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A zene mindenhonnan „kilóg”. Vagy túl ko-
molynak, vagy túl komolytalannak tartják.
Ez a gondolat messzire vezetne, ha részlete-
sen ki akarnánk fejteni, az azonban biztos,
hogy sokszor meg kell védeni a zenét!

A zenei könyvtárosnak semmi sem lehet
túl komoly, semmi sem lehet túl komolyta-
lan. Néhány példával illusztrálnám ezt zenei
gyûjteményünk történetébõl. Egy anglisztika
szakos hallgató a XX. század második felé-
nek skót könnyûzenéjérõl ír angol nyelven
dolgozatot, és szakirodalmat keres. Több na-
punk ráment a keresésre... Egy idõs bácsi
madárhang-felvételeket keres. Miért? Kapott
egy madarat, de az néma. Szeretné megtaní-
tani fütyülni. Egy karmester szakos zeneaka-
démiai hallgató versenyre jelentkezett, és 
Budapestrõl hazaérkezve – szombati napon –
Liszt Ferenc egyik karmûvének többféle kot-
takiadását szeretné átnézni. Hála Istennek,
megtaláltuk. Egy általános iskolás, alsó tago-
zatos leányka hallás után megtanult a tévébõl
több slágert. Szeretné tudni, hogy tisztán
énekel-e. Meghallgattam az énekét, teljes be-
leéléssel adta elõ a slágert. Egy kerekesszék-
kel közlekedõ olvasónk havonta egyszer jön,
fél napig itt van, szeret beszélgetni, mert ve-
lünk olyan jól lehet. Úgy látszik, a felgyor-

sult világban, a futószalagon mûködõ, felü-
letes mindennapi életben, amikor a zeneterá-
piát öngyógyításként használják az emberek,
a legnagyobb hiánycikk lett az odafigyelõ
beszélgetés, az emberi szó.

A Csorba Gyõzõ Megyei-Városi Könyv-
tár zenei gyûjteménye harminc éve, 1981.
április 2-án nyílt meg. A jelenlegi új épület a
harmadik helyszínünk. 1981-ben egy barát-
ságos, 12 fõ zenehallgatására berendezett
fonotékánk volt, hozzácsatlakozó kis hangle-
mez- és kottaraktárral a régi épületben. A lá-
togatók hallgathattak a hanglemezen kívül
mûsoros hangkazettát és rádiót. Kölcsönzés
itt nem volt, a zenei könyvek el se fértek a
fonotékában, a könyvtár más részében vol-
tak, szabadpolcon. Sok iskolai csoportot fo-
gadtunk, zenei foglalkozásokat, operaismer-
tetõ elõadásokat szerveztünk. Kiemelkedõen
fontosnak tartottuk és tartjuk a fiatalok zenei
nevelését. A kis helyen is megtapasztaltuk
azt, hogy az óvodás gyermektõl kezdve a ki-
lencvenéves dédpapáig, a kisegítõ iskolás,
hátrányos helyzetû csoporttól a szimfonikus
zenekar brácsásáig minden betérõ látogató-
val tudunk foglalkozni, akár párhuzamosan
egymás mellett.

Ebben az idõszakban ismertük meg egyik
nagy büszkeségünket: a hegedûtokkal a ke-
zében mindig sietõ, Siklósról a Pécsi Mûvé-
szeti Szakközépiskolába bekerült Matyó Ta-
mást, aki minden nap bejött a fonotékába 
zenét hallgatni. Ma már ismert zeneszerzõ, a
Zeneakadémia tanára, Beischer-Matyó Ta-
más néven. Nem feledte baranyai gyökereit:
közösen írtak összhagzattan könyvet volt pé-
csi zeneszerzés tanárával, Gyõrffy Istvánnal,
és jelenleg is Pécsett tanító, szintén fonoté-
ka-látogató egykori iskolatársával, Keresztes
Nórával.

Hamarosan kinõttük a kis termet. Hét év
után, 1988-ban sikerült nagyobb helyre köl-
töznünk. A megyei könyvtár megkapta a
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szomszédos lakóépületet, melynek második
szintjére került a zenei gyûjtemény. Itt több
mint húsz évet töltöttünk. Duplájára, 12-rõl
24-re nõtt a zenehallgató helyek, 9-rõl 14-re
a választható készülékek száma. Elkezdtük a
cédék, bakelitlemezek és hangkazetták köl-
csönzését, szabadpolcra helyeztük és szintén
kölcsönözni kezdtük a kottaállományt, és
végre lett hely a zenei könyveknek is. Meg-
szerveztük a kétmûszakos nyitva tartást. 
A cédulakatalógusokat átszerkesztettük az új
szabványoknak megfelelõen. 1988 végére 
10 fõre növekedett a zenei részleg dolgozói-
nak száma. Akkori igazgatónõnk, Román
Lászlóné Marika nagyon büszke volt könyv-
tárfejlesztõi munkájára, ezen belül is a zene-
mûtár eredményeire, ezért mert belevágni a
Pécsi Hangtár (Marton-Bajnai) Alapítvány
gondozásának felvállalásába. 

Nagy reményekkel láthattunk tehát neki a
komoly szakmai kihívást jelentõ éveknek. 
A kétmûszakos nyitva tartás nagy felfutást
jelentett a forgalomban. Volt olyan csúcsév
ettõl kezdve, hogy 16 ezer látogatót fogad-
tunk. Elindult a számítógépes katalogizálás,
sokat kísérleteztünk, napról napra próbáltuk
elsajátítani az új ismereteket. A technika fej-
lõdésének köszönhetõen Friedrich István
hangtechnikus kollégánk megkezdte a bake-
litlemezek és a mûsoros hangkazetták digita-
lizálását minidiscre, majd cédére. Ebben a
munkában fontosnak tartottuk az állomány
védelmét, valamint a védett állományhoz va-
ló hozzáférhetõség biztosítását (helyi vonat-
kozású, illetve archív hangfelvételek).

Nagy feladatunk volt a Pécsi Hangtár
(Marton-Bajnai) Alapítvány gondozásával
járó munka. Az elsõ tíz évben még intenzí-
ven tudtunk az értékes, régi hanglemezek lel-
tározásával és állományvédelmi munkáival
foglalkozni. Azt követõen a nagyon fontos-
nak tartott Elsõ Magyar Hanglemezgyár disz-
kográfiai munkáira fordítottuk az egyre szû-
kösebbé váló erõket, végül már munkaidõn
kívül, kitartásból és ügyszeretetbõl végeztük.
Nagy nehézségek árán, sok áldozatos mun-
kával végül elkészült és megjelent a Jazz Ok-
tatási és Kutatási Alapítvány gondozásában a
kiadvány. Sajnos a könyvtárunk nem tudta
anyagilag támogatni. A pénzügyi és létszám-
gondok következtében ugyan egy idõre meg-

szûnt az együttmûködésünk a Pécsi Hangtár
(Marton-Bajnai) Alapítvánnyal, de 2011-ben
az alapítvány képviselõi ismét felvették a
kapcsolatot könyvtárunkkal.

Tiszay Andor muzeális hanglemezgyûjte-
ménye 1995-ben került könyvtárunkba, 
csatlakozási szándékkal a Pécsi Hangtár 
gyûjteményéhez. Gondozása könyvtárunk el-
ismertségét növeli. A Tiszay-lemezgyûj-
temény kutathatósága érdekében már több
fontos munkát elvégeztünk. A zenei könyv-
tárosoknak bármennyire kevés és szétapró-
zódott idejük jut is foglalkozni ilyen munká-
val, mégiscsak oda kell figyelnünk rá. Jó, ha
szem elõtt tartjuk, hogy a hanglemeztörténet,
elõadómûvészet-elemzés új tudományággá
nõtte ki magát. Már léteznek számítógépes
hangelemzõ, összehasonlító programok, ze-
netudósok foglalkoznak ilyen kutatásokkal.

1989 és 2010 között tehát eredményeink
és nehézségeink egyaránt voltak. Nehézsége-
ink hasonlóak voltak az ország valamennyi
könyvtáráéhoz: többszörösére emelkedtek az
árak, csökkentek a beszerzésre fordítható
összegek. Csökkentek a könyvtárosi lét-
számok, csökkent a nyitva tartás. A mi ese-
tünkben a zenemûtár tízfõs létszáma három
fõre csökkent, vissza kellett állnunk az egy-
mûszakos nyitva tartásra. Az elkeserítõ hely-
zetbõl az új könyvtár építésének híre mentett
kis bennünket. Ez elodázhatatlanná tette a
megyei-városi összevonást, és elõremene-
külést jelentett az egyre nehezedõ helyze-
tünkbõl.

2010-ben Pécs elnyerte az Európa Kultu-
rális Fõvárosa címet. Ennek egyik fõ projekt-
je a Tudásközpont, benne az új könyvtár
megépítése volt. Az épület negyedik szintjé-
re képzelte el Balázs Mihály Kossuth-díjas
tervezõ a zenei gyûjteményt, a gyermek-
könyvtár mellé. Az új zenei gyûjtemény kon-
cepcióját ketten dolgoztuk ki kolléganõm-
mel, Gyõriné Kövesdi Zsuzsával. 2010. janu-
ár 1-jén még a régi épületben megtörtént a
megyei és a városi könyvtár összevonása.
Igazgatónõnk, Szabolcsiné Orosz Hajnalka
mindenben támogatta és támogatja munkán-
kat. Zenemûtárunk az összevonásnak kö-
szönhetõen 2010 márciusában a Várkonyi
Nándor Fiókkönyvtár zeneszobájának állo-
mányával bõvült. A korábban ott dolgozó 

Könyvtári Levelezõ/ lap • 2011. szeptember 17



Stepperné Epresi Mária zenei könyvtáros
kolléganõnk is hozzánk került, a költözés
elõkészítésében az õ munkája nagy segítsé-
get jelentett. Háromról összesen öt fõre nö-
vekedett a létszámunk, így ismét osztállyá
szervezõdhetett a zenei gyûjtemény. 

Az új helyen három külön helyiség áll a
rendelkezésünkre: a szabadpolcos zene-
hallgató és kölcsönzõi tér (293 m²), a Tiszay
Andor-szoba, mely egyrészt a muzeális
hanglemezgyûjtemény törzsanyagának elhe-
lyezésére, továbbá kutatószobául szolgál,
emellett kisebb kamarahangversenyek ren-
dezésére is alkalmas (36 m²), valamint a ze-
nei könyvtárosi munkaszoba (21 m²). 
A helyben használatra szolgáló asztalok szá-
ma 32-re bõvült. Ebbõl tíz helyen számítógé-
pet is használhatnak az olvasók. Az öt nagy
ablak elõtt helyeztük el a zenei könyveket, az
íves fal mentén a cédéket, zenei DVD-ket és
mûsoros videokazettákat. A kották a terem
délnyugati részében lévõ benyílókban talál-
hatók, valamint jelentõs állomány került a
tömörraktárba is.

Körülményeinkkel együtt a szolgáltatása-
ink is megváltoztak. 2010. október 25-étõl
bõvült nyitvatartási idõben dolgozunk, a ko-
rábbi heti 44 óráról 56 órára, majd januártól
64 órára növeltük a nyitva tartást. Az igé-
nyekhez igazodva még vasárnap is nyitva
tartunk 10-tõl 18 óráig. A kölcsönzõ rend-
szer is megújult: az új épületben már rádió-
frekvenciás (RFID) azonosító rendszerrel
kölcsönözhetik a látogatók a könyveket és a
kottákat. A cédék, DVD-k, hangkazetták szá-
mítógépes kölcsönzése egyelõre a hagyomá-
nyos, kódcímkés módon történik. Az audio-
vizuális dokumentumokra a költségvonzatok
miatt nem került rá az RFID-s azonosító.

A szép, új környezet mellett vonzó ténye-
zõ, hogy növekedett a zenei dokumentumok
kínálata. A zene minden területét gyûjtjük,
persze válogatva, nem teljes mélységben.
Zenei állományunk – kerekített adatokkal
számolva – jelenleg több mint 60 000 kü-
lönbözõ dokumentumot tartalmaz. 10 000 
zenei könyv, 14 000 kotta, 8000 kórusmû
(lapkotta), 10 000 cédé, 3000 hangkazetta,
13 000 mikrobarázdás hanglemez, 500 ze-
nei DVD, 500 zenei videokazetta, húszféle
zenei folyóirat áll a látogatók rendelkezésé-
re. 2010 õszén az állományharmonizáció ke-
retében a Pécsi Tudományegyetem (PTE)
Központi Könyvtár állományából közel 1000
kötet értékes zenei könyv a zenei gyûjte-
ménybe került, szabadpolcra. A több mint
3000 darabból álló, muzeális értékû Tiszay
Andor-gyûjtemény felerészben 78-as fordu-
latszámú normállemezeken, felerészben 
pedig 33-as és 45-ös fordulatszámú mikro-
barázdás lemezeken klasszikus, jazz, szóra-
koztató és egzotikus népzenei felvételeket
tartalmaz.

2011-ben az átszervezések következtében
hozzánk került a Pécsi Mûvészetek és Iroda-
lom Háza könyvtára, melynek köszönhetõen
könyvekkel, kottákkal és helytörténeti szem-
pontból nagy jelentõségû hangfelvétel-gyûj-
teménnyel gyarapodott állományunk. Cédére
archivált hangfelvételeik között jelentõs pé-
csi hangversenyek találhatók. Az intézményi
összevonások eredményeként gyûjtemé-
nyünkbe került a Baranya Megyei Mûvelõ-
dési Központ hangzó állománya is. Zenei
gyûjteményünk számos neves pécsi muzsi-
kus ajándékával, hagyatékával bõvült az el-
múlt években (Takács Jenõ zeneszerzõ,
Schlezák Auguszta énekmûvésznõ). Ezek
közül kiemelkedik Dõry Miklós zenetanár,
karmester értékes kotta-, hanglemez- és
cédégyûjteménye.

A kották, hanglemezek és cédék feldolgo-
zása speciális feladat. Zenei és nyelvtudást
igényel. Nincs minden dokumentumunk fel-
dolgozva a számítógépes katalógusban,
munkatársaink közül Kovácsné Sorossy Csil-
la, Domonkos Zita munkaidejét próbáljuk
úgy alakítani, hogy fõként a feldolgozással
tudjanak foglalkozni. Sztrinyi Judit részmun-
kaidõs kolléganõnk a zenei gyûjteményben
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és a Körbirodalom-Gyermekkönyvtárban
egyaránt besegít a munkába. Két régi mun-
katársunk, Tilesch Éva és Zseltvay Zsuzsa
önkéntesként segít bennünket.

Általánosságban megállapítható, hogy a
zenemûtár szolgáltatásai iránt növekszik az
érdeklõdés. A megszokott szolgáltatások
mellett népszerû lett a számítógép-használat,
sokszor ketten-hárman is ülnek egy gépnél!
Az új épület változásokat hozott magával. 
A kényelmes parkolási lehetõség, a szomba-
ti és vasárnapi hosszú nyitva tartás meghozta
a családok könyvtár-látogatási kedvét. Ész-
revehetõ, hogy a szombat forgalmasabb,
mint a hétköznapok, de a vasárnapok között
is volt olyan, hogy megállás nélkül szolgál-
tattunk. A megyei elnökünk úgy adta át az
épületet, hogy a Tudásközpont legyen a vá-
ros „nappalija”, legyünk versenytársa a
„plázáknak”. Valóban elmondhatjuk ma-
gunkról, hogy közösségi szintér lettünk, ez
persze nem nekünk, hanem az olvasóinknak
köszönhetõ. Találkákat beszélnek meg az
emberek, jönnek a kiállításokra, rendezvé-
nyekre. A lányom úgy fogalmazott, hogy „a
fiataloknak mostanában trendi a Tudásköz-
pontba jönni”.

A zenei mûveltség terjesztése érdekében az

elmúlt évtizedekben kifejtett tevékenysé-

günkrõl 

1. Publikációk, kiadványok (válogatás)

A zenei gyûjtemény fontosabb rendezvé-
nyeirõl és évfordulóiról különbözõ írásokban
emlékeztünk meg:

Szabó Ferencné: Zenemû- és Hangtár a
Megyei Könyvtárban. In: Pécs-Baranyai
Könyvtáros, 1980–1981. pp. 34–35.

Szabó Ferencné: Szolfézstanárok megyei
szakmai napja a Baranya Megyei Könyvtár-
ban. In: Pécsi Könyv- és Infotár, II/2. (1997.
március 31.) o. n.

Szabó Ferencné: A Pécsi Hangtár
(Marton-Bajnai gyûjtemény). In: Baranyai
Könyvtári Info, 2000. május. pp. 7–12.

Gyõriné Kövesdi Zsuzsanna: A frankfur-
tiak pécsi kulcsot kaptak a muzsikához. In:
Baranyai Könyvtári Info, 2000. május. pp.
12–13.

Szabó Ferencné: A Csorba Gyõzõ Me-
gyei Könyvtár Zenei Gyûjteményének 20
éve. In: Baranyai Könyvtári Info, 2001. 
április. pp. 2–5.

Gyõriné Kövesdi Zsuzsanna: Játék és mu-
zsika délidõben. Vetélkedõ a Zenemûtárban.
In: Baranyai Könyvtári Info, 2004. március-
április. pp. 2–3.

Gyõriné Kövesdi Zsuzsanna: Zenés aján-
ló gyermekeknek, kismamáknak, nagyszü-
lõknek, pedagógusoknak 0–99 éves korig a
Zenemûtár anyagából. In: Baranyai Könyv-
tári Info, 2004. 5-6. sz. pp. 9–11.

Szabó Ferencné: Beszélgetés Tokody Ilo-
nával. In: Baranyai Könyvtári Info, 2005. ja-
nuár–augusztus. pp. 16–17.

Szabó Ferencné: 25 éves a Csorba Gyõzõ
Megyei Könyvtár Zenemûtára. In: Baranyai
Könyvtári Info, VIII/3-4 (2006. január-febru-
ár), pp. 7–8.

Tarcsay Gyöngyvér: A kultúra hídja. 
Köszöntõ levél a Zenemûtár jubileumára. 
In: Baranyai Könyvtári Info, VIII/3–4.
(2006). p. 9.

Méhes Károly: Trendi hellyé vált mára a
Tudásközpont. In: Dunántúli Napló, 2011.
július 18. p. 9.

Néhány olyan kiadványt szeretnék bemu-
tatni, melyeknek elkészüléséhez, megjelené-
séhez sok munkával mi is hozzájárultunk, és
ezt meg is említik a kiadványban: 

Sz. Koncz István: Demjén – Félszáz év.
Budapest: R and R Mûvészeti és Kulturális
Bt, 1996.

A könyv diszkográfiájához adtunk na-
gyon jelentõs segítséget. „A […] lista a
hanghordozókon csak részben visszakeres-
hetõ fölvételeket is számba veszi, és a Bara-
nya Megyei Könyvtár Zenemûtára FONO
Könnyûzenei Adatbázisa (Sorossy Csilla), a
Hungaroton Archívum (Bakos Anikó) [és
mások] szíves segítségével készült.” A Dem-
jén-könyvhöz nyújtott segítségünket meg-
elõzte egy „házi” készítésû, kiadatlan disz-
kográfiai füzet, Siményi János munkája, aki
a számítógépes programot is készítette.
Siményi János munkáját Kovácsné Sorossy
Csilla folytatta, a könnyûzenei adatbázis 18 000
tételbõl álló anyagát is nagyrészt õ vitte 
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be az adatbázisba. Errõl a munkájáról írta
egyetemi szakdolgozatát. (Kovácsné Sorossy
Csilla: A Csorba Gyõzõ Megyei Könyvtár
Zenemûtárának könnyûzenei adatbázisa.
Szakdolgozat. Pécsi Tudományegyetem,
2007.)

Vedres Csaba: Mi az, hogy könnyûzene?!
Budapest: Kairosz Kiadó, 2006.

Büszkék vagyunk arra, hogy a szerzõ a
könyv elõszavában így ír: „Munkám elején
szeretném megköszönni feleségem, szûkebb
és tágabb családom, valamint a Baranya Me-
gyei Könyvtár, a Pest Megyei Könyvtár és a
Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár Zenei Gyûj-
teménye munkatársainak segítségét […]”.

Dr. Marton Gyula – dr. Bajnai Klára: El-
sõ Magyar Hanglemezgyár – Premier
Record. Budapest: Jazz Oktatási és Kutatási
Alapítvány, 2008.

Hosszú évek könyvtári feldolgozómunká-
ja van a diszkográfiában: „A […] Pécsi
Hangtárban számosan dolgoztak a bibliográ-
fiai/diszkográfiai feldolgozáson (Schlepp
Péter, Siményi János, Szabó Ferenc János,
Szabó Ferencné, Tilesch Éva, Zseltvay Zsu-
zsa) […]”. A kötet a Marton-Bajnai gyûjte-
mény mellett Tiszay Andor, Simon Géza Gá-
bor és Kiss Gábor Zoltán lemezgyûjtemé-
nyének adataival bõvült.

Simon Géza Gábor: Magyar hanglemez-
történet. 100 éves a magyar hanglemez.

1908–2008. Budapest: Jazz Oktatási és Ku-
tatási Alapítvány, 2008.

A szerzõ a könyv elõszavában megköszö-
ni „[…] a Baranya Megyei Könyvtárban
Szabó Ferencné segítségét […]”

Ivasivka Mátyás – Kovács Attila: Pécsi
Concerto. Pécs: Alexandra, 2011.

Kodály Zoltán, Dohnányi Ernõ és Takács
Jenõ zeneszerzõk pécsi kapcsolatairól írott
fejezetekhez a könyvtárunk által nyújtott se-
gítséget megköszöni Kovács Attila.

2. Fontosabb rendezvények

Sok zenés, zenével illusztrált irodalmi ren-
dezvény szervezésében és lebonyolításában
mûködtünk közre az elmúlt harminc év alatt,
melyek közül csak néhány emlékezetesebbet
sorolnék fel.

Zenés rendezvények az Apáca utcában
(1981–2010)

Bartók Béla-kiállítás a centenárium alkal-
mából (1981)

Magyar Hanglemezklub rendezvénysoro-
zat (1982–1984) Elõadások, kamarakoncer-
tek.

Ars poetica könyvtári rendezvénysorozat-
ban beszélgetés Takács Jenõ zeneszerzõvel
(1983)

Vidovszky László zeneszerzõ kétrészes
bemutatója Gépzene-számítógép-zene cím-
mel (1990)

Szemzõ Tibor zeneszerzõ, fuvolamûvész
elõadása a repetitív zenérõl (1990)

Erkel Ferenc-kiállítás a Pécsi Hangtár
(Marton-Bajnai gyûjtemény) anyagából
(1990)

Jazztörténet vázlatokban – Simon Géza
Gábor jazzkutató elõadása (1991)

MKE országos vándorgyûlés Pécsett, a
Zenei Szekció rendezvényeinek megszerve-
zése (1991)

Takács Jenõ születésnapjára kotta- és
hanglemez-kiállítás a zeneszerzõ mûveibõl
(1994)

Nádor Tamás: Pécs zenei krónikája –
könyvbemutató rendezvény (1995)
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A gramofontól a CD-ig. A Pécsi hangtár
tízéves jubileumi rendezvénye és kiállítása
(1998)

Blaha Lujza, a nemzet csalogánya. Szín-
játszás a századfordulón (2000). A kiállítást
az iskolai csoportoknak zenés ismertetéssel
egybekötve mutattuk be.

Komolyzenei hangfelvételek a harmadik
évezred fordulóján. Hanghûség és zenei él-
mény. Dobos László zenei bemutatóval egy-
bekötött elõadása (2004)

Zene és terápia. Segít a szó és a zene cím-
mel konferenciát, Zene és lélek címmel kiál-
lítást rendeztünk. (2005)

Három alkalommal megrendeztük a Ba-
ranya megyei lemezrajongók fórumának
szánt, Lemezbörze címû találkozót.
(2006–2007)

A pécsi Ércbányász Koncert-fúvós-
zenekar ötvenéves jubileuma alkalmából a
zenekar történetét bemutató kiállítást ren-
deztünk a zenemûtárban. (2007)

Kodály köszöntése címmel kiállítást ren-
deztünk Bajnai Klára és Agócsy Erika gyûj-
teményébõl. (2007)

Több alkalommal megszerveztük a
Házimuzsika a könyvtárban koncertsorozat
keretén belül a pécsi zenészcsaládok közös
kamarazenei találkozóját. (2008–2009)

Reneszánsz zene Pécsett. A Híres Pannó-
nia régizenei együttes nyári koncertsorozata
a könyvtár kertjében (2008)

Haydn-matinét tartottunk a zeneszerzõ
halálának kétszázadik évfordulója alkalmá-
ból, siklósi és pécsi diákok zenés-táncos
közremûködésével. (2009)

2010-ben az új épületbe való költözködés
elõkészítése okán több hónapig zárva tartott
a könyvtár. 

Ez idõ alatt a könyvtár kertjében megva-
lósult egy Olvasóliget elnevezésû sorozat.
Két zenei rendezvénnyel gazdagítottuk a
programot: Gyõriné Kövesdi Zsuzsa a Szent
Margit Óvoda kicsinyeinek tartott nagy sike-
rû zenés foglalkozást Debussy Az elefánt
bölcsõdala címû zongoramûvére alapozva.
A felnõtt látogatóinknak Siptárné Balázs
Hajnalka vezetett színvonalas gyakorlati
foglalkozást Egészség és zene címmel. Ezzel
a két programmal búcsúztunk a régi épület-
tõl.

Zenés rendezvények a Tudásközpontban

A Tudásközpont elsõ rendezvénye a
Fryderyk Chopin születésének kétszázadik
évfordulójára készült vándorkiállítás volt,
mely a Budapesti Lengyel Intézet és az Or-
szágos Idegennyelvû Könyvtár együttmûkö-
désében készült. (2010)

Erkel Ferenc születésének kétszázadik
évfordulóját a gyermekkönyvtárral közösen
ünnepeltük. A Tiszay Andor-gyûjteménybõl
kiállítást készítettünk és élõ zenével illuszt-
rált elõadást szerveztünk, így is népszerûsít-
ve az értékes gyûjteményt. (2010)

Az új épület vasárnapi nyitva tartása az
adventben zenés programokra adott lehetõ-
séget. Advent elsõ vasárnapján gitármuzsi-
kával nyitottuk meg az adventi idõszakot a
zenemûtár kistermében, majd az elkövetkezõ
három vasárnap délután Muzsika advent ide-
jén címmel tartottunk hangulatos kamara-
hangversenyeket a zeneteremben a PTE Mû-
vészeti Kara hegedûs, gitáros, fuvolás és fa-
gottos hallgatóinak közremûködésével.
(2010)

A költészet napján Balázs József/Bazsi
Álom és ébrenlét címû verseskötetének be-
mutatóját szerveztük meg. Bazsi pécsi
nyomdásztanuló korában énekelt Pécsi Géza
szakmunkástanuló kórusában. 

Megszerette Bartókot, Kodályt, Mozartot.
Évtizedek óta mindennapi kenyere a zene.
Kodály Zoltán szobra címû versét a mi Ko-
dály Zoltán-kiállításunk megnyitó mûsora
ihlette. (2011)

A Liszt-évre különbözõ programokat
szervezünk. Gyõriné Kövesdi Zsuzsanna
gondozza a honlapon és a zenemûtárban
megtekinthetõ, hónapról hónapra frissülõ
Liszt-kalendáriumot. Steiner Józsefné nagy-
atádi gyûjtõ anyagából Liszt Ferenc életútja
és mûvészete képes levelezõlapokon címmel
képeslap-kiállítást rendeztünk. Baranyai fia-
talok számára meghirdettük a Liszt-Junior
alkotóversenyt, melynek záróeseményét ok-
tóberre tervezzük.

2011-ben a Magyar Könyvtárosok Egye-
sülete országos vándorgyûlésének a pécsi
Tudásközpont adott otthont. A Zenei Szekció
programjának keretein belül hangzott el a je-
len írás elsõ verziója. ■
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