterapeuta-honlapja 
4 http://www.esely.org/kiadvanyok/2011_4/04kende.indd.pdf 
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Célok: 

 Kulturális programokon való részvétel 

 Irodalmi művek megismerése 

 Olvasásfejlesztés 

 Mesehallgatás 

 Pszichés fejlesztés (énkép, önértékelés) 

 Közösségépítés 

 

Célcsoport: 

Célcsoport köre tág, hiszen a KönyvtárPont nem kifejezett gyermek-, ifjúsági könyvtári szol-

gáltató hely, így bárki (0-99 éves korig) részt vehet a könyvtári programokon.  

A KönytárHáz célcsoportspecifikussága, hogy nem csak az iskoláskort célozzuk meg, (amikor 

már mutatkozhatnak a problémák) hanem minél hamarabb, már 3 éves kortól bevonjuk őket a 

könyvtári, közösségi életbe egészen 14 éves korig. 

Tervünk ezzel egy olyan alap megteremtése, amely segítségül lehet a felnőtté válás folyamatá-

ban a helyi gyermekeknek. 

Célcsoport bemutatása: 

A településrész adottságaiból kifolyólag az itt élők, szolgáltatási szükségleteik nagy részét (nem 

helyben), hanem Pécsett veszik igénybe, illetve a jellegükből kifolyólag a potenciálisan helyben 

igénybe vehető, meglévő helyi erőforrásokból kiépíthető szolgáltatások többségét is külső (pé-

csi) szolgáltatók nyújtják. 

Ebből kifolyólag a városrészben alacsony a kis- és középvállalkozások száma, s viszonylag 

magas a munkanélküliség. 

A településrészen a Pécs átlagához képest magas a szegregátumban élő, alacsony társadalmi 

státusszal rendelkező, egzisztenciálisan kiszolgáltatott lakosság aránya. 

Ebből a társadalmi egyenlőtlenségből, és azok következményeiből szeretnénk a gyermekeknek 

kiutat mutatni. 

Település adottságok: 

Pécs-Somogy, a megye központ I. kerületéhez (peremkerület) tartozik, lakosai száma körülbe-

lül 1800 fő. A településrészen iskola, óvoda, gyermek-, és háziorvosi rendelő és gyógyszertár 

is megtalálható. A közlekedést helyi járat igénybevételével oldhatják meg a lakosok. 

Tevékenységek: 

A helyben található iskola, a gyermek állományt tekintve vegyes. Sokan a város zajos, zsúfolt 

forgásából hozzák ki a csendes, nyugodt „erdei” iskolába a gyermekeiket, de ide járnak az is-

kola és óvoda mellett található bányatelepen élő hátrányosabb helyzetű helyi szülők gyermekei 

is. Az oktatás valóban integrált módon folyik, hiszen vannak az iskolában sajátos nevelési igé-

nyű gyermekek is, köztük középsúlyos autizmus diagnózissal rendelkezők is. Az oktatás így 

mondhatni nehezített, speciális módon történik.  

A kapcsolatépítés először az iskolában, óvodában oktató pedagógussal történik, ami jelen eset-

ben nem nehéz, mert kis településről beszélünk, így „mindenki ismer mindenkit” alapelv szerint 

működünk. 

A pedagógusok ismerik a Vasasért Egyesületet, és tudják, hogy szeretjük a gyermekeket. Ezt 

ők is értékelik, és szívesen vesznek részt az általunk szervezett programokon. 

Az iskola, óvoda körülbelül 1.5 km-re van a Kossuth KönyvtárPonttól, ezért a pedagógusok 

részéről nagy áldozatot igényel, hogy a napi feszített menetrendbe beillesszenek egyéb, iskolán 

kívüli programot. 
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A jó kapcsolat fenntartásához elengedhetetlen, hogy mi is sokszor megjelenjünk a gyermekek 

között, így erősítve azt, hogy fontosak nekünk annyira, hogy elmenjünk hozzájuk.  Ezért kötöt-

tünk egy szóbeli egyezséget, hogy egyszer mi megyünk ki az osztályhoz, csoporthoz utána pe-

dig ők jönnek el hozzánk, a könyvtárba. 

A gyermekek körében végzett közösségépítés, vagy egyéb hasonló tevékenység folytatása azért 

jelentős, mert egyre több gyermek tapasztalja meg a családban a válást, erőszakot, és talán so-

kan nem is gondolnak rá, de még a jobb módú családoknál is gyakran előfordul az elhanyagoló 

nevelés. 

Egy 52015-ben, a Magyar Nemzetben megjelent cikk szerint már abban az időben is nagyon 

sok magatartásproblémával küzdő gyermek volt, és ennek száma nem csökkent, hanem nőtt az 

idő múlásával.                       

Személyes küldetésünknek tekintjük, hogy olyan mentőövet nyújtsunk a gyerekeknek, ami se-

gíthet nekik egymás elfogadásában, a közösségbe való beilleszkedésben, a megfelelő kommu-

nikációban, az érzelmi intelligencia fejlesz-

tésében, a felnőtté válás nehéz folyamatá-

ban. 

Az egyesület profiljában már évek óta bele-

tartozik a helyi gyermekek szociális és kul-

turális felzárkóztatása. Jelenleg négy mun-

katárs folytatja ezt a munkát. 

A KönyvtárHáz rendszeres külső foglalko-

zásai az alábbiak: 

 Teaház 

 Ringató 

 Mackó Mocorgó 

 Baba mama klub 

 Vidéki hangulat tábor 

 

Pénzügyi vonatkozások: 

A programjaink nagy részét pályázati forrásból teremtjük elő, ami nem mindig zökkenőmentes. 

Az egyesület egyik nagy előnye, hogy egy strukturált, felkészült és jó problémamegoldó pályá-

zatíró csapattal bír, akik nagymértében segítik a fent említett munkát. Enélkül nem tudnánk az 

anyagköltséget előteremteni, és érdemben dolgozni. 

Létszám adatok: 

A Pécs-Somogy településrészen élő gyermek száma körülbelül 500 fő, ebből, akik megfordul-

tak a könyvtárban, egy gyermek akár többször is: 150 fő. 

Célok elérési rátája: 

Az eddig helyben megszervezett programok, vagy külső helyszínre kivitt programok aránya 

90%-ban sikeresnek mondható. 

Helyi lakosok révén már jól ismerjük a helyi gyermekközösséget, pedagógusokat. Tudjuk mi-

lyen érték mentén dolgoznak, és ehhez mérten szervezzük a programokat. 

Vannak olyan kezdeményezések is, amelyek nem érik el azt a népszerűséget, amit szeretnénk, 

de rugalmasak vagyunk ebben és nem erőltetjük azt, ami nem megy. 

Rendelkezésre álló erőforrások: 

 Művelődési ház, ami helyet ad a kulturális, sport és egyéb programoknak. 

 Pályázati háttér 

 Könyvtári helyiség 

                                                             
5 https://www.ksh.hu/sajtoszoba_kozlemenyek_tajekoztatok_2017_02_14 
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 Folyamatosan megújuló könyvállomány 

 Csorba Győző Tudásközpont – és OSZK – szakmai háttérnyújtás 

 KSZR-hez való csatlakozás 

 IKSZ-tagság 

 

Miért született a KSZR? 

„Bevezető sorok egy bevezetendő rendszerhez és egy kiadványhoz. A hazai könyvtárügy má-

sodik stratégiai ciklusának a legfontosabb átfogó célkitűzése a könyvtári rendszer paradigma 

váltásának megvalósítása. 

Mi ennek a lényege? 

Az, hogy egy, már az 1997. évi CXL. törvény és a követő jogszabályok következtében megvál-

toztatott jogi környezetben, egy jól működő és egyre fejlődő dokumentum- és információ-szol-

gáltató rendszerrel (ODR) rendelkező könyvtárügyben olyan fejlesztés, továbblépés történhes-

sen a használói igények kielégítése érdekében, amelyek illeszkednek az Európai Uniós orszá-

gok szolgáltatási rendszereihez. Ennek megvalósítása érdekében alakítottuk ki, a stratégiai pri-

oritások figyelembe vételével, a megvalósítandó négy célt, amelyek között kiemelkedően fon-

tos a falvak, könyvtári ellátásának megoldása. A könyvtárügyben ez örökzöld téma, 

Már a rendszerváltás előtt a nagy, megoldandó feladatok között szerepelt, és az maradt a rend-

szerváltás után is. Sok kezdeményezés történt – igen jó példák voltak az ellátórendszerek, és a 

maguk idejében korszerűek is –, de ma már nem jelentenek érdemi megoldásokat. Ma ugyanis 

nem dokumentumellátásra van szükség a falvakban, a kis településeken, hanem arra, hogy bárki 

bárhonnan részese lehessen a hazai könyvtári rendszer nyújtotta széles körű szolgáltatásoknak. 

Ezt a célt, a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer, a KSZR megvalósításával érhetjük el. En-

nek a koncepciónak a gyakorlatba történő átültetése az elkövetkezendő évek egyik legfontosabb 

elvégzendő feladata a könyvtári területen. Amennyiben általánosságban a vidékfejlesztésről, az 

ott élők társadalmi, kulturális helyzetének javításáról beszélünk, akkor fel kell ismernünk és 

tudatosítanunk kell, hogy mindez egyáltalán nem csupán a könyvtárügy érdeke, hanem össztár-

sadalmi érdek. Nem véletlen, hogy megvalósításában más tárca is részt vesz. 

A KSZR koncepció munkaanyagát a kulturális tárca Könyvtári Főosztálya által felkért és mű-

ködtetett, a témával foglalkozó stratégiai munkabizottság dolgozta ki. 

A KSZR a hazai könyvtári rendszer szerves része, az Országos Dokumentum ellátási Rendszer 

(ODR) kiegészítése. Ahhoz ugyanis, hogy az ODR nyújtotta szolgáltatást az ország bármely 

részén igénybevehessék a könyvtárhasználók, könyvtárra, könyvtári szolgáltató helyre, könyv-

tárbuszra van szükség. Ezek a KSZR eszközei. 

Miben áll a KSZR újdonsága és korszerűsége? 

Egyrészt abban, hogy a megvalósításával kiegyensúlyozottabbá válik a potenciális felhaszná-

lók, pontosabban az ország falvakban élő lakóinak az információ és dokumentum ellátása, a 

felnőttoktatásban való részvétel lehetősége, a rendezvényekre való eljutás, azaz mindaz, amit 

ma a könyvtári rendszer nyújt. A KSZR megvalósulása révén a falvakban, a kistelepüléseken 

élők a könyvtári rendszer egésze által nyújtott szolgáltatásoknak lesznek a részesei, informáci-

óval való ellátottságuk megközelítik a nagyvárosiakét. 

Másrészt olyan megoldási javaslatokat kínál a fenntartók számára, a kötelező feladatuk ellátá-

sához, amely lehetővé teszi a választást a különböző lehetőségek közül, azaz a helyi igények 

szem előtt tartásával oldják meg a könyvtárellátási feladatukat. Az ún. hatásköri törvény, az 

1991. évi XX. sz. törvény 108. § (1) bekezdése ugyanis így rendelkezik: „A helyi önkormányzat 

... általános nyilvános könyvtári szolgáltatást köteles biztosítani.„ 

Együtt értelmezve ezt a jogszabályi részt az 1997. évi CXL. törvény 64. § (1), (2) 

bekezdésével egyértelművé válnak a fenntartók előtt álló lehetőségek. 



 

9 
 

A KSZR nem csodafegyver, de esély arra, hogy ne szakadjon szét az ország információban 

gazdagokká és szegényekké, esély az ott élők felemelkedésére, esély arra, hogy a vidékfejlesz-

tést a könyvtári területen is érdemben kezeljük.”6 

 

Néhány fogalmi tisztázás: 

Könyvtáros: Az a személy, aki a könyvtárban felhalmozott gyűjtemény gondozásával, gyara-

pításával, rendszerezésével foglalkozik, és a könyvtárat használókat kiszolgálja, segíti.  

A könyvtár: helyet és forrásokat biztosít a könyvtárosoknak, hogy gyűjtsék, rendezzék az in-

formációkat. Ugyanakkor az olvasónak egy olyan teret biztosít, ahol az információ böngész-

hető, vagy megkereshető és hozzáférhető. Egyben nyilvános hely is, ahol a közösséghez tarto-

zók összegyűlhetnek, találkozhatnak, tanulhatnak, kutathatnak. Azért, hogy jól is érezzük ma-

gunkat, ezt próbálja megvalósítani munkája által a könyvtáros. 

A könyvtári munka a könyvtár adminisztratív teendőit és számos egyéb könyvtári szolgáltatás 

megvalósítását jelenti. A könyvtári szolgáltatások nagyon sokfajta feladatot foglalnak ma-

gukba: egyesek gyarapítják a könyvtár állományát, új könyvek beszerzésével foglalkoznak. 

Mások rendszerezik, nyilvántartják és gondozzák a könyvanyagot. A könyvtári munkához tar-

tozik a könyvtár látogatóinak tájékoztatása és a tanácsadás is. A könyvtárosok média vagy zenei 

anyagokkal is foglalkozhatnak.”7 

 

Hátrányos helyzet: 

„Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagy-

korúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll: 

a) a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt 

nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családba fogadó gyámról 

– önkéntes nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvez-

mény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, 

b) a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő 

szülők bármelyikéről vagy a családba fogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyer-

mekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult 

vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon 

belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy, 

c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a 

gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak 

nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, il-

letve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődé-

séhez szükséges feltételek.”8 

 

Sajátos nevelési igényű gyermek: 

„A köznevelési törvény szerint sajátos nevelési igényű gyermeknek számít, aki a szakértői bi-

zottság véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékossággal él 

vagy halmozottan fogyatékos. Utóbbi azt jelenti, hogy együttesen több fogyatékosság fordul 

elő a gyermeknél. Ugyancsak SNI-nek számítanak az autizmus spektrumzavarral vagy egyéb 

pszichés fejlődési zavarral (például súlyos figyelemzavarral) küzdő gyermekek.”9 

 

 

                                                             
6 http://ki.oszk.hu/sites/ki.oszk.hu/files/dokumentumok/83_oszk_kszr.pdf 
7 https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nyvt%C3%A1ros  
8 https://obuda.hu/ugyek/hatranyoshalmozottan-hatranyos-helyzet-megallapitasa/ 
9 https://mno.hu/belfold/egyre-tobb-a-sajatos-nevelesi-igenyu-gyermek-1378436 
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KönytárHÁZ képek: 
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