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November 21-én tartotta a Csorba Győző Könyvtár a költő születésének 101.
évfordulóján, a Csorba Győző emlékszobája előtt a Csorba család tagjainak, a
polgármester és a jegyző, valamint a Csorba Győző Társaság tagjainak részvételével a
könyvtár névadója előtt tisztelgő megemlékezést. Az este során adták át a város
közművelődési díját, a Csorba Győző-díjat Pintér László könyvtárosnak, valamint sor
került a Csorba Győző versei által ihletett festményekből álló kiállítás megnyitójára.
(Fotók: Csorba Győző Könyvtár)

      

Megtelt ünneplőkkel és megemlékezőkkel a Tudásközpont 1. emeletén található Csorba Győző
emlékszoba előtti tér november 21-én. A költő, műfordító, könyvtáros születésének 101.
évfordulóján megjelentek a Csorba család tagjai, a város polgármestere és jegyzője, valamint a
Csorba Győző Társaság képviselői. A köszöntők sorát Dr. Páva Zsolt polgármester kezdte.
Kiemelte, Csorba Győzőre a 100. évfordulón sokan, sokféle formában, méltó módon
emlékeztek, és szeretné, ha ezt a hagyományt az ifjabb generációk is tovább viszik,
emlékezzünk sokáig erre a nagyszerű pécsi polgárra, lokálpatriótára. Néhány éve, a költő előtt
tisztelegve átnevezték a város közművelődési díját Csorba Győző-díjra, hogy jeles pécsi
életutak elismeréseként adományozhassák azt.

  

Miszler Tamás, a Csorba Győző Könyvtár igazgatója azzal kezdte gondolatait, hogy az
intézmény névadójának 100. születésnapja óta már eltelt egy év. „Visszagondolva az elmúlt
időszakra elmondhatom, hogy nagyon sok minden történt intézményünk életében. Folyamatos
változásban vagyunk, elsősorban annak érdekében, hogy minél jobb szolgáltatást nyújtsunk a
város és a megye lakosságának. Új fiókkönyvtárral és három könyvtárponttal gyarapodtunk,
több szakmai projektet valósítottunk meg, új minőségirányítási rendszert vezettünk be, tovább
haladtunk a megye helyismereti anyagainak feldolgozásában, digitalizálásában. Egy dolog
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viszont állandó: Csorba Győző emlékét folyamatosan őrizzük. Ebben partnerünk a Csorba
család, a Csorba Győző Társaság, és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata.” Végül Csorba
Győzőt idézte: „A szellemből anyag, majd újra szellem, ímé a könyv, e köznapi csoda. Elérhető
lesz az elérhetetlen, ha fölveszed, s le nem teszed soha.” Ezt a gondolatot követjük mi is, ezt
képviseli intézményünk a jövőben is."

  

A költőt egyik versén, a Följegyzés címűn keresztül idézte meg Dr. Nagy Imre, a Csorba
Győző Társaság elnöke is. A költemény
A szó ünnepe
című kötetben jelent meg 1959-ben. „Erről van szó, a szó ünnepéről. Ha Csorba Győzőről van
szó, akkor részt veszünk egy ünnepélyen, amit neki köszönhetünk.” - zárta gondolatait.

  

A megemlékezések után következett a díjátadó: a Csorba Győző-díjat a polgármester és Lovás
z István
jegyző adta át 
Pintér László
könyvtárosnak.

  

  

Pintér László 1949-ben született a Győr-Moson-Sopron megyei Csornán. 1968-72 közt a Pécsi
Tanárképző Főiskolán magyar-történelem szakon tanult. Tanári oklevele mellé 1976-ban a
budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának könyvtár szakán is
diplomázott. Könyvtárosi szakmai munkáját Pécsett kezdte 1972-ben, a Szakszervezetek
Megyei Tanácsa Központi Könyvtárában. 1976-94 között a Pécsi Városi Könyvtár Feldolgozó
Osztályának vezetője volt. A városi könyvtárhálózat és a könyvtár katalógusrendszerének
átszervezésében végzett munkájáért 1979-ben megkapta a Szocialista Kultúráért kitüntetést.
1994-97 között a Janus Pannonius Tudományegyetem Központi Könyvtára Állománygyarapító
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és Feldolgozó Osztályáért volt felelős. 1997-től a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály
Műszaki Főiskolai Kari Könyvtárának munkatársa, 1999-től pedig igazgatója. 2001-től a
Főiskolai és Kari Könyvtárigazgatók Szövetségének alelnöke. A könyvtári tudományban az
osztályozás és címleírás területén szerzett kiemelkedő tapasztalatokat. Oktatott a Pécsi
Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás-fejlesztési Karán és a Pollack Mihály
Műszaki Karon dokumentumismeret és könyvtárhasználati tantárgyakat. Rendszeresen
publikál, könyvtáros szakfolyóiratokban negyvennél is több írása jelent már meg. Folyamatosan
dolgozik apósa, Csorba Győző hagyatékának gondozásán, a Digitális Irodalmi Akadémia
szakértőjeként is. A közgyűlés a Csorba Győző-díjat Pintér László részére hagyományos és
digitális könyvtári dokumentáció- és adathordozás terén végzett, több mint négy évtizedes
fáradhatatlan, példaértékű szakmai és elméleti munkája, valamint értékes és sokoldalú
tudományos és közművelődési tevékenysége elismeréseként adományozta.

  

  

A kitüntetés átadása után, a Csorba Győző 101. születésnapján megtartott megemlékezés
záróakkordjaként sor került a koszorúzásra, majd Sólyom Katalin, a Pécsi Nemzeti Színház
színművésznője Parti Nagy Lajos: 
A Csorba-kert
című versét szavalta el, végül az estét az Alkotó Pedagógusok Képzőművészeti Műhelyének
kiállításmegnyitója zárta. A Csorba Győző versei által ihletett festményeket a Műhely vezetője, 
Svasticsné Bogáthy Zsuzsanna
ismertette a közönséggel.
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