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Február 19-én a Csorba Győző Könyvtár megnyitotta ötödik fiókkönyvtárát, a Minerva
Fiókkönyvtárat. A 2014 őszétől a Pécsi Kulturális Központban működő könyvtár
megnyitóján az általános bemutatáson kívül a Csorba Győző Könyvtár Minerva
Fiókkönyvtára és Pécsi Kulturális Központ közti hosszú távú együttműködésekről is szó
esett. (Képünkön balról jobbra: Katona Anikó, Horzsa Gábor és Lászlóné Bauer Nóra).

      

A Csorba Győző Könyvtár fontosnak tartja, hogy Pécs különböző városrészeinek lakói egyenlő
feltételek mellett vegyék igénybe a könyvtári szolgáltatásokat, ezért az uránvárosi Minerva
Fiókkönyvtár 2016-ban csatlakozott a városi könyvtári hálózathoz. A könyvtár elődje, az egykori
SzMT Könyvtár (később Minerva Könyvtár) az Athinay úton működött, majd 2014 őszén a Pécsi
Kulturális Központban kapott helyet. A Minerva Fiókkönyvtár Uránváros „családi könyvtáraként”
működik, elsősorban a városrész lakóinak művelődési és kikapcsolódási igényeit kívánja
kielégíteni. 

  

A Csorba Győző Könyvtár részéről Katona Anikó hálózati igazgatóhelyettestől megtudtuk,
hogy az állományellenőrzés már megtörtént, és a Minerva Fiókkönyvtár teljes állománya
hamarosan a könyvtár Corvina katalógusában is hozzáférhető lesz. A könyvtár több mint
nyolcezer kötetes, folyamatosan frissülő állományával - melyet havonta nyolcvanezer forint
beszerzési keretből tud a Csorba Győző Könyvtár biztosítani - gazdag gyermek- és ifjúsági
irodalommal, német nyelvű ifjúsági könyvekkel, felnőtteknek szóló olvasmányos és izgalmas
irodalommal, számos folyóirattal és barátságos, olvasóközpontú hangulattal várja az olvasókat. 
Lászlóné Bauer Nóra
, a Minerva Fiókkönyvtár vezetője hozzátette, hogy a náluk beiratkozott olvasók ezentúl a
Csorba Győző Könyvtár összes fiókkönyvtárában és a Tudásközpontban is kölcsönözhetnek,
természetesen olvasójegyük érvényességének lejártáig. A Minerva Könyvtár Egyesület
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megszüntette az Athinay úti volt SZMT könyvtárat, sokan ismerik még így. Ennek a könyvtárnak
elég hányatott sorsa volt. 2014-ben volt az épület harminc éves, hasonló műszaki feltételekkel,
mint a Kulturális Központ. Azt az épületet a tulajdonosa eladta, ezért költözésre kényszerültek.
„Nagyon hálásak voltunk, hogy kaptunk egy biztos helyet, amely ugyan sokkal kisebb, mint a
régi, de legalább a működésünk biztosítva lett. Egy nagyon hosszú folyamatnak értünk a végére
ezzel az egyesület részéről, hogy most már nyugodt lélekkel adhattuk át a könyvtárnak. Amit
lehetett, megmentettünk, a szellemét továbbadtuk, és továbbra is várjuk az olvasókat, immár a
Csorba Győző Könyvtár Fiókkönyvtáraként.”

  

  

A Pécsi Kulturáis Központ kilenc intézményegységgel rendelkezik. Horzsa Gábor, a Pécsi
Kulturális Központ igazgatója elmondta, hogy egy kulturális központnál nagyon fontos az, hogy
ne csak egy-egy szegmensét képviselje a kultúrának, hanem minél szélesebb spektrumban
tudjon alapellátást biztosítani. Az intézmény minden hozzá kapcsolódó szervezettel koproduktív
együttműködéseket igyekszik létrehozni, a Minerva Fiókkönyvtár sem kivétel ez alól. Idén 60
éves Uránváros, melyet a Pécsi Kulturális Központ méltó módon szeretne megünnepelni, és a
könyvtár és benne lesz egy programelemmel. Továbbra is lesznek író-olvasó találkozók, a
gyerekeknek bemutatják a könyvtárhasználatot, mesedélutánokat szerveznek. 
A Pécsi Kulturális Központ és a Csorba Győző Könyvtár közötti további együttműködésekről is
hallottunk. 
Mivel az ő kezelésükben van a Patacsi és a Szabolcsi Közösségi Ház is, ezért további
együttműködéseket terveznek a Csorba Győző Könyvtárral. A részletekkel kapcsolatban
elárulta, hogy vagy egy szekrénynyi könyvet helyeznek el ezeken a pontokon, amelynek
állományát az igények szerint rendszeresen cserélik, vagy pedig a könyvtárbusz megy adott
időben az intézményegységekbe, ezzel szélesebb választékot biztosítva az ott kölcsönözni
vágyóknak. 

  

A legközelebbi közös program a február 24-én 17 órakor kezdődő Grastyán emlékest lesz,
melyet a Minerva Könyvtár Egyesület idén hatodik alkalommal rendez meg, és amit a Csorba
Győző Könyvtár is örökbe fogadott. Idén a téma a tudományos ismeretterjesztés. A Grastyán
Endre Szakkollégium hallgatói nagy lehetőséget kapnak, hogy saját tudományterületüket
közérthető módon megismertessék az emberekkel, a névadó munkásságához és szellemi
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örökségéhez méltó módon. 
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