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I. Vezetői helyzetértékelés  

 

A FSZEK 2020. évi munkáját, egész évi tevékenységét, működését alapvetően három tényező határozta 

meg: 

 

Az első az év elején jelentkező COVID-19 járványhelyzet, amely befolyásolta az idei esztendőt. A 

második az Fővárosi Önkormányzat döntése volt, amely 2020. január 1-től bevezette a Budapest 

pótlékot. Ez az átlagos, 15%-os differenciált emelés, igen kedvező visszhangot váltott ki a dolgozók 

körében. A harmadik, amely a tervkészítés időszakában még nem volt látható, a 2020. évi XXXII. 

törvény a közalkalmazotti jogviszony megszüntetéséről, amelynek következtében valamennyi 

munkavállaló – ha vállalta, – a Munka törvénykönyve hatálya alá került. A rendelkezések később a 

39/2020. (X. 30.) EMMI rendelettel egészültek ki. Módosult a 1997. évi CXL. törvény is. 

 

1. Covid-19 

A FSZEK már a járvány kezdetén – február 4-től – folyamatos intézkedéseket hozott, mindenek 

előtt a dolgozók védelméről, majd – az egyetemek bezárását követően – március 13-tól minden 

könyvtárunk június 30-ig bezárt. Ebben az időszakban több rendelkezés, tájékoztató, főigazgatói 

utasítás született, amely arra irányult, hogy a könyvtár dolgozói között minél kevesebb találkozási 

alkalom legyen. Ahol erre mód nyílt, bevezettük a home office munkavégzést. Erre külön eljárást 

vezettünk be, amely tartalmazta a feladatkiadás és az ellenőrzés rendjét egyaránt. Munkatársaink 

számára ugyanakkor kötelezővé tettük – és ma is biztosítjuk – a védőmaszk, a védőkesztyű és a 

kézfertőtlenítő folyadék használatát. 

 

A kényszerű bezárás ideje alatt jelentős mértékben megújult a távszolgáltatás rendszere és bővült a 

távhasználat igénybevétele. Az online szolgáltatás keretében a könyvtárosok kreatív ötletekkel 

tartották az olvasókkal a kapcsolatot. Olyan programokat, foglalkozásokat, készítettek, amelyek 

segítségével, a kapcsolattartás új lehetőségeivel a könyvtárhasználók éltek. A kényszerű bezárások 

ideje alatt a könyvtár automatikusan meghosszabbította a lejárt tagságot annyival, amennyi ideig azt 

az olvasó nem tudta igénybe venni. A bezárás ideje alatt nem számoltunk fel késedelmi díjat, sőt, a 

nyitást követően egy hónap ún. türelmi idővel meghosszabbítottuk a dokumentumok visszavételét. 

 

A bezárás ideje alatt is folyamatosan vásároltuk és szállítottuk az új dokumentumokat a 

könyvtárakba. Valamennyi könyvtárban plexi védőfalat és olvasói kézfertőtlenítőt szereltünk fel. 

 

A járványhelyzet kedvező változása következtében július 1-től kinyitottak a könyvtárak is. A 

FSZEK, korábbi döntésének megfelelően, ez esetben is a fokozatosságot és a biztonságot tartotta a 

legfontosabbnak. Ezért először július 1-től részlegesen nyitottuk meg 16 nagyobb könyvtárunkat, 

majd július 22-től valamennyi tagkönyvtárunk korlátozott szolgáltatással az olvasók rendelkezésére 

állt. Bevezettük az ingyenes előjegyzést. A visszahozott könyveket kezdetben karanténban 

helyeztük el. 

 

Szeptember 7-től már újra teljeskörű könyvtári szolgáltatást nyújtottunk, de óvatosságból 

rendezvényeket még ekkor sem tartottunk, nem fogadtunk csoportokat, illetve csökkentettük az 

olvasótermi férőhelyeket és a számítógépes munkaállomások számát. Mindezt olvasóink védelme 

érdekében, hiszen csak így volt biztosítható a kellő távolságtartás. 

 

A nyitást követően jelentős forgalomnövekedést tapasztaltunk, majd szeptember-október hónapban 

normális érdeklődés volt tapasztalható. 

 

November 11-től ismét bezárni kényszerültünk, amelynek egyik következménye az online 

szolgáltatások ismételt felértékelődése, és kizárólagossága lett. 

 

Nagyon sok olvasói levelet kaptunk annak érdekében, hogy legalább az épületek előtt lehessen 

könyvet kölcsönözni. A lehetőséget mérlegelve végül azt a döntést hoztuk, hogy a könyvtár épülete 
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előtt nem tudjuk a kedvezőtlen időjárási feltételek és a kulturált körülmények között a szolgáltatást 

megvalósítani. 

 

A FSZEK munkáját, eredményességét a pandémiás helyzet teljes egészében befolyásolta. Január, 

február, október hónapok, március első két hete és november első két hete mellett szeptember 3 hete 

jelentett teljeskörű szolgáltatási időszakot. Ez összesen 15 heti teljes, július-augusztus-szeptember 

9 heti részleges szolgáltatást jelentett.  

 

Ez igen komoly bevétel kiesést jelentett, de azt is, hogy külső rendezvényekből, bérbeadásokból is 

kevesebb bevételünk volt. 

 

Ugyanakkor egész évben 8.200.000 Ft-t fordítottunk a járványvédelemre saját forrásból.  

 

Az egész év során 5 fő dolgozónak és 4 fő családtagjának lett a Covid tesztje pozitív. A FSZEK az 

újbóli munkába álláskor az érintett dolgozóktól negatív tesztet kér. Ennek költségét, ha szükséges 

volt, az intézmény magára vállalta. 

 

A Fővárosi Önkormányzat által december hónapban szervezett tesztelésen a FSZEK 25 dolgozója 

végzett önkéntes tevékenységet. 

 

A COVID-19 jelentősen befolyásolta a munkavégzésünket. Újabb és újabb ötletek, 

kezdeményezések révén újul meg a könyvtár szolgáltatási palettája. 

 

2. Budapest pótlék 

Az intézményben az év elejétől járó Budapest-pótlék szétosztása differenciáltan történt meg. A 

pótlékot a július 1. után újonnan belépő munkatársak is kapják. A pótlék bevezetésével a fenntartó 

Fővárosi Önkormányzat kifejezésre juttatja felelősségét és elkötelezettségét a városért dolgozó 

kulturális közszolgáltatást végzők felé. 

 

A munkatársak igen kedvezően fogadták a döntést, amely nem csak azt fejezi ki, hogy a fenntartó 

megbecsüli a végzett munkát, de azt is, hogy lehetőségei szerint ezt anyagilag is honorálni kívánja.  

 

3. Jogviszonyváltás 

Váratlanul érte a FSZEK dolgozóit a 2020. évi XXXII. törvény, amely megszüntette a 

közalkalmazotti jogviszonyt, s ezen a szakmai területen is bevezette a Munka Törvénykönyve 

alkalmazást. 

 

A törvény értelmében július 1-től már nem lehetett, csak Mt. alapján dolgozót felvenni, s ami külön 

érdekessége volt a törvénynek, hogy az átalakulás a közalkalmazottakat november 1-től érintette (!). 

A felkészülésre a törvény elfogadását követően augusztus 14-ig volt lehetőség. Ekkor kellett minden 

munkavállalónak ajánlatot tenni, a dolgozóknak pedig szeptember 15-ig lehetett dönteniük, hogy 

elfogadják vagy elutasítják az ajánlatot, azaz maradnak-e a FSZEK dolgozói az új Mt. feltételek 

között vagy sem. 

 

Végül a FSZEK 423 dolgozója közül 17 fő nem fogadta el az ajánlatot. Ebből 5 fő nyugdíjba vonult, 

tehát ők akkori ismeretek szerint jobban jártak a Kjt. szerinti juttatásokkal. 1 fő október 31-én, a 

szerződés aláírásakor közölte, hogy inkább nem fogadja el az ajánlatot. 

 

A távozó dolgozók megkapták az előírás szerinti végkielégítést. Az október 31-ig ki nem vett 

szabadságok is megváltásra kerültek valamennyi FSZEK dolgozó esetében. 

 

A munkavállalókkal megkötöttük az új munkaszerződéseket, és megkapták az új munkaköri 

leírásukat is. 
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Még december 30-án kifizetésre került a munkajogi váltással korábban megígért, január 1-ig 

visszamenőleges 6%-os bérkorrekció. 

 

2020-ban a jogszabályi változások következtében a Fővárosi Közgyűlés módosította az Alapító 

Okiratot, majd december 23-án elfogadásra került a FSZEK új Szervezeti és Működési Szabályzata. 

 

Kiemelkedő és példaértékű volt a KKDSZ Országos Elnöksége, a Fővárosi Önkormányzat, valamint 

az érintett közművelődési, közgyűjteményi intézményvezetők között kötött megállapodás, amely 

2030-ig garantálja a dolgozók részére a teljeskörű Kjt. kedvezményeket. 

 

A FSZEK és az intézményi KKDSZ alapszervezet 2020. december 21-én új Kollektív Szerződést 

kötött, amely az átalakulási törvény és a Fővárosi Önkormányzattal kötött együttműködési 

megállapodás alapján készült. 

 

2020. január 31-ével a FSZEK befejezte az EFOP-3.3.3.-VEKOP-16-2016-00001 projekt „Az én 

könyvtáram” című programját. A konzorciumi partner a Szabadtéri Néprajzi Múzeum azonban egy 

évvel meghosszabbította a projekt lezárását, így a FSZEK is ténylegesen ekkor tudja lezárni a 2017-

2020 közötti pályázatát. 

 

Az előre tervezett programok közül a rendelkezésre álló idő alatt megtartott rendezvények számát 

jelentősen kiegészítette az online formában történt sokszínű programok sokasága. Online formában 

valósult meg az Internet Fiesta 2020. év zárórendezvénye, s ezt a formát választottuk a Janikovszky Éva 

meseíró pályázatnál is. A többi tervezett konferenciánkat mind későbbi időpontra halasztottuk.  

 

A Budapesti Történeti Múzeummal és Budapest Főváros Levéltárával tovább folytattuk a Budapest 150 

évforduló alkalmából tervezett programok előkészítését. 

 

A FSZEK felkérést kapott az UNESCO Könyv Világfővárosa pályázat előkészítésére; a program 2023-

ban valósulhat meg. 

 

Az NKA által meghírdetett pályázatokon a FSZEK eredményesen vett részt. 

 

Befejeződött a VIII. Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület felújítása és korszerűsítése. Ütemterv szerint halad 

a VI. Teréz krt. 2-4 sz. alatti könyvtár építése. Elkészült a XI. Keveháza u. 9-11. sz. alatti épület 

könyvtárrá alakításának terve. Folyamatban van a VII. Kertész u. ingatlan tervezése a BMK részére.  

 

Kisebb felújítások, átalakítások is megvalósultak. Ezek közül kiemelkedő a II. Török u. Könyvtár 

átrendezése, valamint a IV. Király utcai Könyvtár tini és gyerek részlegének átalakítása Újpest 

Önkormányzatának támogatásával. Megvalósult az I. ker. Krisztina körúti könyvtár fűtéskorszerűsítése, 

valamint a XXIII. ker. Grassalkovich utcai Könyvtár fűtésének biztosítása. 

 

Lezárult az állományból kivont és már nem használható könyvek felszámolásának engedélyeztetése is. 

 

II. Szakmai mutatószámok 

A fentiek miatt a forgalmi adatok és azoknak a korábbi évek statisztikai adataival való összevetése csak 

tájékoztató jellegű lehet. Ugyanakkor érdemes megjegyezni, hogy ha a nyitvatartási napokra vetítve 

nézzük az elmúlt év adatait, azok nagyjából megfelelnek a 2019. évi statisztikának, illetve nem mutatnak 

jelentős csökkenést.  

 

Az adatok összevetését a 2019. évi tényadatokkal és a 2020. évi tervadatokkal ld. az 1. sz. mellékletben. 

A fő adatok 2016-2020 közötti alakulását ld. az 2. sz. mellékletben.  

Az 51/2014. (XII.10.) EMMI rendelet szerinti szakmai mutatószámok alakulását ld. a 3. sz. mellékletben. 

 



5 

 

2020 Központi Könyvtár Hálózat Összesen 

Tagkönyvtárak száma 1 47 48 

Dokumentumok száma 1.717.803 1.479.130 3.196.933 

ebből a könyvek száma 837.218 1.376.547 2.213.765 

Könyvtárlátogatók száma 62.825 117.046 179.871 

Könyvtárhasználatok, látogatások száma 2.309.358 7.776.048 10.085.406 

ebből személyes használat 264.538 675 007 939.545 

távhasználat, OPAC 2.044.820 7.101.041 9.145.861 

Kölcsönzések száma 200.511 617.632 818.143 

Igénybe vett dokumentumok száma 848.494 2.394.051 3.242.545 

ebből kölcsönzött dokumentum 485.265 1.439.933 1.925.198 

helyben használt dokumentum 332 846 802.648 1.135.494 

Rendezvények száma 76 689 765 

a rendezvényeken résztvevők száma 4.548 28.250 32.798 

 

III. Jogszabályban rögzített alap(szak)feladathoz kapcsolódó tárgyévi 

eredmények bemutatása 

 

III.1. Szerzeményezés és feldolgozás 

A Szerzeményezési és Feldolgozó Osztály legfontosabb feladata 2020-ban is a központi beszerzés és 

feldolgozás folyamatos, gördülékeny működtetése volt a 48 tagkönyvtár számára. A COVID-19 járvány 

ellenére, a zárvatartás idején is folyamatosan vásároltunk dokumentumokat, s feldolgoztuk azokat.  A 

tavaszi és őszi veszélyhelyzetek idején ügyeleti rendszert és az otthoni munkavégzést vezettük be az 

osztályon.  

 

Állomány 2019 2020 

Az állományban lévő dokumentumok darabszáma: 3.182.070 db 3.196.933 db 

A könyvtárból kivihető kölcsönözhető állomány: 2.191.643 db 2.174.005 db 

Gyarapodás: 81.382 db 63.785 db 

Törlés: 101.872 db 83.251 db 

Kurrens időszaki kiadványok száma:  
910 cím 

összesen 2790 példány 

869 cím 

összesen 2.666 példány 

 

Állománygyarapítás, gyűjteményfejlesztés 

Tárgyévben dokumentum beszerzésre összesen nettó 190.452.684,-Ft-ot fordítottunk. Ennek 

dokumentum-típusonkénti megoszlása a következő volt: 

 

 
2019 2020 

Tervezett (nettó)  Felhasznált (nettó) Tervezett (nettó)  Felhasznált (nettó) 

Könyv, térkép 125.347.111,- Ft 124.769.721,- Ft 102.290.000,-Ft          100.581.769,-Ft 

Folyóirat, időszaki 

kiadványok 
37.619.833,- Ft 42.661.649,- Ft 41.723.884,-Ft 42.718.783,-Ft 

Nyomtatott zenei 

dokumentum, kotta 
2.000.000,- Ft 1.989.823,- Ft 2.000.000,-Ft 1.956.319,-Ft 

AV (hangzó CD, 

DVD, hangoskönyv, 

diafilm) 

5.000.000,-Ft 4.263.369,-Ft 5.000.000,-Ft 2.475.428,-Ft 

Elektronikus 

dokumentum, adatbázis 
25.777.552,-Ft 28.785.321,-Ft 28.785.321,-Ft 41.725.569,-Ft 

Kisnyomtatvány 1.000.000,-Ft 1.008.724,-Ft 1.000.000,-Ft 994.816,-Ft 

Összesen 196.744.496,-Ft 203.478.607,-Ft 180.799.205,-Ft 190.452.684,-Ft 
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Könyvek beszerzése  

Belföldi könyvek 

 A magyar nyelvű könyvek beszerzése két közbeszerzési pályázat keretében történt; mindkettőt a 

Líra Könyv Zrt. nyerte: 

o 2020. január 1-december 31.: 32.633 db könyvet vásároltunk, nettó 65.355.975,- Ft értékben 

o 2020. október 22-december 31.: 9.188 db könyvet vásároltunk, nettó 20.273.439,- Ft értékben 

 A közbeszerzés keretében be nem szerezhető könyvek közül 

o a lektűröket, egyéb szépirodalmi és ismeretterjesztő műveket a Libri-Bookline webáruháztól 

rendeltük meg (395 db könyv, nettó 886.939,-Ft); 

o a szakirodalmi könyveket az egyes kiadóktól, kisebb könyvterjesztőktől vagy adott esetben a 

szerzőktől szereztük be (443 db könyv, nettó 1.526.431,-Ft). 

 Az Országos Dokumentumellátási Rendszerben (ODR) folytatott tevékenységünk alapján 

2019/2020-ban nettó 2.290.000 forintos szakkönyvbeszerzési támogatásban részesített minket az 

EMMI, amiből nettó 2.480.176 forintot költöttünk beszerzésre (468 dokument).  

 Budapest III., IV., X., XIII., XV. és XVIII. kerületeinek támogatásából nettó 5.015.406,- forintért 

vásároltunk 2.448 db könyvet a Líra Könyv Zrt.-től. 

 Az Országos Idegennyelvű Könyvtártól nemzetiségi dokumentumok beszerzésére bruttó 520.000 

Ft-ot kaptunk, ebből 10.000,-Ft volt az ún. roma keret. A támogatásból 18 könyvtár számára 

vásároltunk összesen 162 db könyvet.  A beszerzett dokumentumok tematikai és nyelvi megoszlása 

tükrözi a fővárosban élő nemzetiségek széles körét, pl. német, roma, örmény, szerb, szlovák stb. 

Idegen nyelvű könyvek 

 A közbeszerzési pályázat-nyertes Prospero Könyvei Kft.-től nettó 7.455.724,- forintért vásároltunk 

1.309 darab idegen nyelvű dokumentumot. 

Nyelvtanulást segítő könyvek 

 A nyelvkönyveket, nyelvtanulást segítő könyveket, oktatócsomagokat közbeszerzés keretében a 

Líra Könyv Zrt.-től vettük: nettó 2.603.085,-Ft értékben 859 darab könyvet. 

Folyóiratok, időszaki kiadványok  

 2019 októberében egy közbeszerzési eljárás keretében írtunk ki pályázatot a 2020. évi folyóiratok 

beszerzésére, nettó 40.714.421,- Ft becsült értékben.  

o A belföldi kiadású napilapok, hetilapok, folyóiratok nyertes ajánlattevője a Magyar Posta. 

o Az ismeretterjesztő, gyerek- és szaklapok rész esetében egy megismételt kiírás keretében a 

Könyvtárellátó Nonprofit Kft. lett a nyertes. 

o A külföldi és a kelet-közép-európai kiadású folyóiratoké a Suweco lett. 

 A kurrens időszaki kiadványok száma 2020-ban: 869 cím, összesen 2.666 példány. 

o egyedi előfizetéssel rendelt folyóirataink: 425 cím 

o kötelespéldány: 358 cím 

o ajándék: 61 cím (ebből külföldi 2 cím, belföldi 59 cím) 

o az NKA támogatásával 32 folyóirat 2020. évi előfizetését kaptuk ajándékba 

Digitális tartalmak, adatbázisok, e-könyvek, e-folyóiratok előfizetésére nettó 41.725.569,- Ft-ot 

költöttünk 

 2020-ra is meg tudtuk hosszabbítani az előző évi előfizetéseket és még volt lehetőségünk újabb 

nyolc (7 magyar, 1 külföldi) adatbázisra előfizetnünk, még úgy is, hogy ettől az évtől az Arcanum 

Digitális Tudománytár (ADT) fizetőssé vált.  

 A zárvatartások idején jelentősen megnőtt az olvasói érdeklődés az online tartalmak iránt. Ezek 

távoli (otthoni) hozzáférését, a szolgáltatók engedélyével, egy proxy szerverrel biztosítottuk.  

 Kilenc cég online tartalmait fizettünk elő: magyar és idegen nyelvű adatbázisokat, digitális 

folyóiratokat, ebookok fenntartási díjait. Továbbra is előfizetünk az EBSCO Discovery Service 

keresőfelületére.  

 A folyóirat-beszerzéseknél előnyben részesítjük a print+online előfizetési konstrukciót: 6 külföldi 

szociológiai folyóiratra van így előfizetésünk. Ezen kívül 28 előfizetett külföldi folyóirat esetében 

kapunk a nyomtatott hozzáférés mellé hivatalos online elérést is. 

 Közbeszerzés keretében előfizetett magyar nyelvű nyomtatott folyóiratok online verzióit a 

Digitalstand Kft.-től tudjuk „beszerezni”. 17 nyomtatott folyóirat online verziójára is van 

előfizetésünk. 
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 Csak online hozzáférést egyedi szerződéssel 2 magyar és 6 külföldi folyóirathoz biztosítunk; ezt 

egészítik ki a folyóirat-adatbázisok előfizetése révén online, távolról is elérhető magyar (8) és 

külföldi folyóiratok (1.398).  

Egyéb dokumentumok: 

 Diafilmek: 866 db diafilmet vásároltunk nettó 710.120,- Ft értékben. 

 Kották: 261 darab nyomtatott zenei dokumentumot vásároltunk nettó 1.956.319,- Ft értékben. 

 325 db hangzó CD-t (nettó 733.252,- Ft) és 159 db DVD-t (nettó 435.072,- Ft) vásároltunk. 

 Hangoskönyv: 276 darabot vásároltunk nettó 596.984,- forintért. 

 Kisnyomtatványok: 1.086 db kisnyomtatványt vásároltunk nettó 994.816,- Ft értékben. 

Gyarapodás a beszerzés módja szerint 

 Vétel: A teljes gyarapodás (63.785 db) 76%-a vételből származik. A Corvinába 47.175 db 

dokumentum került vételként, a kisnyomtatvány-naplóba 1.086 db.  

 Ajándék:  

o Száma összesen: 11.013 db, értéke: bruttó 38.302.025-Ft. Ez a teljes gyarapodás 17%-a. 

o Az NKA könyvtámogatási program keretében napi rendszerességgel érkeznek könyvtárunkba a 

könyvek a kiadóktól: tárgyévben 611 db könyv 2.046.010,-Ft értékben. 

o A Márai program X. fordulója keretében 1.080 db könyvet kaptunk 3.049.044,-Ft értékben. 

 Kötelespéldány 

o A kötelespéldányok száma: 4.511 db, értéke: 10.746.333,- Ft. Ez a teljes gyarapodás 7%-a. 

Állománygondozás, törlés 

A hosszan tartó bezárás miatt az állománygondozói feladatok nagy hangsúlyt kaptak a könyvtárak 

munkájában. A leltárak, selejtezések, duplumosítások, átrendezések, új tematikus kiemelések 

eredményeképpen a gyűjtemények mind fizikai megjelenésükben, mind tartalmukban tisztábbá, 

rendezettebbé, szellősebbé, az olvasók számára könnyebben átláthatóvá és kezelhetővé váltak.  

 Törlés: tárgyévben selejtezés, tervszerű állományapasztás révén 83.251 db dokumentumot töröltünk 

az adatbázisból 97.004.204,- Ft értékben, főleg könyveket. 

 Töröltük a 2014. december 31-ig kölcsönzött behajthatatlan és perelhetetlen dokumentumokat is a 

Corvina rendszerből. 

 79 darab, 1949 előtt kiadott művet ajánlottunk fel magyarországi könyvtáraknak a Könyvtári Intézet 

fölöspéldány-szolgáltatásán keresztül. 

 

Feldolgozás 

Kurrens dokumentumok feltárása 

2020. év végén a katalógusban a bibliográfiai rekordok száma: 1.304.011 db, a besorolási rekordok 

száma 744.370 db rekord volt. A katalógus tárgyévben összesen 21.297 db rekorddal nőtt. Az az új 

bibliográfiai rekordok száma dokumentumtípus szerint az előző évek adataival összevetve:  
 

  Dokumentumtípus  2016 2017 2018 2019 2020 

Könyv, térkép, időszaki  10.247 11.615 12.073 12.791 10.028 

Analitika (könyv, cikk)  13.665 12.086 9.575 8.880 7.402 

DVD  288 207 267 166 70 

Diafilm  18 10 10 9 8 

Oktatócsomag  61 84 79 100 84 

CD  289 181 255 240 275 

Elektronikus  682 900 929 564 55 

Kotta  802 279 1231 513 218 

Összesen  26.052 25.361 24.419 23.263 18.140 

 

A feldolgozott új dokumentumok száma a járványhelyzet következtében 5.123 rekorddal kevesebb lett 

a tavalyinál: a kiadók a Covid-19 miatt korlátozták a megjelenéseket, elmaradt a Könyvfesztivál és a 

Könyvhét, az OSZK szüneteltette a kötelespéldányok továbbítását, s az NKA-tól is alig érkezett 

dokumentum. A beérkező művek feldolgozása a zárvatartás idején is folyamatosan napra kész volt. 

Kiemelten kezeltük a megvásárolt elektronikus dokumentumok feldolgozását, rögzítését a 



8 

 

katalógusban: jelenleg 25.707 rekordnak van internetes hozzáférése. Elérhetővé tettük az OPAC-ban az 

ADT+ és a MERSZ adatbázisokból a tájékoztató könyvtárosok által kijelölt dokumentumokat. 

Retrospektív feltárás 

A retrospektív feltárás elsősorban otthoni munkában valósult meg: 6.184 rekord tartalmi feltárását 

készítettük elő, 4.830 rekordban a rögzítés megtörtént; kb. 500 rövid rekord került kiegészítésre. 

Adatbázis javítás 

 Othoni munka keretében folyt a besorolási adatok, és a bibliográfiai rekordok egységesítése: 10.151 

authority rekord javítását készítettük elő, 6.858 javítása el is készült.  

 A Corvina katalogizáló modul verzióváltása során csaknem az egész adatbázis is frissült. Javítás 

révén mintegy 35.000 authority rekord került a háttér adatbázisba. 

Országos hatókörű adatbázisok 

A szakkönyvtári feladatunknak megfelelően 170 címet (25 folyóiratszám) rögzítettünk a magyar 

szakfolyóiratok analitikus szakbibliográfiai tartalomjegyzékeit feltáró adatbázisba (MATARKA); s kb. 

11.000 új monografikus bibliográfiai rekordot küldtünk a MOKKA adatbázisába. 

 

III.2. Informatika 

Az Informatikai Osztály feladatait 2020-ban a FSZEK informatikai alapjainak stabilizálása és a 

szerverkonszolidáció határozta meg. A COVID-19 járványhoz kapcsolódó rendkívüli feladatok: 

 az otthoni munkafeltételek megteremtése, az online platformokon történő munkavégzés 

feltételeinek kialakítása (Skype, Teams, Zoom stb.);  

 a nyári újranyitáskor a tájékoztató levelek kiküldése az olvasóknak; 

 a könyvtári tagságok, a kölcsönzések lejáratának hosszabbítása, az ingyenes előjegyzés és a türelmi 

idő beállítása;  

 adatbázis és feltöltő felület kialakítása a zárvatartás alatt elkészült videók Corvina objektumtárba 

való feltöltéséhez. 

Géppark, alapszolgáltatások  

 2020-ben összesen 325 nyilvános számítógép állt az olvasók rendelkezésére, ebből 250 (77%) 

rendelkezett Internet-kapcsolattal. Üzemeltetett szerverek: 40 db szerver, 7 db lemezes tároló. 

 Ingyenes WiFi használat olvasói saját eszközökkel: 2020-ben a könyvtárakban 113 kapcsolódás 

(159,82 órás használat) történt. A zárvatartás miatt az adatok jelentősen elmaradnak a 2019-es évtől.  

Fejlesztések a hatékonyabb szolgáltatásokért 

 Informatikai eszközök közbeszerzése 

o Központosított közbeszerzés (10.20): számítógépek, monitorok 14,7M Ft értékben 

o Informatikai eszközök beszerzése 2020 – nyílt eljárás (ajánlatok bontása 2020.12.29.): 

14.056.544 Ft értékben 

 Szerverkonszolidáció 

A 2020-as szerverkonszolidáció biztonságosabbá tette a jelenlegi szolgáltatások működését és 

megteremtette a lehetőségét új szolgáltatások indításának hardverbeszerzés nélkül is. A 

konszolidáció során a 28 működő szerverből 24 konszolidációjára, virtualizációjára került sor, a 

szolgáltatások folyamatos biztosítása mellett. 

 Sikerült felgyorsítani a gépcsere programunkat. A KK-ban 18 munkatársi gép került lecserélésre, s 

40 db olvasói gép installálása kezdődött meg. A központi szervezeti egységeknél 8 gép, a 

tagkönyvtárakban pedig 63 db olvasói és munkatársi gép cseréje, illetve 41 db munkatársi gép 

memória bővítése és SDD-vel felszerelése történt meg.  

 Önkiszolgáló könyvszkenner  

A 2019 végén vásárolt eszköz beüzemelése a KK-ban megtörtént: a szkennerhez RFID-olvasót 

illesztettek, mellyel olvasóink önállóan tudnak szkennelni, majd a fájlokat pendrive-ra menteni.  

 Önkiszolgáló kölcsönzés (KK): 

Az önkiszolgáló kölcsönző pultokon és könyvbedobó rendszereken hardver és szoftver fejlesztést, 

illetve javítást végeztünk.  

 IP telefonhálózat fejlesztése: kialakítottuk a hálózaton a megfelelő routingot, és a voiceVLAN-t a 

hálózati eszközökön; 28 db IP telefont helyeztünk üzembe; a tagkönyvtárakba került 4 db IP telefon 

táp, ami feleslegessé tette a készülékek cseréjét. 

 Internet-kapcsolat: két kapcsolatunk működik újra, egy a KRE-n keresztül az ELTE felé, egy pedig 

közvetlenül a SOTE felé. Ez jelentősen növeli a hálózati kapcsolatunk megbízhatóságát. 
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Alapfeladatok, rendszeres üzemeltetési feladatok  

Munkaállomások, eszközök üzembe helyezése, üzemeltetése, szervizelése; üzemzavarok elhárítása, 

hibajegyek, távmenedzsment; vírusvédelem; RFID alrendszer és az AdActa rendszerek felügyelete; 

rendszergazdai feladatok ellátása a BMK- ban; az EFOP projekt informatikai támogatása. 

A Corvina integrált könyvtári rendszerrel támogatott folyamatok  

 A Covid-19 járványhoz kapcsolódó feladatok 

Az év során 6 alkalommal állítottunk újabb zárvatartási időszakot a könyvtárak adatlapján.  

Hét alkalommal volt szükség a lejárati határidők módosítására: márciusban a 63.688 olvasónál kint 

lévő 231.457 példány, novemberben 44.767 olvasónál kölcsönzésben lévő 216.760 példányadat 

lejárati idejének módosítását jelentette. 

 Corvina IKR-fejlesztések támogatása 

A hibajegykezelő rendszer szerint 124 bejelentésünk oldódott meg.  

A másolati adatbázison a tesztelések intenzíven zajlottak, 43 verzióváltás történt a tesztadatbázison, 

12 az éles rendszeren. Megtörtént a katalogizáló modul és példánykezelés új alapra helyezése.  

A távfizetési szolgáltatás kapcsán októberben áttértünk az OTP SimplePay rendszerére.  

Honlap  

 Év végén a honlapon 20.528 db cikk volt megtalálható, ebből aktív státusszal 6.561 db. Az év során 

2.700 db cikk ellenőrzésére került sor.  

 Az új honlap szerkesztői gárdája a külső programozóval folyamatosan dolgozott. Augusztusban 

elkezdődött a tartalmak feltöltése.  

Országos könyvtári rendszerek, programok támogatása: 

 12 periodikus kiadvánnyal kapcsolódtunk az országos tartalomjegyzék szolgáltató rendszerbe 

(MATARKA); a MOKKA adatbázisba online feltöltéssel került 55.243 bibliográfiai rekord.  

 

III.3. Könyvtárak nyitvatartása és a Covid-19, üzemszervezés, üzemeltetés 

 A Központi Könyvtár és a tagkönyvtárak, amikor ezt a jogszabályi háttér és a járványhelyzet 

engedte, a normál nyitvatartási rend szerint várták az olvasókat. 2020. március 13. és július 30. 

között, illetve 2020. november 11-től december 31-ig a vonatkozó rendeletek alapján zárva voltunk.  

 A nyári időszakban sehol nem volt leállás. 

 A tavaszi zárást követően két ütemben nyitottunk: 

o a július 1-jén nyitó 16 db ún. 1. körös könyvtár, köztük a Központi Könyvtár, 2020 során 

átlagosan 160 nap / heti 39 órában; 

o a július 22-én nyitó 2. körös (kisebb) könyvtárak pedig átlagosan 125 nap / heti 26 órában 

tartottak nyitva. 

 Az újranyitás ütemezése figyelembe vette a vidékhez képest megszokott kéthetes követést, azaz, 

hogy a korlátozások feloldásában Budapest két héttel követte a vidéki településeket.  

 Az újranyitáskor az elsődleges szempontunk az olvasók biztonságát segítő könyvtárhasználati 

feltételek kialakítása volt. Az átmeneti szolgáltatások (visszavétel, előjegyzett dokumentumok 

kölcsönzése, beiratkozás, tagságok hosszabbítása) zavartalan biztosítása és a kiszolgálás lehetőség 

szerinti gördülékenysége érdekében először a legnagyobb forgalmú könyvtárakat nyitottuk ki, 

ezeket követte a többi tagkönyvtár. Az egyidejűleg a könyvtárban tartózkodó látogatói létszám 

maximumát a kihelyezett távolság-jelölő csíkok, illetve a távolságtartás szokott szabályai (1,5 m 

távolságtartás és kötelező maszkviselés) határozták meg. A 65 éven felülieknek a 10-től 12 óráig 

tartó idősáv használatát ajánlottuk, de valamennyi korosztály a teljes nyitvatartási időben 

felkereshette a könyvtárakat.  

 A nyitás időpontjáról a FSZEK-portál és Facebook oldalunk mellett a médián keresztül is 

tájékoztatást adtunk, illetve azoknak a kölcsönzési tagsággal rendelkező olvasóknak, akiknek e-mail 

címével rendelkeztünk, az újranyitás előtt egy héttel e-mailt küldtünk. A visszahozott 

dokumentumokat karanténba helyeztük. Olvasóink és könyvtárosaink biztonsága érdekében a 

helyben használatra és a polcokról történő válogatásra csak július 22-től volt lehetőség.  

 A kényszerű zárvatartás alatt az Üzemfenntartás munkatársai elvégezték a létesítmények 

nagytakarítását, az ablaktisztításokat. A pultokra védő plexit szereltünk, a könyvtárakat és az 

épületeket érintésmentes fertőtlenítő eszközökkel szereltük fel. A védőeszközök biztosítása egész 

évben folyamatos volt. Ősszel újraindult a Mobil Takarító Szolgálat.  
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 Ősztől sikerült újra bérbe adnunk a Központi Könyvtár kávézóját, de az őszi pandémiás helyzet 

miatt azt is újra e kellett zárni. 

 

III.4. Közkönyvtári feladatok, szolgáltatásfejlesztés 

Dokumentumkölcsönzés 

A Covid-19 miatti 5 hónapos zárvatartás következtében jelentősen csökkentek a kölcsönzéssel 

kapcsolatos forgalmi adatok is.  

Könyvet házhoz szolgáltatás 

A FSZEK 2002 őszén indította el a Könyvet Házhoz szolgáltatást, melynek keretében havonta egy-két 

alkalommal juttatjuk el a könyveket az otthonukhoz kötött olvasókhoz. A járvány miatti zárvatartás 

idején, sajnos, ezt a szolgáltatást is fel kellett függesztenünk; az újranyitást követően augusztus 10-én 

indítottuk el újra. Az 1. régióban 2020-ban 125 rászorulónak, 57 alkalommal, összesen 4288 

dokumentumot (3771 könyvet, 517 hangoskönyvet) szállítottunk házhoz. A 2. régióban 83 alkalommal 

118 főnek 734 könyvet és folyóiratot, illetve 50 db hangoskönyvet vittünk házhoz. A 3. régióban 1587 

dokumentum jutott el így a rászoruló 214 fő olvasóhoz, 120 alkalommal. 

Kényelmi szolgáltatások 

 Távfizetés: 4.711 olvasó élt a távfizetés lehetőségével, összesen 6.132 sikeres tranzakció történt. Az 

így befolyt összeg 10.219.777 Ft.  

 Online előjegyzések: a júliusi korlátozott újranyitás után ingyenessé tett szolgáltatás használata 

megsokszorozódott: 13.508 olvasó 64.497 dokumentumra, 46.173 féle címre adott le előjegyzési 

kérést. Az igénylési folyamat során 11.081 példányra automatikusan, míg 53.416 példányra 

könyvtárosi közreműködéssel került a foglalás. 

 Kölcsönzési határidő online hosszabbítása: a normál körülmények idején (01.01-03.10. és 07.01-

11.11.) 39.760 olvasó élt az online hosszabbítás lehetőségével, ez 445.337 tranzakció során 257.977 

példány hosszabbítását jelentette. 

 Lejárat előtti értesítés: az automatikusan generált lejárat előtti értesítések száma 259.495 (ennyi e-

mail került kiküldésre), a 18. napon még késők (nyomtatott felszólító levelet kapók) száma 4.693 

fő, a fizetési meghagyások száma: 396 db volt.  

 Könyvtárközi kölcsönzés, ODR: 

o A könyvtárközi kölcsönzésben érkezett művek: 1.658 dokumentum igénylése és kiszolgálása 

történt meg az év folyamán (2.446 db a hosszabbítással együtt). 

o Az ODR portál alapján könyvtárunk 2020-ban a 12. helyen állt a beérkezett kérések alapján. 

Összesen 1486 művet eredetiben és 80-at elektronkus formában bocsátottunk rendelkezésre, 

90%-ban magyar nyelvű művekről van szó. Legtöbbet a társadalomtudomány, szociológia 

szakjelzetből kértek és kölcsönöztek.  

 FSZEK hírlevél 

A FSZEK hírlevelében a Központi Könyvtár és a 3 régió közösen ad hírt programjairól, előadásairól, 

oktatási programjairól, valamint esetleges új adatbázisról, a honlapon megtalálható újdonságokról, 

nyitvatartási időkről. Az előző évekhez képest jelentősen nőtt tavaly a hírlevél iránti érdeklődés: 

jelenleg 2.097 fő veszi igénybe havonta. 

 Adatbázisok távoli elérése 

Az online adatbázisok népszerűsítése a tavaszi, majd az őszi bezárás miatt kiemelt feladattá vált. A 

honlapon közzétett, az adatbázisokat népszerűsítő cikkek mellett a Központi Könyvtár Youtube 

csatornájára 9 videóban összesen 13 adatbázis bemutatója került felöltésre, amik a közösségi 

oldalakon többször is megosztásra kerültek. Az Arcanum a járványhelyzet időszakában ideiglenesen 

lehetővé tette az ADT+ otthoni használatát beiratkozott és online státuszú olvasóink számára. 

Új szolgáltatások 

 Online olvasói státusz: december közepén bevezettük az online igényelhető beiratkozási lehetőséget 

az adatbázisok elérése érdekében, 30 napra, egy napijegy áráért. 2021. február elejéig mintegy 166 

fő igényelte az online státuszt. 

 Könyvtár otthonról: a Tájékoztató Osztály a járvány miatti bezárás alatt folyamatosan működtette 

telefonos információs szolgáltatását, valamint - új lehetőségként - elindítottuk a Skype-ügyeletet is, 

ősszel már egységesen, hétköznapokon 10-18 óra között. A szolgáltatás keretében az alábbiakkal 

álltunk a használók rendelkezésére: 
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o távoli, otthonról is elérhető adatbázisok használatában való technikai segítségnyújtás; 

o online hazai és nemzetközi tartalmak felkutatása; 

o hiteles információk azonosítása; 

o tartalom közvetítése elektronikusan, a szerzői jog által biztosított lehetőségek szerint; 

o szakdolgozatok, publikációk irodalomjegyzékeinek, összeállítása, pontosítása 

o idézet-, illetve forráskeresés. 

 Jó gyerekkönyv a karácsonyfa alá szolgáltatásunk keretében személyre szabott listákat állítottak 

össze a Sárkányos Gyerekkönyvtár munkatársai. Az ajánlólistákat válaszlevélben küldtük meg az 

érdeklődőknek. 62 megkeresésnek tettünk eleget; a szolgáltatást az ünnepek elmúltával is folytatjuk. 

 Színes diafilm katalógusok és mellé korosztályos ajánlókártyák készültek több tagkönyvtárban. A 

diafilmeket a Facebook-on online program keretében vetítették, mesélték könyvtárosaink. 

 Online szolgáltatások. Korábban közösségi oldalainkat csak arra használtuk, hogy reklámozzuk 

könyvtári programjainkat, foglalkozásainkat, illetve utólag képes, szöveges beszámolókat 

közöljünk ezekről. 2020-ban a tárvatartás idejént több új szolgáltatással jelentkeztünk online 

felületeinken: 

o Kuckókönyvtár (https://kuckokonyvtar.blog.hu/) – új, gyerekeknek szóló könyvajánló blog, 

amely ajánlóiban egyrészt online is olvasható művek, másrészt a Szüleim könyvespolcáról 

rovatban akár az otthoni könyvtárban is megtalálható műveket ajánlottunk – sokszor 

filmajánlóval kiegészítve. A blog a blog.hu-n kapott helyet, s nagy sikerét mutatja, hogy 

októbertől néhány bejegyzése helyet kapott a címoldalon is.  

o Könyvklub 50+” női olvasók klubja tagjaival az azonos nevű Facebook csoportban tartottuk a 

kapcsolatot. 

o Online meseolvasás, papírszínház, diafilmvetítés, kézműves foglalkozások, adatbázis-ajánlók. 

 

Egyéb szolgáltatások 

 Vakok és gyengénlátók, számára  

Vakoknak és csökkentlátóknak szóló speciális szolgáltatásainkat – ingyenes számítógép-használati 

lehetőség, a Braille nyomtatás, Jaws for Windows és Poet Compact használata, online adatbázisok 

elérésének lehetősége a volt Internet-terem gépeiről – folyamatosan, bár csökkenő intenzitással 

használják olvasónk, érződik, hogy egyre több látássérült rendelkezik otthon is számítógéppel és 

Jaws programmal. A Poet compact és a szkenner használatára, nyomtatásra ritkábban kerül sor.  

2020-ban szorgalmaztuk a Jaws program legújabb verzióra frissítését, ennek érdekében felvettük a 

kapcsolatot az Informatika a Látássérültekért Alapítvánnyal. 

 Továbbtanulási Információs Szolgáltatás  

A KK továbbtanulási információs szolgáltatása a könyvtár honlapján megjelenő továbbtanulási 

aloldal segítségével szolgáltat angliai és hazai továbbtanulással kapcsolatos kurrens információkat. 

Az EU-EDU címmel, az uniós országokban való továbbtanulási lehetőségekről és követelményekről 

tájékoztató előadások keretében 2020-ban felvettük a kapcsolatot a Cervantes Intézettel és a Spanyol 

Nagykövetség Oktatási Irodájával.  

 Egyéni számítástechnikai oktatás keretében könyvtárainkban elsősorban az idősebb korosztály 

tagjai sajátítják el a levelezést, Facebook kezelését, az online ügyintézést, a szövegszerkesztést, 

mentést, és más alap informatikai ismereteket.  

 Az életminőség-javító programok között a biblioterápiás foglalkozásokat, könyvklubokokat kell 

megemlíteni, amelyek a zárás miatt szintén az online térbe költöztek 2020-ban (pl. II/4., I/1., XVI/4.) 

Digitalizálás, digitális tartalmak szolgáltatása 

 Döntés Párizsban, hatása Budapesten címmel munkatársaink kilenc weboldalból álló összeállítást 

készítettek virtuális kiállításként a trianoni évfordulóra. A kiállítás döntően az 1919-1921 közötti 

időszakra összpontosítva, kisebb részben a kora harmincas évekig kitekintve érzékelteti azt a hatást, 

amit a trianoni döntés Budapest életére, szociális viszonyaira, a tömegek reakcióira, valamint a 

szimbolikus ellenállás szaporodó köztéri jelei által a városképre gyakorolt.  

 2020-ban sem volt olyan pályázat, ami nagytömegű, dokumentumcsoportos digitalizálás külső 

szolgáltatótól történő megrendelésére alkalmat kínált volna számunkra. A home office azonban a 

korábbi időszakoknál nagyobb lehetőséget adott a sajáterős digitalizálásra:  

o elkészült a kottagyűjtemény;  

https://kuckokonyvtar.blog.hu/
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o befejeződött az illusztrált fejléces számlák szkennelése, folytatódott a grafikus számolócéduláké 

is. E két anyagrész közreadására új internetes felületek kialakításába kezdtünk.  

o Végéhez közeledik az 1848/49-es szabadságharc korabeli utcai falragaszait, röplapjait és egyéb 

egykorú kisnyomtatványokat tartalmazó Hentaller-gyűjtemény szkennelése.  

o Az év végén hozzáláttunk az A/3-nál kisebb plakátok másolásának is. 

 A fényképgyűjtemény másolatainak digitális raktárában jelentős gyarapodást értünk el: az archivált 

(megőrzésre szánt) digitális másolatok raktári növekménye 19.293 fájl. Ebből a mesterfájlok száma: 

17.204 fájl, digitalizált eredeti dokumentum: 6.984 db 

 A Budapest-képarchívum (s így a Hungaricana változat is) 564 képrekorddal és 442 képpel bővült, 

jelenleg 17.732 rekord és 19.816 kép található meg benne. Otthoni munkavégzés keretében 

folytatódott a fotótári adatbázis képleírásának teljes felülvizsgálata. 

 A Fotótár adatbázisába 442 új képet töltöttünk fel, tájékoztatásra, megrendelésre, további célokra 

794 különböző típusú, részben archiválható szkennelt másolat készült. 

 A Józsefvárosi Topotéka számára két nagyobb anyaghoz szereztünk hozzáférést: az egyik a helyi 

cigány kisebbség, a másik pedig a Fazekas Mihály Gimnázium és annak épületében működő korábbi 

intézmények életét dokumentálja.  

 A Budapest-Budafok Topotéka: közel 350 tétellel gyarapodott. A 2021-ben átadásra kerülő 

Helytörténeti Kiállítótér munkatársával többször került sor konzultációra, körvonalazódik egy 

együttműködés tartalmi része is. 

 A MANDA-nak korábban átadott digitális sajtókivágat gyűjteményünkből 2020 végéig 6167 cikk 

jelent meg a MANDA/Europeana felületén. 

 A szociológia országos szakkönyvtáraként feladatunk a gyűjtőkörbe tartozó jogtiszta 

dokumentumok digitalizálása; 2020-ban a Grill Kiadó társadalomtudományi sorozatának 

digitalizált anyagainak korrektúráját végeztük el, 90-100%-os kereshetőségűvé téve az állományt. 

Digitalizáltuk a Társadalomtudomány sorozat összes kötetét (21 könyv, 7004 kétszeresen 

korrektúrázott oldal). Állományvédelmi okokból digitalizáltunk 9 könyvet, összesen 1623 oldalt. 

 Zenei Gyűjtemény: 23.409 oldal / 534 pdf (1 pdf dokumentum egy füzetet jelent) szolgáltatása 

valósult meg. 

A könyvtár mint a tanulás helye 

 Az olvasóvá nevelésben a szülők és a pedagógusok szerepe meghatározó, akik a járvány 

időszakában a gyerekek elérésében minden korábbinál fontosabbá váltak a könyvtár számára. A 

FSZEK a partnerség jegyében az Országos Könyvtári Napok részeként 2020. október 5-től 10-ig 

valamennyi tagkönyvtárában 25%-os beiratkozási kedvezményt ajánlott fel a családoknak és a 

pedagógusoknak. A családi kedvezményt éves tagság vagy éves bérlet váltásakor azok a szülők 

vehették igénybe, akiknek 16 év alatti gyermeke már a könyvtár tagja, vagy vele együtt iratkoztak 

be. A kedvezményre mindkét szülő jogosult volt. A pedagógusok – óvodapedagógusok, általános- 

és középiskolai tanítók és tanárok – számára a könyvtár éves tagság vagy éves bérlet váltásakor 

szintén 25%-os beiratkozási kedvezményt adott. A könyvtár ezzel is segíteni kívánta a hagyományos 

és digitális oktatás keretében végzett munkájukat. 

 A Szociológiai Gyűjteményben az összes használóképzés elmaradt a járványhelyzet miatt. A 

partneregyetemek szociológiai tanszékeinek egy részletes könyvtár-és katalógushasználati anyagot 

állítottunk össze, különös tekintettel az elektronikus forrásokra, így a lehetőségekhez mérten 

biztosítani tudtunk alapvető információkat a könyvtári tájékozódás, az állomány és a szolgáltatások 

terén. 

 A Zenei Gyűjteményben a nyitvatartás alatt, időpont foglalással, személyre szabott tanácsadást 

végeztünk. Zárvatartás alatt emailben, Facebook üzenetben és telefonon kérhettek segítséget a 

felhasználók, kutatók. A szaktájékoztatás során végzett irodalomkutatás: 235db/év. Kis csoportos 

bemutatókat is tartottunk: 2-3 fős egyetemista csoportoknak indítottuk el a programot, elsősorban 

elsőéveseknek, akik az állomány bemutatása mellett adatbázis- és katalógusismertetésti is kaptak.  

 A IV/3. Babits Mihály Könyvtárban kialakításra került egy kissé elszeparált, tanulásra alkalmas tér 

a könyvtáron belül, amely alkalmas helyszíne a délutáni korrepatálásoknak, nyelvtanulásnak.  

A könyvtár mint közösségi hely 

 2020-as munkatervünkben kiemelt feladatként jelöltük meg a könyvtár, mint közösségi tér funkció 

és család-barát könyvtár kép erősítését, a járvány miatt azonban erre, a hagyományos értelemben 
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nem volt lehetőség. A helyzetnek megfelelően ebben az évben csak március közepéig tarthattunk 

rendezvényeket, kubfoglalkozásokatat, az azt követő időszakban egyre nagyobb teret kaptak az 

online közösségformáló kezdeményezések. Online működtek az olvasókörök, online rendeztünk 

író-olvasó találkozókat, olvasóterápiás foglalkozásokat, kézműves foglalkozásokat. stb. (Ld. 18. sz. 

melléklet) 

Használói terek átalakítása, fejlesztése 

 Elkészült a Zenei Gyűjtemény új tereinek részletes terve. A könyvek, kispartitúrák az SZFO volt 

helyére kerülnek, itt kap helyet a ritkaságokból kialakított gyűjteményünk és a kurrens folyóirat-

állomány. A CD-k és a szabadpolcos szólammellékletes kották a volt munkaszobák terében lesznek 

elérhetők. Hefkó Mihály belsőépítész megtervezte a gyűjtemény berendezését, az építkezés és a 

költözés részletes ütemterve az év végére készült el. 

 Koncepciót készítettünk a Sárkányos Gyerekkönyvtár állománykihelyezésének frissítésére és 

kapcsolódóan a belső térben található balesetveszélyes padlómélyedés fedésére. Ennek 

megvalósítása 2021-re maradt. 

 Az év folyamán szinte mindegyik tagkönyvtárban nagy gondot fordítottak a könyvtári terek, a 

könyvállomány megújítására, átcsoportosítására. Volt ahol csak az állományrészek kiemelése, 

átpakolása volt a fő szempont (II/1, II/1, III/5, XXI/1, XXI/2).  

 Nagyobb átrendezések:  

o A Török utcai Könyvtárban (II/4) az új kölcsönzőpult kialakításával megnövekedett a 

gyermekrész, és a könyvek leválogatásával az olvasói tér is szellősebb lett. Kiállítói sínek 

felszerelésével további rendezvényeknek adhat helyszínt a könyvtár. 

o A Krúdy Gyula Könyvtárban (III/5) az állomány jelentős részét sikerült áthelyezni egy plusz 

polc beiktatásával, kényelmesebb, áttekinthetőbbé vált az állomány. 

o A IV/1. Király utcai könyvtárban a kerületi önkormányzat támogatásával elkezdődött az 

Olvasóliget kialakítása. A kerületi Városgazdálkodási Irodájának munkatársai rendbe hozták a 

hátsó kertet, befüvesítették, fákat és sövényt ültettek. Elkészítették a színpadot és előterét, ezt a 

területet kőburkolattal látták el. Ennek költsége kb. 2 000 000,-Ft volt. Ugyanitt átrendeztük az 

emeletet: három tematikus teret (Szakkönyvek, Tudás és Művészetek Tára) hoztuk létre. Helyet 

cserélt a Fonotéka és a Gyermekkönyvtár. A Fonotéka raktárából tini szobát alakítottunk ki. 

o A IV/3. Babits Mihály Könyvtárban áthelyeztük, átrendeztük a folyóiratolvasót, aminek 

eredményeképp jelentősen megnőtt az időszaki kiadványok kölcsönzése. A gyerekkönyvtári 

teret barátságosabbá, tágasabbá tettük. Bevezettük a sikerkönyv kölcsönzést.  

o A XI/3. Móricz Zsigmond Könyvtárban egy polcsor áthelyezésével megnövekedett a 

gyermekönyvtári rész, és a Tinikuckó átalakítása is megtörtént. Az átrendezés során néhány 

állományrész is új helyre költözött. 

o A XI. Karinthy Frigyes Könyvtárban megtörtént az állomány nagymértékű átvizsgálása, 

duplumosítása. Az állományrészek kiemelésével az olvasók számára áttekinthetőbb lett az 

állomány. A fiatalok számára kialakított részt is tovább csinosították. 

o Az XII/1. Ugocsa utcai Könyvtár állomány is jelentős duplumosításon esett át, és itt is volt 

lehetőség az egyes állományrészek átrendezésére.  

o A XIII/4. Lehel utcai könyvtárban kisebb átrendezést végeztünk azért, hogy a folyóiratot 

olvasgatók kényelmesen, asztalnál ülve tudják eltölteni az időt. 

o A XIV/1. Kassák Könyvtárban a gyerekkönyvtár beköltözött a korábbi Galéria termébe, míg a 

felnőttek, a tinik és a fiatal felnőttek könyvtári állománya az egykori gyerekkönyvtár helyére 

került. Ezzel biztosítottá vált a gyerekek és a kisgyerekes családok, valamint a felnőttek nyugodt 

kölcsönzése, egyúttal egy új közösségi tér is létrejött. 

Ld. továbbá 4. sz. melléklet: A FSZEK szolgáltatásai és kommunikációja a 2020. évi pandémiás 

időszakban 

 

III.5. Szakkönyvtári feladatok 

A Szociológiai Gyűjtemény (SZGY) feladata, hogy 30/2014. sz. EMMI rendelet szerint végezze és 

összehangolja a könyvtárban az országos szakkönyvtári funkcióból eredő feladatokat a dokumentumok 

beszerzésétől a feldolgozáson át a szolgáltatásokig. A szociológiai szakkönyvtári szolgáltatások 

használói elsősorban BA, MA, PhD egyetemi hallgatók vagy továbbképzések keretében szociológiai, 

társadalomtudományi stúdiumokat hallgatók valamint egyetemi oktatók, kutatók, szociális munkások. 
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Szolgáltatásaink alakításában évek óta egyre intenzívebben vesszük figyelembe a szakmai közönség 

olvasói igényeit. 

 A szociológiai témájú dokumentumok beszerzésében a zárás ellenére sem volt fennakadás. 2020-

ban a szakkönyvtári állomány éves gyarapodása 2.100 magyar nyelvű kötet.  

 Heti rendszerességgel szemléztük a kötelespéldányokat is az OSZK-ban; 2020 folyamán 314 darab 

társadalomtudományi témájú kötet érkezett csak be kötelespéldányként.  

 Tárgyévben 258 külföldi szakirodalmat rendeltünk, javarészt angol nyelven. 

 Az ODR-ben 582 társadalomtudományi dokumentumot adtunk kölcsön állományunkból, ezen belül 

a külföldi könyvek aránya 13% (72 db). Az összes külföldi könyvre vonatkozó kérés közül 

ugyanakkor a szociológiai/társadalomtudományi szakokba tartozók aránya 30%, azaz a 

szakkönyvtári beszerzések jelentős érdeklődést váltanak ki a FSZEK olvasói bázisán kívül is.  

 2020-ban a következő külföldi szociológiai-társadalomtudományi adatbázisokat fizettük elő: 

EBSCO SocIndex, EBSCO Academic Full Complete, EBSCO Philosopher’s Index with Full Text 

JSTOR Essential Collection, PsycArticles, továbbá 4 neves kiadótól (Cambridge, Taylor and 

Francis, SAGE, Oxford) rendeltünk szociológiai folyóiratcsomagokat. Magyar nyelvű 

adatbázisaink között volt a L’Harmattan, a Napvilág és az Osiris, melyek előfizetésével többezer 

könyv olvasható teljes szöveggel otthonról is.  

 Új szolgáltatásként negyedévente a társadalomtudományi folyóiratadatbázisokból kigyűjtjük a 

tematikus folyóiratszámokat, és ezeket közvetlen linkkel ellátott listaként adjuk közre. Ezt a 

válogatást hírlevelünk olvasóinak továbbítjuk.  

 A Szociológiai Bibliográfia (SzocioWeb) 2020-ban már csaknem 219.000 analitikus rekordot 

tartalmaz, az éves bővülés 4.851 darab. Folytattunk retrospektív feltárást: 19 folyóirat 

tárgyszavazása készült el. 

 Olvasóinkkal elsősorban hírlevelünk segítségével (összesen 10 hírlevél/év), valamint a Facebookon 

tudtuk tartani a kapcsolatot, aminek köszönhetően a Szociológiai Gyűjtemény oldal teljes 

átalakuláson ment keresztül, a posztok száma, mennyisége és minősége terén egyaránt. A rovatok 

közül igen nagy sikert arat a „Hét könyve” sorozat. Ebben hétről hétre egy olyan, állományunkba 

frissen bekerült külföldi szakkönyv kerül fel, mely a nemzetközi tudományos közéletben vitákat 

gerjesztett témája vagy megközelítése folytán. A másik kimondottan sikeres sorozat a „Hónap 

szociológusa”, melyben fiatalabb generációhoz tartozó kutatókat szólaltatunk meg, interjú 

formájában.  

 A Magyarország Felfedése Alapítvány megkeresésére bemutatott SzocioFotó kiállítás több hónapon 

keresztül látható volt a Központi Könyvtár aulájában.  

A Szociológiai Gyűjtemény által ellátott országos szakkönyvtári feladatok részletes beszámolóját ld. a 

5. sz. mellékletben. 

 
III.6. Belső ellenőrzés 

A belső ellenőrzési tevékenység 2020. október 31-ig közalkalmazotti és vállalkozási jogviszonyban, 

majd november 1-jétől munkavállalói és vállalkozási jogviszony együttes alkalmazása útján biztosított 

volt mindkét intézményre vonatkozóan. A feladatok a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárra, valamint külön 

a Budapesti Művelődési Központra terjedtek ki, két külön munkaterv keretében. A feladatok mindkét 

esetben teljesültek. A 2020. év vizsgálatai során büntető-, szabálysértési-, kártérítési, illetve fegyelmi 

eljárás megindítására okot adó cselekményt, mulasztást, vagy hiányosságot nem állapítottak meg.  

 A belső ellenőrzés tárgyévben a FSZEK-re vonatkozóan: az üzemeltetési tevékenységet, a 

közzétételi kötelezettségek teljesítését, a hálózati könyvtárak pénzkezelő helyeinek pénzforgalmát, 

a közbeszerzési tevékenységet, és a követeléseket vizsgálta.  

 Az ellenőrzés fókuszában az intézményi belső kontrollrendszerek kiépítésének, működésének 

megfelelősége, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének vizsgálata volt. 

Kiemelt hangsúlyt kapott a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvása 

és gyarapítása, valamint az elszámolások szabályszerűsége. A belső ellenőrzési vizsgálatok 

javaslataira készített intézkedési tervekben, amelynek végrehajtási határideje 2020. évben járt le, 

összesen 7 db intézkedés keletkezett. A fent említett intézkedésekből 2020. évben 4 db feladat 

végrehajtódott és 3 db feladatra új időpont lett meghatározva, amelynek oka részben azóta történt 

jogszabályváltozás, részben belső szervezeti változás volt.  
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 A pénzügyi ellenőrzések mellett könyvtárszakmai ellenőrzés keretében állományellenőrzés, AV-

dokumentum ellenőrzés, valamint többlet-, illetve használaton kívüli példánykezelés történt. A 

2020. évre tervezett 17 db állományleltárból mind megvalósult.  

 A járványügyi helyzet miatt elrendelt bezárások alatt soron kívüli lefolytatásra kerültek az eredetileg 

2021. évre tervezett leltárellenőrzések is: II/1, II/4, III/7, IV/1, V/2, VI/2, VIII/2, X/4, XI/5, XI/6, 

XII/1, XIII/8, XIV/1, XV/1, XVI/2, XVII/4, XIX/1, XX/2, XXI/5, XXII/1, XXII/3, Központi 

Könyvtár. Intézkedés megtételére nem volt szükség. A leltárak során feltárt dokumentum hiány a 

megengedett káló értékét egyik esetben sem lépte túl. 

 

IV. Tárgyévi kiemelt szakmai feladatok 

IV.1. Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek – „Az én könyvtáram” projekt 

A FSZEK a Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek (EFOP-3.3.3-VEKOP/16-2016-000001) 

című kiemelt uniós fejlesztési program felkért konzorciumi partnereként Az én könyvtáram címen 

valósította meg a könyvtári komponens fejlesztéseit. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum kezdeményezésére 

a projekt szakmai megvalósítása 2020. október 31-re módosult, a záró beszámoló feltöltésének 

határideje 2021. január 31. A tárgyévben a képzések lezárása, a kiadványsorozat befejezése és a program 

eredményeit összegző projektzáró konferencia megszervezése volt a fő feladatunk, majd ezt követően a 

záró ellenőrzésre való felkészülés és az irattározás feltételeinek megteremtése. 

A projekt részletes szakmai beszámolóját ld. a 7. sz. mellékletben. 

 

IV.2. GDPR, adatvédelem 

A jogszabályi változások alapján, a DHG Ügyvédi Iroda segítségével, rendszeresen frissítettük az 

adatvédelemmel kapcsolatos szabályzatokat, így pl. az Általános Adatkezelési Tájékoztatót. A 

jogviszonyváltással összefüggésben módosítottuk a Munkavállalók adatkezelési tájékoztatóját; az 

Állásra jelentkezők tájékoztatóját; s elkészült a Közérdekű adatigénylés szabályzata. Megkezdődött a 

kameraszabályzat átdolgozása és a közzétételi szabályzat kidolgozása is. Adatvédelmi kérdésekben 

folyamatosan konzultáltunk a jogászokkal, különöse tekintettel a COVID-19 járvány hozta új helyzetek, 

illetve a 2021. évi Használati Szabályzat kapcsán. Elkészítették a készülő honlapra a közérdekű adatok 

közreadásának struktúráját, s ellenőrizték a megjelenő tartalmakat.  

 

IV.3. A Központi Könyvtár szolgáltatásainak integrációja 

Hosszú előkészítő munka után, az Ötpacsirta utcai épület felújításához kapcsolódóan, 2020-ban, a Zenei 

Gyűjteménynek a Szabó Ervin téri épületbe költöztetésével lehetővé vált a Központi Könyvtár 

szolgáltatásainak teljes körű integrációja. A Gyűjtemény a Wenckheim Palota legfelső szintjén kap új 

helyet. Ehhez kapcsolódóan a Szerzeményezési és Feldolgozó Osztály, valamint az Informatikia Osztály 

nyár végén átköltözött az Ötpacsirta utcai épületbe; a Budapest Gyűjtemény munkatársai ősszel 

elfoglalták új irodájukat a Központi Könyvtár 6. szintjén; a Szociológiai Gyűjtemény munkatársai pedig 

ideiglenes jelleggel átköltöztek a Pálffyné-palotába. A szolgáltatások integrációja 2021-ben fejeződik 

be. 

 

V. Szakmai, tudományos tevékenység 

Fontosnak tartjuk, hogy a könyvtár kezdeményezője, szervezője vagy helyszíne legyen szakmai 

eseményeknek, konferenciáknak, workshopoknak, a járványhelyzet azonban e területen is szinte 

lehetetlenné tette a munkát. Az immár hagyományos, évek óta sikeres 3i közkönyvtári konferenciát el 

kellett halasztanunk, az Internet Fiesta záróeseménye online valósult meg. Még januárban részt tudtunk 

venni a Csodák Palotája „TudKult” rendezvényén, melyen a könyvtárhoz kapcsolódó interaktív játékok 

valósultak meg és a könyvtári szolgáltatások népszerűsítésére került sor; illetve több munkatársunk 

tartott előadást Az én könyvtáram projekt utolsó konferenciáját.  

Tárgyévben kollégáink 22 előadást tartottak különböző szakmai rendezvényeken (ld. 14. sz. melléklet); 

s 17 szakmai publikációt jelentettek meg (ld. 16. sz. melléklet). 
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Lehetőségeink szerint munkaidő-kedvezménnyel igyekszünk ösztönözni, hogy könyvtárosaink minél 

nagyobb számban vegyenek részt szakmai programokon, konferenciákon. 2020-ben 57 munkatársunk 

20 különböző – köztük online – szakmai rendezvényen vett részt (ld. 12. sz. melléklet). 

Tizenegy munkatársunk végzett valamilyen egyéb szakmai tevékenységet: rész vett például szakmai 

szervezetek vezetőségi munkájában vagy oktatott továbbképzéseken (ld. 17. sz. melléklet). 

 

Városháza Kiadó 

A Városháza Kiadó élére ősztől új vezető került. 2020-ban a kiadó folytatta a Budapest a Duna gyöngye 

című, a gőzhajózásról szóló korábban elkezdett könyv előkészítését. A könyvek terjesztése érdekében 

szerződést kötött a Líra és Libri cégekkel, így a könyvek egy része már tárgyévben kereskedelmi 

forgalomba került. Digitalizálásra került a Mi Budapestünk zsebkönyv sorozat, amely elektronikusan 

elérhetővé vált a Hungaricana oldalon. 

 

VI. Közönségprogramok, ismeretterjesztés, rendezvények 

Rendezvények vonatkozásában a járványhelyzet szintén meghatározó volt, hiszen 2020. március 13-tól 

az év végéig személyes jelenléttel járó program megvalósítására nem került sor, rendezvényeink, 

könyvtári programjaink egy részét igyekeztünk átteni az online platformra. 

 Az Iskolakapun Kívüli Program keretében 2020. február 20-án Pályaorientációs műhelyt 

szerveztünk középiskolásoknak, március 6-án került sor Dragomán György - "Életre kelt tananyag" 

című programjára. 

 Az év során a Központi Könyvtárban 4 kiállítás valósulhatott meg; február 20-án nyílt Az ismeretlen 

Kertész Imre – Tanulóévek kiállítás, július 1-jén az Éremkedvelők Egylete Kiállítása, október 6-tól 

A pécsi ceruzakoptató – Orsós György kiállítása és október 15-től Szociofotó Kiállítás  

 A XVI. Janikovszky Éva meseíró pályázat keretében 2020. március 6. és április 16. között, határon 

innen és túlról három korcsoportban 409 pályamű érkezett. A díjazottakat Szepes Erika 

irodalomtörténész és Nógrádi Gábor író választotta ki. 

 Könyvtáraink összesen 93 helyszíni vagy online kiállítást szerveztek tárgyévben. 

Online programok (válogatás) 

 A korábbi években sikeres Kortárs és kedvelt programsorozat személyes közönségtalálkozókra 

épült, és a hozzá kapcsolódó olvasásnépszerűsítő játék online térben zajlott. 2020. október 5-én a 

népszerű gyerek- és kamaszregény íróval, Kertész Erzsivel a Terézvárosi Gyerekkönyvtárból 

közvetítettünk találkozó. Október 6-án Rákoskeresztúrról jelentkeztünk Grecsó Krisztiánnal. 

Október 8-án Központi Könyvtárunkból adtunk közvetítést Háy Jánossal, végül 2020. október 9-én 

Tóth Krisztinával Bárdos-Deák Ágnes ült egy asztalhoz a Hűvösvölgyi úti könyvtárban. Partnerként 

megnyertük a Papageno kulturális portált, amely a közvetítések technikai lebonyolítása mellett a 

potenciális célközönség eléréséhez is hozzájárult saját portálján, VIMEO csatornáján és közösségi 

média felületein. Az egyes videók megtekintéseinek száma 4300-5700 között mozgott. A 

találkozókhoz napi online játék is társult közösségi média felületünkön. Több mint 180 résztvevő 

vett részt mind az 5 fordulóban. 

 Rádiózna, de nem talál jó zenét? címmel heti rendszerességgel adta közre az Újpesti Fonotéka 

állományából készült 40-60 perces adását (Király FM).  

 A VI/2. Terézvárosi Gyermekkönyvtár közösségi oldalán  magyar népmesei drámajátszóház indult, 

melyet pedagógus szakmai portálok is méltattak. Az elkészült videók a könyvtár oldalán érhetőek 

el, napi 4-500 megtekintést értek el (https://www.facebook.com/terezvarosigyermekkonyvtaroldala/ 

 olvassamaszkomról játék a Facebookon. Az indítóban közölt képekhez hasonlóan kellett egy képet 

készíteniük használóinknak magunkról és a kedvenc könyvünkről, majd megosztani azt a 

Facebookon az #olvassamaszkomról hashtaggel. Közösségi oldalainkon egy időben indult a játék, 

folyamatosan érkeztek rá a hazsnálók kedvenc olvasmányaival készült képek.  

http://www.fszek.hu/konyvtaraink/?article_hid=43382 

 A Könyvtár/mesék sorozatában élő mesefelolvasással vártuk a legkisebbeket, a felnőttek pedig 

minden nap 14 órakor az Oldalról oldalra rovatban rövid anekdotákat, történeteket hallgathattak 

meg.  

https://www.facebook.com/terezvarosigyermekkonyvtaroldala/
http://www.fszek.hu/konyvtaraink/?article_hid=43382
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 Az online programok között volt még saját előállítású papírszínház-előadás, meseolvasás, kézműves 

foglalkozások, játékos könyvajánlókhoz készült videó, személyes hangvételű könyvajánló, 

helytörténeti-, kvíz- és ismeretterjesztő játék, rejtvény, rajz-, mese-, novellaíró pályázat, olvasási 

kihívás, vetélkedő, helytörténeti adatbázishoz készült, a facebook-on is megosztott ismeretterjesztő 

poszt, versíró kurzus, a könyvtárak színfalak mögötti életét megmutatni szándékozó kisfilm, 

pillanatképek, vitruális kiállítás stb.  

A Központi Könyvtárban, a tagkönyvtárakban és online megvalósult programok, rendezvények listáját 

a 19. sz. melléklet tartalmazza. 

VII. Oktatási, nevelési tevékenység 

Könyvtáraink egyfajta harmadik helyként – az otthon és az iskola mellett – megfelelő körülményeket, 

szolgáltatásokat és programokat igyekeznek biztosítani az egyéni és csoportos tanuláshoz, támogatva a 

tanórán kívüli ismeretszerzés lehetőségeit is. A Covid-19 miatt azonban rendezvényeket, 

gyerekfoglalkozásokat csak az év első két hónapjában tudtunk szervezni, s ekkor fogadhattunk csak 

óvodás, iskolás csoportokat is. Szinte kivétel nélkül elmaradtak az Iskolakapun kívüli programjaink, 

valamint népszerű nyári táboraink és szünidei kézműves foglalkozásaink is. A pedagógusokkal 

természetesen megmaradt a kapcsolat, kérésükre szakirodalmi ajánlókat készítettünk, a Zenei 

Gyűjtemény az online zenetanításhoz segítséget nyújtó platformokat is bemutató dokumentumajánlókat 

készített nekik. A középiskolásoknak és az egyetemistáknak irodalomkutatást végeztünk, 

bibliográfiákat, tematikus ajánlókat állítottunk össze. A zárvatartás idején az online térben igyekeztünk 

az iskolák munkáját segíteni: diákoknak történelmi felkészítő volt a XIX/1-ben; olvasásfejlesztés, 

kommunikációs készég, rajzkészség-fejlesztést célzó pályázatokat írtunk ki Pestszentlőrincen és 

Csepelen; jeles napokhoz kapcsolódó ismeretekkel, környezetvédelmi, helytörténeti tartalmainkkal 

segítettük az iskolások általános tájékozottságát és honismereti nevelését.  

A Központi Könyvtárban, a tagkönyvtárakban és online megvalósult gyermek és ifjúsági programok, 

rendezvények listáját a 19. sz. melléklet tartalmazza. 

VIII. Együttműködések, nemzetközi kapcsolatok 

2020-ban is szoros kapcsolatban álltunk a Fővárosi Önkormányzattal, az EMMI Könyvtári és Levéltári 

Főosztályával, valamint a kerületi önkormányzatokkal. Az önkormányzatok számos esetben 

dokumentumvásárlásra és rendezvényekre, táborokra fordítható támogatással segítették munkánkat; 

illetve számos kerület közreműködött a Könyvet Házhoz szolgáltatásunk megvalósításában is. 

 

A „Nemzeti összetartozás éve” programjainak szervezésében, projektekben, a végül elmaradt 

többfordulós várostörténeti vetélkedő előkészítésében, az Időgép- és a Topotéka fejlesztésben szakmai 

együttműködést folytattunk Budapest Főváros Levéltárával és a Budapest Történeti Múzeummal.  

 

Kiemelten kezeltük kapcsolatainkat az iskolákkal, felsőoktatási intézményekkel. Szakmai kapcsolataink 

sorában a könyvtárszakmai szervezetek, illetve a helyismerettel, helytörténettel foglalkozó szervezetek 

mellett jó kapcsolatokat ápoltunk a szociológia és a helytörténet területén működő, továbbá az iskolai 

könyvtárosokat tömörítő szakmai szervezetekkel. Részt vettünk a MOKKA-R együttműködésben 

valamint az MKE Zenei szekciója és az AIBM Magyar csoportja munkájában. Jó kapcsolatot tartottunk 

fenn a Magyar Szociológiai Társasággal, valamint az MKE Társadalomtudományi szekciójával, a 

Magyar Olvasás Társasággal (HUNRA), az MKE Gyermekkönyvtári szekciójával. 

IX. Marketing, kommunikáció 

Az emúlt évek hagyománaihoz hasonlóan a könyvtár 2020-ban is rendszeresen szerepelt az országos és 

helyi médiumokban, tévében, rádióban, online és print felületeken. Működésünkről, szolgáltatásainkról, 

fejlesztéseinkról, programjainkról rendszeresen hírt adtunk sajtóközleményekben, interjúkban, 

riportokban.  

 

2020-ban 13 sajtóközleményt jelentettünk meg, javarészt a könyvtár zárás alatti szolgáltatásaival és 

újranyitásával kapcsolatban (ld. 8. sz. melléklet). 
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Központi Könyvtárunknak és tagkönyvtárainknak összesen 188 db médiamegjelenést sikerült elérniük 

országos és kerületi sajtótermékekben, médiafelületeken. „Az én könyvtáram” projekt 20 db 

sajtómegjelenést eredményezett (ld. 9. sz. melléklet). 

 

Különösen fontossá vált az interneten és a közösségi médiában való jelenlétünk ebben az évben, 

hiszen az olvasókkal történő kapcsolattartás a zárva tartás idején szinte csak ezeken a csatornákon 

működött, s szolgáltatásaink jelentős része is áttevődtek ezekre a területekre. A pandémiás 

időszakban az oldalak összesített eredményei az előző évekhez képest látványosan emelkedtek. 

 A Központi Könyvtár két új Facebook-oldalt indított az olvasókkal való kapcsolattartás 

megkönnyítése érdekében:  

o a Metropopitan Ervin Szabó Library-English angol nyelvű oldalunk a nem magyar 

könyvtárhasználók információhoz jutását hivatott megkönnyíteni 

(https://www.facebook.com/meszleng / 307 követő),  

o a BOOklászó-FSZEK oldalunkon pedig a magyar könyvtárhasználókat tájékoztatjuk 

könyvtárunk híreiről, adatbázisaink használatáról, kvízjátékokat szervezünk, a könyvtár 

állományára támaszkodó, azt népszerűsítő ismeretterjesztő posztokat közlünk évfordulókhoz, 

világnapokhoz kapcsolódóan. Beérkezett új könyveinkről is így informáltuk olvasóinkat, hogy 

ezzel is segítsük a korlátozott nyitvatartás idején az online előjegyzést 

(https://www.facebook.com/Booklaszo / 490 követő). 

 A Kortárs és kedvelt facebook oldalán a Tájékoztató Osztály munkatársai kétszer online játékot a 

magyar kortárs irodalom népszerűsítésére (https://www.facebook.com/kortarseskedvelt / 1354 

követő).  

 A tájékoztató könyvtáros ajánlja címmel blogot indítottunk a tavaszi bezárás idején 

(https://atajekoztatoajanlja.blogspot.com/), amelyben digitálisan hozzáférhető szépirodalmi és 

ismeretterjesztő műveket, folyóiratokat, kiállításokat ajánlottunk olvasóink figyelmébe. Hasonló 

célt szolgált a Továbbtanulási információs szolgáltatás aloldalon indított Book Of The Week sorozat, 

amelyben kifejezetten angol nyelvű, online hozzárérhető műveket ajánlottunk az érdeklődőknek. 

 Latin betűk blogunkon az érettségizőket segítendő az irodalmi érettségi tételek szerint csoportosítva 

összegyűjtöttük a legfontosabb online szövegeléréseket: eredeti szövegeket és tanulmányokat 

(https://ujlatinbetuk.blogspot.com/, https://www.facebook.com/ujlatinbetuk/ / 286 Fb követő). 

 A Budapest Gyűjtemény több felületen folytatott aktív információs és marketing tevékenységet, 

ennek fő összetevői: BGY önálló adatbázis-felületei: 551.315 megtekintés, honlap: 9.381, 

Facebook: 957.339 (https://www.facebook.com/bpgyujt / 4.442 követő). 

 Tovább bővült a Zenei Gyűjtemény blogja (https://zeneigyujtemeny.wordpress.com/), melyen az 

állomány gyarapodásáról, különlegességeiről, a rendezvényekről, és a gyűjtemény életéről közöl 

tartalmakat. A ZGY-nek Facebook (https://www.facebook.com/zenemutar / 2520 követő), 

Instagram (https://www.instagram.com/fszekzeneigyujtemeny/ 393 követő) és Youtube 

(https://www.youtube.com/channel/UCNBFZGwPJUe3vLd_9R_6ZbQ / 34 feliratkozó) oldala is 

van. 

 A Szociológiai Gyűjtemény olvasóival elsősorban hírlevele segítségével (összesen 10 hírlevél) 

valamint a Facebookon (https://www.facebook.com/fszekszgy / 557 követő) tartotta a kapcsolatot. 

 A régiókban is szinte minden könyvtárnak van már Facebook oldala, s egyre többenek Instagram 

oldala, amelyeken az aktuális információk mellett az intézmény online szolgáltatásainak 

népszerűsítése, játékos kvízek gyerekeknek és felnőtteknek, online mesélések, kézműves 

foglalkozások, online „író-olvasó találkozók” megszervezése és megtartása, kiállítások, pályázatok 

az online térben történő lebonyolítása jelentett új feladatot az év során.  

https://www.facebook.com/meszleng%20/
https://www.facebook.com/Booklaszo%20/
https://www.facebook.com/kortarseskedvelt%20/
https://atajekoztatoajanlja.blogspot.com/
https://ujlatinbetuk.blogspot.com/
https://www.facebook.com/ujlatinbetuk/
https://www.facebook.com/bpgyujt%20/
https://zeneigyujtemeny.wordpress.com/
https://www.facebook.com/zenemutar%20/
https://www.instagram.com/fszekzeneigyujtemeny/
https://www.youtube.com/channel/UCNBFZGwPJUe3vLd_9R_6ZbQ%20/
https://www.facebook.com/fszekszgy%20/
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X. Költségvetés, gazdálkodás 

Főbb számok: 

 

A könyvtár részletes gazdasági-pénzügyi beszámolóját ld. az 6. sz. mellékletben. 

Előirányzat megnevezése 2019 (e Ft) 2020 (e Ft) 

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN  3 003 364 3 248 112 

  I. Működési kiadások  2 670 376 2 795 985 

     1. Személyi juttatások 1 592 629 1 797 168 

     2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 313 434 299 587 

     3. Dologi kiadások összesen 756 308 651 999 

     4. Egyéb működési célú kiadások  8 005 47 231 

       4.1. Nemzetközi kötelezettségek 185 380 

       4.2 Elvonások, befizetések és kiadások elszámolásai 6 773 5 271 

       4.3 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre 497 41 030 

       4.2. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre és az EU-

nak 
550 550 

  II. Felhalmozási kiadások  332 988 452 127 

     1. Beruházások  274 131 349 643 

        1.1. Intézményi beruházások 251 136 294 223 

        1.1.1. Könyvtári dokumentumok beszerzése  131 755 109 167 

        1.1.2. Építési beruházás,tárgyi eszközök, immateriális javak 

beszerzése  
119 381 185 056 

        1.2. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 22 995 55 420 

     2. Felújítások 58 857 102 484 

        2.1. Ingatlanok felújítása  58 771 102 484 

        2.2. Felújítások ÁFA-ja 86  

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN  3 472 427 3 900 957 

  I. Költségvetési bevételek  435 081 536 073 

    1. Működési célú támogatások áht-n belülről  14 933 339 320 

    2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 11 490 12 956 

    3 . Működési bevételek  408 252 183 745 

       3.1. Készletértékesítések, szolgáltatások bevételei 254 448 132 609 

       3.2. Egyéb működési bevételek 18 183 14 784 

       3.3. Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérítés  135 375 36 329 

          3.3.1. Kiszámlázott ÁFA 69 243 36 329 

          3.3.2. ÁFA visszatérítés 66 132  

      3.4. Kamatbevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei 246 23 

    4. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről  406 52 

  II. Finanszírozási bevételek  3 037 346 3 364 884 

    1. Belföldi finanszírozás bevételei  3 037 346 2 898 093 

        1.1. Központi, irányító szervi támogatás   2 417 158 2 898 093 

        1.2. Pénzforgalom nélküli bevételek (2019. évi maradvány) 620 188 466 791 

Létszám összesen (fő) 423 423 
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XI. Humán erőforrás, szervezeti változások 

Jogviszonyváltás 

 A szervezet és a humán erőforrásmenedzsment területén 2020 legfontosabb a 2020. évi XXXII. tv. 

hatályba lépéséhez kapcsolódó jogviszonyváltásból eredő feladatok végrehajtása volt, melyet az 

intézmény sikeresen, valamennyi jogszabályi határidőt betartva teljesített. A FSZEK 423 dolgozója 

közül 17 fő nem fogadta el az ajánlatot. Ebből 5 fő nyugdíjba vonult; 1 fő pedig október 31-én, a 

szerződés aláírásakor közölte, hogy inkább nem fogadja el az ajánlatot. 

Lejáró vezetői megbízások 

 A 2020. december végén lejáró vezetői megbízásokat sikeresen megújítottuk, néhány esetben új 

vezetőt neveztünk ki. 

Képzés, továbbképzés 

 Vezetői kompetencia-fejlesztő tréning 

A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjteményi Kollégiumának támogatásával megvalósult 

továbbképzésre 2020. januárjában és februárjában, 8 alkalommal került sor. A továbbképzés céljai 

a következők voltak: legfontosabb 10, a vezetői szerep betöltéséhez szükséges kompetencia 

fejlesztése (csapatépítés, összekötés képessége, kommunikáció, delegálás, teljesítményösztönzés, 

konfliktuskezelés, innováció, döntéshozás, szóvivőség, oktatás, tanácsadás); a szükséges ismeretek 

gyarapítása, rendszerezése; új módszerek elsajátítása, gyakorlati kipróbálása; a személyes 

tapasztalatszerzés lehetőségének biztosítása. A tréner dr. Ficzkó Zsuzsanna, szervezet-és 

működésfejlesztési szakértő, kompetenciafejlesztő tréner volt. A résztvevők között gyakorló 

középvezetők és reményeink szerint jövőbeli vezetők egyaránt helyet kaptak (12 fő). 

 Továbbképzések, belső képzések 

2020-ban 26 fő vett részt valamilyen külső, más intézmény vagy szervezet által szervezett 

továbbképzésen, köztük a Könyvtári Intézet képzésein vagy segédkönyvtáros képzésben (ld. 10. sz. 

melléklet). Belső továbbképzést elsősorban informatikai területen tartottunk (ld. 11. sz. melléklet). 

Közösségi szolgálat 

 A középiskolások 50 órás közösségi szolgálata esetében a pandémiás időszakban szintén lehetőséget 

adtunk távolról teljesíthető feladatok teljesítésére középiskolásoknak, pl. kortárs segítő könyv-, 

film- és adatbázisajánló cikkeket, bejegyzéseket készíthettek. 2020-ban 5 új iskolával kötöttünk 

megállapodást, így ezzel 173 az iskolák száma, akikkel szerződésben voltunk, és mintegy 165 diákot 

fogadtunk intézményi szinten.  

XII. Kiemelt fejlesztések; hálózatfejlesztés 

Pálffyné Palota (VIII. Ötpacsirta u. 4.) 

Az Ötpacsirta utcai épület rekonstrukciója 2020. első félévében befejeződött összesen mintegy 216 

millió Ft költséggel. Az Ötpacsirta Szalonnak helyet adó tér is elkészült, de a vírushelyzet egyelőre nem 

tette lehetővé az új kulturális, közösségi helyszín megnyitását. 

Új terézvárosi tagkönyvtár (VI. Teréz krt. 2-4.) 

A VI. Teréz krt. 2-4. sz. új könyvtár kialakítása folyamatban van; a tervezett műszaki átadás dátuma 

2021. március 20.; a tervezett költség a bútorozással együtt 360 millió Ft. Az építkezés előre haladtával 

kiemelt feladatunk volt az állomány alakítása, felkészítése a költözésre.  

Csillaghegyi Könyvtár (III. Bajáki Elemér u. 7.) 

A 2017. tavaszán életveszélyes állapotú födéme miatt bezárt III. ker. Bajáki Elemér u. 7. sz. alatti épület 

teljes külső-belső rekonstrukciójának elvégzésére, a Csillaghegyi Polgári Kör által kezdeményezett 

tetőtér-beépítési és homlokzat-felújítási munkákra szóló engedélyezési és kiviteli tervek már korábban 

elkészültek, az építési engedélyt a hatóság kiadta. A folyamatos egyeztetések, valamint az egyértelmű 

fővárosi és állami szerepvállalás ellenére a két tulajdonos önkormányzat közötti megállapodás 

tárgyévben sem történt meg.  
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Füredi Könyvtár (Rákosfalva park 1-3.) 

Az elmúlt évben kerületi Önkormányzat segítségének köszönhetően 105 m2-rel bővült a Csertő parkban 

ideiglenesen működő könyvtárunk alapterülete. A hatékony együttműködésnek köszönhetően gyorsan 

és zökkenőmentesen tudtuk berendezni és beüzemelni a megnövekedett alapterületre tervezett 

bibliotákát. Közel 9.000 kötettel bővült a könyvtárban elérhető állomány nagysága. A könyvtár július 

22-én megnövekedett alapterületen tudott nyitni.  

Kelenföldi Könyvtár (XI. Etele út 55.) 

A Kelenföldi Könyvtár majdani, Keveháza utcai új helyére elkészültek a tervek; a megvalósításához kb. 

500 millió Ft forrás szükséges. Az épületben az új raktári területeket az év folyamán eszközraktárként 

beüzemeltük. December 9-én átvettük a leendő könyvtár kialakítására tervezett területeket is. 

Kisebb fejlesztések, felújítási, javítási munkálatok (a könyvtár saját költségvetéséből) 

 A Márai Sándor Könyvtárban (I/1) az ősz folyamán megtörtént a kazáncsere, és kisebb javítófestésre 

került sor december folyamán, az alsó szinten, illetve az olvasói terek részein. 

 A Török utcai Könyvtárban (II/4) a zárva tartás alatt megtörtént a könyvtár belső tereinek 

átalakítása, új kölcsönző pult került kialakításra, ezáltal megnőtt a gyermekkönyvtári rész, és 

szellősebbé vált az olvasói tér. Kiállítási sínek is felszerelésre kerültek. 

 A VI/2. Terézvárosi Gyermekkönyvtár az esőelvezető cső hibája miatt kétszer is beázott. A 

megrongálódott polcok helyreállítása mellett festés és világítótestek javítása történt. 

 A IX. Boráros tér 2. sz. alatti könyvtár kéménybélelését elvégeztettük. 

 A XI/3. Móricz Zsigmond Könyvtárban a kihasználatlan internetes gépek számának csökkentésével az 

állomány átcsoportosításával nőtt a gyerekrész és a tinikuckó is hangulatosabbá vált.  

 A Kelenföldi Könyvtár (11/5) régóta húzódó külső feljárójának tisztán tartása az év vége felé 

megtörtént, de ez még nem jelent végleges megoldást.  

  XXIII. Grassalkovich út 128-ban elbontattuk a régi gázolaj tároló tartályt, így a pince nagy része 

felszabadult és kármentesítve, takarítva lett. Ugyanitt a kazán nagyjavítását is elvégeztük. 

Több tagkönyvtárban tisztasági festére, kisebb javításokra, az információs táblák cseréjére is sor került. 

A korábban raktárnak használt XIX. Kossuth Lajos u. 8. alatti ingatlant kiürítettük, leadtuk. 

XIII. Jelentős pályázatok 

 

Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás: 30.000.000,-Ft 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázati támogatása 2020-ban: 

 

 

A kerületi önkormányzatoktól 2020-ban kapott támogatások: 

 

Emberi Erőforrások 

Minisztériuma 

ODR működési támogatás (postaköltség) 800.000 

ODR támogatás (dokumentum-beszerzés) 2.600.000 

Emberi Erőforrások Minisztériuma összesen: 3.400.000 Ft 

A kerületi 

önkormányzatok 

támogatásai 

működésre, 

programokra, 

illetve állomány-

gyarapításra 

III. Könyvtári állománygyarapításra 570.000 

IV. 

Programokra       1.000.000 

Könyvtári állománygyarapításra és tárgyi eszköz 

beszerzésre 
1.200.000 

V. Programokra 100.000 

X. 
Programokra  500.000 

Könyvtári állománygyarapításra 500.000 

XIII. 
Programokra 120.000 

Könyvtári állománygyarapításra 1.000.000 

XV. 
Működésre 1.334.000 

Könyvtári állománygyarapításra 1.000.000 

XVIII. Programokra 1.200.000 

 összesen: 8.524.000 Ft 
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Nyertes pályázataink a Nemzeti Kulturális Alapnál 2020-ban 

 

 

A Magyar Művészeti Akadémiától kapott támogatás 

 

 

Zárszó 

 

Összességében elmondható, hogy rendkívüli évet tudhatunk magunk mögött, amely próbára tette az 

intézményben dolgozókat, és az olvasókat, a használókat is. 

 

A FSZEK a lehetőségeivel élve, a COVID-19 járványhelyzetet maximálisan figyelembe véve végezte 

munkáját.   A jogviszonyváltással kapcsolatos feladatokat teljes körűen, körültekintően valósította meg. 

Az év során olyan takarékossági intézkedések születtek, amelyek következtében plusz források 

igénylése nélkül tudta teljesíteni feladatait az intézmény. 

 

A Fővárosi Szabó Könyvtár nem csak megőrizte működőképességét, de a rendkívüli helyzetben képes 

volt szolgáltatási rendszerét bővíteni és megújítani. 

 

 

 

Budapest, 2021. február 5. 

 

 
       dr. Fodor Péter 

             főigazgató 

Nemzeti Kulturális 

Alap 

Igazgatósága 

NKA 110133 Zenei szalonok világa a 19-20. század fordulóján 200.000 

NKA 110193 Hatkor az Ötpacsirtában 6. Kortárs zeneszalon 500.000 

NKA 204139 Egységesen sokszínű A FSZEK intézményi 

imázsának erősítését szolgáló projektek megvalósítására 
955.000 

NKA 204122 Digitális kommunikáció a könyvtári 

partnerkapcsolatokban 
1.200.000 

NKA 204108 Kortárs és kedvelt 2020 373.000 

NKA 204111 A FSZEK Budapest Gyűjteményének muzeális 

védettségű dokumentumainak restaurálása, állományvédelme 
2.000.000 

NKA 204105 A III. ker. Füst M. u. 26. sz. alatti tagkönyvtár 

könyvállványainak cseréje 
3.150.000 

NKA 204105/2 Könyvtári dokumentumok fertőtlenítésére 

szolgáló eszközök vásárlására 
236.000 

NKA Könyvállvány 350.000 

NKA FSZEK 350.000 

összesen: 9.314.000,-Ft 

Magyar Művészeti 

Akadémia 

Kortárs trió: öt részes beszélgetéssorozat a 20-21. századi magyar 

zenéről 
800.000 

összesen: 800.000 Ft 
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A FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR 

SZAKMAI BESZÁMOLÓJA 

2020 

 

 

MELLÉKLETEK 



1. sz. melléklet: A 2020. évi tényadatok a 2019. évi tény- és a 2020. évi tervadatokhoz viszonyítva 

 

 2019. évi tényadat 

nyitvatartás: 270 nap 
2020. évi tervadat 

2020. évi tényadat 

I.ütemes könyvtárak: 160 nap (16 kvt) 

II.ütemes könyvtárak: 125 nap (22 kvt) 

Tagkönyvtárak száma 48 tagkönyvtár 48 tagkönyvtár 48 tagkönyvtár 

Dokumentumok száma 3.182.070 db 3.175.840 db  3.196.933 db 

ebből a könyvek száma 1.406.011 db 1.397.011 db 2.213.765 db 

Könyvtárlátogatók száma 285.485 db 280.000 fő 179.871 db 

Könyvtárhasználatok, látogatások száma 6.858.222 db 6.800.000 db 10.085.406 db 

ebből személyes használat 1.834.742 db 1.600.000 db 939.545 db 

távhasználat, OPAC 5.023.480 db 5.200.000 db 9.145.861 db 

Kölcsönzések száma 1.167.984 db 1.100.000 db 818.143 db 

Igénybe vett dokumentumok száma 5.496.681 db 5.420.000 db 3.242.545 db 

ebből kölcsönzött dokumentum 3.349.091 db 3.320.000 db 1.925.198 db 

helyben használt dokumentum 2.147.590 db 2.100.000 db 1.317.347 db 

Rendezvények száma 4031 db 4.000 db 765 db 

a rendezvényeken résztvevők száma 145.739 fő 140.000 fő 32.798 fő 
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2. sz. melléklet: A fő adatok alakulása 2016-2020 
 

    Központi Könyvtár     Hálózat     Összesen 

  2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

Tagkönyvtárak 
száma 

1 1 1 1 1 48 48 48 47 47 49 49 49 48 48 

Dokumentumo
k száma 

1 654 865 1 653 162 1 670 685 1.478.613 
 

1 717 803 
 

1 548 499 1 554 258 1 533 676 1.703.457 1 479 130 3 203 364 3 207 420 3 204 361 3.182.070 3 196 933 

ebből a könyvek 
száma 

807 309 805 643 827 148 824.255 837  218 1 447 449 1 575 861 1 419 164 1.406.011 1 376 547 2 254 758 2 381 504 2 246 312 2.230.266 
 

2 213 765 
 

Könyvtárlátoga
tók száma 

105 801 125 018 117 146 108.881 62 825 218 572 195 425 183 073 176.604 117 046 324 373 320 443 300 219 285.485 179 871 

Könyvtárhaszn
álatok, 
látogatások 
száma 

1 167 771 1 178 602 1 886 226 3.628.190 
 

2 309 358 
 

4 368 945 4 256 648 5 850 886 5.951.226 7 776 048 5 536 716 5 435 250 7 737 112 9.579.416 10 085 406  

     ebből 
személyes 

649 483 673 117 550 182 538.317 
 

264 538 
 

1 428 004 1 364 002 1 307 626 1.296.425 675 007 2 077 487 2 037 119 1 857 808 1.834.742 939 545 

         és 
távhasználat, 

OPAC  

518 288 505 485 1 336 044 3.089.873 2 044 820 2 940 941 2 892 646 4 543 260 4.654.801 7 101 041 3 459 229 3 398 131 5 879 304 7.744.674 
 

9 145 861 
 

Kölcsönzések 
száma 

252 184 251 134 232 759 285.811 200 511 814 700 795 036 789 436 887.046 617 632 1 066 884 1 046 170 1 022 195 1.172.857 818 143 

Igénybe vett 
dokumentumo
k száma 

1 694 206 1 619 558 1 424 102 1.390.331 848 494 4 346 515 4 264 378 4 071 580 4.106.350 2 394 051 6 040 721 5 883 936 5 495 682 5.496.681 
 

3 242 545 
 

     ebből 
kölcsönzött 

dokumentum     

946 816 941 684 873 185 843.916 485 265 2 611 993 2 630 801 2 500 988 2.505.175 1 439 933 3 558 809 3 572 485 3 374 173 3.349.091 1 925 198 

      helyben 
használt 

dokumentum  

747 390 677 874 550 917 546.415 332 846 1 734 522 1 633 577 1 570 592 1.601.175 802 648 2 481 912 2 311 451 2 121 509 2.147.590 1 135 494 

Rendezvények 
száma 

455 515 429 355 76 4 299 4 184 3 774 3 676 689 4 754 4 712 4 244 4 031 765 

A rendez-
vényeken 
résztvevők 
száma 

20 187 15 376 9 988 10.041 4548 143 327 135 816 119 013 135.698 28 250  163 514 151 192 131 650 145.739 32798 

 



3. sz. melléklet: Az 51/2014. (XII.10.) EMMI rendelet szerinti szakmai 

mutatószámok alakulása 

 
Mutató Eredmény 2020 Megjegyzés 

I. SZOLGÁLTATÁSI FELADATOK   

1. Heti nyitvatartási órák száma heti 24-56 óra 

1. ütem (16 könyvtár): átlag 

160 nap / heti 39 óra 

2. ütem (23 könyvtár): átlag 

125 nap / heti 26 óra 

2. A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók száma 179.871 fő  

3. A könyvtári honlap-látogatások száma  2.261.911 
FSZEK: 2.224.099 db  

EFOP: 37.812 

4. A könyvtár honlapja hány nyelven érhető el 2 magyar és angol 

5. A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága 

(alkalom/hónap átlagosan) 
20/hónap minden munkanap 

6. A könyvtári honlap tartalomfrissítésének száma 

összesen 
2700 db  

7. A könyvtár által az Országos Dokumentumellátási 

Rendszerben szolgáltatott dokumentumok száma 
2446 db  

8. A könyvtárban használható adatbázisok száma 90 db  

9. A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma, 

a szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma 
8 szolgáltatás 

1. Józsefvárosi Topotéka 

2. Budafoki Topotéka 

3. Instagram oldalak – 

követők száma: 1326 fő 

4. Facebook oldalak – 

elérések száma: 4.698.285 

5. Youtube csatonák – 

követők száma: 9244 fő 

6. Blogok – elérések száma: 

34.709 

7. Hozzászólási lehetőség a 

honlapon 

8. Fórum a honlapon 

10. A könyvtári OPAC használatának gyakorisága 

(használat/év) (kattintás az OPAC-ra) 
2.067.318 db  

11. Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű 

publikációként elérhetővé tett dokumentumok száma 
4.442 db 

Budapest Gyűjtemény – 

képek, újságkivágatok 

12. A kölcsönzések száma dokumentumtípusonként   

kézirat 41 

A Corvina rendszerben 

rögzített dokumentumtípusok 

szerinti bontásban. 

könyv 1 793 185 

kotta 8 819 

elektronikus dokumentum (CD-ROM) 2 371 

video, vizuális 31 884 

térkép 1 119 

hangfelvétel 8 096 

sorozat, periodika 79 688 

egyéb 0 

összesen: 1 925 203 

13. Irodalomkutatások, témafigyelések száma 235 db 
A Zenei Gyűjteményben 

működik a szolgáltatás.  

14. A megyei könyvtár által nyújtott, dokumentált szakmai 

(megyei, illetve országos szintű) tanácsadások száma 
nem releváns  
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15. Fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő 

IKT eszközök száma, a fogyatékossággal élők számára 

akadálymentes szolgáltatások száma 

7 szolgáltatás 

1. Könyvet Házhoz 

2. öregbetűs könyvek 

3. Braille-kották 

4. Vakok és gyengénlátók 

számára fenntartott szgép 

5. Hangoskönyv-kölcsönzés 

6. Kísérőszolgálat 

7. Lejátszó berendezések 

(kölcsönzés is) 

16. A könyvtár által szervezett   

16.1. olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés 

fejlesztését támogató nem formális képzések száma és a 

képzéseken résztvevők száma 

198 alkalom, 4.447 fő  személyes jelenléttel 

16.2. digitális kompetenciafejlesztési, 

információkeresési ismereteket nyújtó nem formális 

képzések száma és azokon résztvevők száma 

77 db, 519 fő  személyes jelenléttel 

16.3. akkreditált képzések, továbbképzések száma és 

azokon résztvevők száma 
1 képzés, 19 fő  

EFOP, személyes 

jelenléttel 

16.4. könyvtárhasználati foglalkozások száma és azokon 

résztvevők száma 
204 alkalom, 4.503 fő  személyes jelenléttel 

16.5. hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a 

társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, 

szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális 

programok és a programok résztvevőinek száma 

1 program, 50 fő személyes jelenléttel 

16.6. nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok 

száma és azokon résztvevők száma 
1 program, 15 fő személyes jelenléttel 

16.7. fogyatékossággal élők könyvtárhasználatát segítő 

képzések, programok száma és azokon résztvevők száma 

8 alkalom + 1 kiállítás, 

160+418 fő 
személyes jelenléttel 

16.8. iskolai tehetséggondozást segítő, továbbá a 

gyermek- és ifjúsági korosztály számára szervezett 

fejlesztő programok, foglalkozások és az azokon 

résztvevők száma 

198 alkalom, 4.447 fő személyes jelenléttel 

16.9. a nyugdíjas korosztály számára szervezett 

programok, képzések és azokon résztvevők száma 
28 program, 1.298 fő személyes jelenléttel 

17. A könyvtár oktatást, képzést, könyvtári 

tevékenységeket támogató kiadványainak száma 
5 db 

EFOP módszertani 

kiadványok 

18. Saját könyvtári hírlevél megjelenésének száma 5 db hírlevél  

19. A könyvtár megjelenésének száma a médiában 208 db EFOP-projekt: 20 db 

20. A használói elégedettség-mérések száma, a 

válaszadó használók száma/alkalom (átlag) 
5 / 66 fő átlag  

21. A megyei könyvtár koordinációjával minősítésre készülő 

települési könyvtárak szám 
nem releváns  

22. Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban 

teljesítők száma és a szolgálat fogadására a köznevelési 

intézményekkel kötött megállapodások száma 

173 iskolából 165 diák 
5 új iskolával kötöttünk 

szerződést 

23. A könyvtárban foglalkoztatott önkéntesek száma 3 fő R2 

24. A könyvtárral írásos együttműködést kötő civil, 

határon túli, vállalkozói stb. partnerek száma/év 
2 db  

25. A könyvtár szakember-ellátottsága (könyvtárosok 

száma/Budapest lakosságának száma) 
1,3  

26. A könyvtár olvasói hozzáférést biztosító 

számítógéppel való ellátottsága (számítógépek 

száma/Budapest lakosságának száma) 

2,4 db  

27. A könyvtár által biztosított nemzetiségi 

dokumentumok száma 
61.822 db  

28. A könyvtár által a kerületi önkormányzat(okk)tal 

kötött megállapodások számának aránya (kerületek 

száma/megállapodást kötött kerületek száma) 

arány: 1 
Valamennyi fővárosi 

kerülettel. 
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II. GYŰJTEMÉNYFEJLESZTÉS   

1. A könyvtári állomány éves gyarapodása 

dokumentumtípusonként 
  

könyv 57.328 db 

Összesen: 67.385 db 

időszaki kiadvány 888 db 

AV dokumentumok 2.006 db 

kották 362 db 

térképek 52 db 

aprónyomtatványok, plakátok, prospektusok (BGY) 2.988 db 

e-dokumentumok 161 db 

2. Gyűjteményből tárgyévben apasztott dokumentumok 

száma dokumentumtípusonként 
  

könyv 77.212 db 

Összesen: 83.235 db 

időszaki kiadvány 130 db 

AV dokumentumok 5.317 db 

kották 465 db 

térképek 111db 

3. Kötelespéldányként kapott és nyilvántartásba vett 

dokumentumok száma 
4.511 db  

4. Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült 

dokumentumok száma 
15.595 db  

5. Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok 

száma 
3.855 db  

6. Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok 

száma 
162 db  

7. Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma 905 db  

8. Az állományellenőrzés keretében ellenőrizendő 

dokumentumok száma és %-os aránya az ellenőrizendő 

állományhoz képest 

865.385 db 

100% 

103.066 db AV 

762.319 db nyomtatott 

9. A könyvtár által a tárgyévben beszerzett egy lakosra 

jutó könyvtári dokumentumok száma (dokumentumok 

száma/Budapest lakossága) 

0,04  

III. GYŰJTEMÉNYFELTÁRÁS   

1. Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban 

rögzített rekordok száma 
21.297 rekord  

2. Magyarországi Közös Katalógusba (MOKKA) 

betöltött tételek száma 
11.000 tétel  

3. Magyar szakfolyóiratok analitikus szakbibliográfiai 

tartalomjegyzékeit feltáró adatbázisba küldött cikkek 

száma 

170 db  

4. Országos gyűjtőkörű cikkadatbázisba betöltött 

rekordok száma 
0  

5. Feldolgozás időtartama (egy dokumentum 

feldolgozásának átlagos időtartama órában kifejezve) 
0,5 óra/dokumentum  

6. Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő 

hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve 
3 nap – 16 nap között 

A körzetes szállítás rendje 

szerint. 

7. A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az 

elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma 

a gyűjtemény egészének %-ában) 

100%  

IV. TUDOMÁNYOS KUTATÁS   

1. Kutatómunka éves időalapja (munkaóra/év) nem releváns  

2. Tudományos kutatások száma nem releváns  
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3. A könyvtár összes publikációinak száma és ebből a 

könyvtár szakemberei által készített, nyomatott vagy 

elektronikus formában megjelent publikációk száma 

16 db / 16 db  

4. Idegen nyelvű publikációk száma 1 db  

5. Nemzetiségi nyelvű kiadványok, publikációk száma nem releváns  

6. A könyvtár által kiadott kiadványok száma 5 db EFOP projekt 

7. A könyvtár szakemberei által tartott előadások száma 22 db  

8. A könyvtár szakemberei által elvégzett szakértői 

tevékenységek száma 
10 db  

9. A könyvtár által szervezett konferenciák száma és az 

azokon résztvevők száma 
2 db / 153 fő  

10. A könyvtár szakembereinek konferencián való 

részvételének száma 
57 fő / 20 rendezvény  

11. Képzésben, továbbképzésen részt vett dolgozók 

száma 
119 fő 

89 fő belső képzésen vett 

részt. 

V. RENDEZVÉNY, KIÁLLÍTÁS   

1. A könyvtárban a tárgyévben szervezett helyi, megyei 

és országos szintű közösségi programok, rendezvények 

száma összesen és az azokon résztvevők száma 

765 program 

32.798 fő 
 

2. Tárgyévben szervezett konferenciák száma és az 

azokon résztvevők száma 
2 db / 153 fő  

3. A könyvtárban szervezett időszaki kiállítások száma 

és látogatóinak száma 
93 db, 18.936 fő személyes jelenléttel 

4. Tárgyévben a családok számára meghirdetett 

rendezvények száma és az azokon résztvevők száma 765 db / 32.798 fő  

6. Egyéb rendezvényeken résztvevők száma 

VI. ÁLLOMÁNYVÉDELEM   

1. Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, 

savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi 

intézkedésben részesült dokumentumok száma 

13.007 db  

2. Muzeális dokumentumok száma 
3.730 új muzeális 

dokumentum 
Összesen több, mint 700e 

3. Restaurált muzeális dokumentumok száma 0 db  

4. Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált 

dokumentumok száma 
9 könyv, 1623 oldal SZGY 

5. Biztonsági jellel 2019-ben ellátott dokumentumok 

száma 
57.243 db 

RFID: 14.360 db 

Mágnescsík: 42.883 db 

6. A könyvtári dokumentumok állagának védelmét 

szolgáló gépek száma 
5  
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4. sz. melléklet: A FSZEK szolgáltatásai és kommunikációja a 2020. évi pandémiás 

időszakban 
I. 

Rendkívüli zárvatartás a járványhelyzet alakulása miatt 2020. március 13-tól március 26-ig, majd a 

rendkívüli zárvatartás meghosszabbítása visszavonásig 

  
Minden tagkönyvtárba kikerült  

 tájékoztató plakát a rendkívüli zárásról, továbbá  

 készült portáltájékoztató,  

 közösségi média posztok és  

 megtörtént (ahol lehetséges volt) a Google Cégem adatok frissítése.  

A könyvtár a járványhelyzet időszakában  

 otthonról elérhető adatbázisokkal és Skype-ügyelettel támogatta a digitális oktatásban résztvevő 

diákokat és tanárokat;  

 online meseolvasással, kézműves foglalkozásokkal és játékokkal segítette a szülőket és a 

gyerekeket a szabadidő hasznos eltöltésében.  

Honlapunkat tárgyidőszakban  

 562. 814 alkalommal látogatták meg,  

 a webopac 1.346.763 alkalmat regisztrált, és  

 a katalógusban 633.740 keresés történt.  

Közösségi média 

 49 facebook oldalt, 5 blogot, 4 instagram oldalt, és 3 hírlevelet üzemeltettünk.  

 Facebook oldalainkra feltett 3.259 posztnak 1.414.243 elérése volt.  

 blogjainkra 267 poszt került fel, amit 33.865 alkalommal néztek meg 

 Instagram oldalaink 110 posztja 2923 elérést ért el.  

Folyamatos volt az új könyvek beszerzése, valamint a tárgyévi és a 2021. évről előrehozott 

állományellenőrzések lebonyolítása. 

Sajtóközlemények: 

 2020. május 19. Könyvtári körkép - az újranyitás előkészületeiről 

 2020. június 16. Újra várja olvasóit a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár  

Készülve az újranyitásra 

 Tájékoztatás e-mailen, hírlevélben, a portálon és közösségi média felületeinken  

 63 688 olvasótól 231 457 dokumentumot vártunk vissza 

 az olvasók több mint 90%-ának rendelkeztünk e-mail címével, így hozzájuk közvetlenül is el tudtuk 

juttatni a nyitási információkat. 

 

II. 

Újranyitás két ütemben (2020. július 1. és július 22.) 

 

Július 1. 

 a legnagyobb forgalmú 16 könyvtár nyitott ki - köztük a Központi Könyvtár  

 július 16-ig az előzetesen igényelt, ingyenesen előjegyzett dokumentumokat kölcsönözték, ill. 

visszavételi lehetőséget biztosítottak 

 ezt követően az olvasói terek látogatása, a közvetlen használat is lehetségessé vált 

 

Július 22. 

 további 31 tagkönyvtár megnyitott 

 valamennyi korosztály a teljes nyitvatartási időben felkereshette a könyvtárakat, de a 12 óráig tartó 

délelőtti idősávot elsősorban a 65 év felettieknek ajánlottuk 

 a távolságtartás szabályainak betartását és a maszk kötelező használatát kértük az olvasóktól 

 a nyár folyamán a könyvtárak nem tartottak nyári szünetet 

 kompenzáció: a Könyvtár ingyenesen hosszabbította meg a fizetős könyvtári tagságok lejáratát, 

mindenkinek annyi nappal, amennyi neki a zárvatartás miatt kiesett 
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 türelmi idő: az újranyitás után 30 naptári napon belül késedelmi díj fizetése nélkül lehetett 

visszahozni a zárás előtt kölcsönzött műveket 

 ingyenes előjegyzés:  

- ideiglenesen ingyenessé tettük az előjegyzést mivel az első ütemben megnyíló könyvtárakban 

átmenetileg csak az előre megrendelt könyveket, filmeket és hangzó anyagokat lehet 

kölcsönözni 

- az igénylésre a könyvtár a honlapján elérhető katalógusból, e-mailben és személyesen is 

lehetőséget biztosított 

- az ingyenes lehetőséggel 50.172 alkalommal éltek 

 sajtóközlemények 

- július 14.: Szolgáltatásbővítés a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár már újranyitott könyvtáraiban 

- az olvasói terek újbóli megnyitásáról 

- július 20. Újabb 31 könyvtárát nyitja újra július 22-én a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár  

 Könyvet házhoz szolgáltatás visszaállítása: 2020. augusztus 10-től - az idős, beteg, 

mozgáskorlátozott, lakáshoz kötött olvasók számára 

 

III. 

Visszatérés a teljes szolgáltatáshoz 2020. szeptember 7. 
 

2020. szeptember 7.  

 tagkönyvtáraink a nyitvatartási rendje visszaállt a járványhelyzet előttire  

 a hagyományosan megszokott szolgáltatásokkal várták az olvasókat 

 a rendezvények szervezésének járványmegelőző okokból felfüggesztése maradt 

 a távolságtartás érdekében a könyvtárakban korlátozott számú munkaállomást üzemeltettünk 

Sajtóközlemény: 

 szeptember 3.: 2020. szeptember 7-től újra hosszabb nyitvatartási idővel várja használóit a 

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár  

Olvasóink július 1-jétől a november 11-ei bezárásig 1.038.146 db dokumentumot kölcsönöztek, 

illetve hosszabbítottak. 

 

IV. 

Országos Könyvtári Napok (2020. október 5-11.) megvalósítása a pandémia idején 
 

25%-os beiratkozási kedvezmény október 5-től 10.  

 valamennyi tagkönyvtárban, azok nyitvatartási idejében, családoknak és a pedagógusoknak 

Megbocsátás napja - október 9. péntek 

OKN programok az online térben - Kortárs és kedvelt  

 időpontok 

- október 5. 10 órától Kertész Erzsi 

- október 6. 15 órától Grecsó Krisztián 

- október 8. 18 órától Háy János 

- október 9. 17 órától Tóth Krisztina  

 A könyvtár Facebook oldalán (facebook.com/fszek.hivatalos) élőben közvetítette a 

beszélgetéseket, a Papageno kulturális portál VIMEO csatornája is átvette a közvetítéseket.  

 Alkalmanként 4700-5300 megtekintést értek el.  

 A programsorozathoz egy online játék is kapcsolódott. A legeredményesebb résztvevők értékes 

könyvcsomagokat nyertek. 

Sajtóközlemény  

 október 1. Országos Könyvtári Napok a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban  

 



32 

 

V. 

Intézkedések A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 

484/2020. (XI. 10.) Kormányrendelet alapján 
 

484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet: a szabadidős létesítmények használata tilos, a 12. § jb) pontja 

alapján pedig a nyilvános könyvtári ellátást biztosító intézménynek a látogatása és e helyszíneken – az 

ott foglalkoztatottak kivételével – a tartózkodás tilos. 

 

A FSZEK ezért nem tudta a júliusi újranyitást követően átmenetileg alkalmazott és bevált szolgáltatási 

gyakorlatot – ti. a dokumentumok visszavételét, valamint az előzetesen igényelt, előjegyzett 

dokumentumok átvételét, kölcsönzését – biztosítani könyvtáraiban, így november 11-ével valamennyi 

tagkönyvtára bezárt. 

 

Olvasók tájékoztatása:  

 plakátok a zárvatartásról, portáltájékoztató és közösségi médiában posztok  

Kompenzáció:  
 meghosszabbításra került a jogszabály hatályával egyezően (30 nappal) 216.581 db olvasóknál 

lévő dokumentum lejárati határideje és 117.547 fő kölcsönzőjegy érvényessége. 

Sajtóközlemény: 2020. november 11-től zárva tart a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár  

Online szolgáltatások, újdonságok 

 Könyvtár otthonról - új, ingyenes szolgáltatás, telefonon, Skype-on, e-mailben - hétfőtől péntekig 

10-től 18 óráig – válasz 1 munkanapon belül 

- távoli, otthonról is elérhető adatbázisok használatában való technikai segítségnyújtás; 

- online hazai és nemzetközi tartalmak felkutatása; 

- hiteles információk azonosítása; 

- tartalom közvetítése elektronikusan, a szerzői jog által biztosított lehetőségek szerint; 

- szakdolgozatok, publikációk irodalomjegyzékeinek, összeállítása, pontosítása 

- idézet-, illetve forráskeresés. 

 Online adatbázisok távoli hozzáféréssel 

- a kölcsönzőjeggyel rendelkező olvasók számára elérhető a Digitalstand (napilapok és 

magazinok), az Új Jogtár, az EBSCO adatbázisai, az Akadémiai folyóiratok és 

szótárcsomagok; Szaktárs; a Céginfo, az Encyclopaedia Britannica, a GALE adatbázisai, 

a Magyar Elektronikus Referenciaművek Szolgáltatása stb.  

- egyes online gyűjtemények kizárólag a járványhelyzet miatti zárvatartás időszakában 

használhatók távoli eléréssel: az Arcanum Digitális Tudománytár 30 millió oldalnyi tartalmát 

olvasóink december 11-ig otthonukból is elérik 

 Online olvasói státusz egy napijegy áráért  
2020. november 25-től online beiratkozással és távfizetéssel, egy napijegy áráért 30 napig bárki 

hozzáférhet az adatbázisokhoz 
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5. sz. melléklet: Szakkönyvtári beszámoló 

 
Az országos szakkönyvtári feladatokat ellátó  

FSZEK Központi Könyvtár Szociológiai Gyűjtemény  

2020. évi beszámolója 

 

Vezetői összefoglaló 

A 2020-as év rendkívüli volt, a könyvtári szférát sem hagyta érintetlenül a világjárvány. Más kulturális, 

illetve kultúraközvetítő intézményekhez hasonlóan – ahol sok ember tartózkodik egyszerre egy térben 

– a könyvtárak először zártak be és utolsónak nyithattak ki látogatóik előtt. Ennek következtében a 

„klasszikus” könyvtári szolgáltatásokat csak az év felében tudták nyújtani, de nem egy összefüggő 

félévben, hanem pár hónapos szakaszokban, aminek egy része nyári, azaz egy eleve csendesebb időszak 

volt. A szakkönyvtári tevékenységekről szóló ez évi beszámolót tehát ez helyezi keretbe – a tervek, 

lehetőségek és teljesítmények számbavétele során elengedhetetlen a reflexió.  

 

Ennek fényében nagy eredménynek számít, hogy a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár a zárvatartás 

időszakában is folytatni tudta országos szakkönyvtári feladatköréből következő tevékenységeinek 

túlnyomó részét, amelyekkel a hazai szociológiai, társadalomtudományi eredmények hozzáférhetővé 

tételét, valamint a szakterületi információáramlás biztosítását szolgálja. Ezek a tevékenységek a 30/2014 

(IV.10.) rendeletben meghatározott módon a következők: szociológiai (társadalomtudományi) 

dokumentumok teljességre törekvő gyűjtése dokumentumtípustól függetlenül; a beszerzett 

dokumentumok formai és tartalmi feltárása, szakbibliográfiai számbavétele, a leírások országos 

használatának biztosítása; magyar folyóiratok tartalomjegyzékét feltáró országos adatbázis építése; 

külföldi szociológiai állomány fejlesztése; szaktudományos adatbázisok beszerzése és szolgáltatása; 

jogtiszta szociológiai művek digitalizálása; könyvtárosképző intézmények hallgatóinak fogadása; 

használók képzése és tájékoztatása – és mindezek eredményeként az országos szakterületi 

kompetenciaközpont szerepének betöltése. 

 

Az országos szakkönyvtári feladatkör összefogásáért felelős Szociológiai Gyűjtemény idei munkáját a 

járványhelyzeten felül egy személyzeti változás, valamint a belső költözésekkel kapcsolatos 

munkaszervezési feladatok, a napi folyamatok újragondolása, újraszervezése is befolyásolta.    

 

Alapfeladatok 

 

I. Gyűjteményfejlesztés 

A Szociológiai Gyűjtemény a magyar nyelven keletkezett szociológiai és tágabb értelemben vett 

társadalomtudományi szakirodalmat teljességre törekvően gyűjti - a dokumentumok megjelenési 

formájától függetlenül. A szociológiai, társadalomtudományi állomány fizikailag nem különül el a 

Központi Könyvtár állományától, a helyben olvasható kötetek olvasótermekben és raktárban, a 

kölcsönözhető kötetek pedig szabadpolcon és raktárban találhatók. 

I. 1. Magyar könyv- és folyóiratbeszerzés 

A Szociológiai Gyűjtemény három olvasóterem – szociológiai, társadalomtudományi és bölcseleti – 

köteteit gondozza, valamint a szabadpolcos állomány háromszázzal kezdődő jelzeteire tesz beszerzési 

javaslatot. A szakkönyvek szerzeményezésének nagyobb része a FSZEK–Líra közbeszerzési 

szerződésben szereplő kötelező kiadók által hétről hétre beszolgáltatott mintapéldányok áttekintésével 

és kiválasztásával valósul meg. A szociológiai témájú dokumentumok beszerzésében szerencsére a 

nehéz körülmények ellenére sem volt fennakadás, partnereink ugyanis hétről-hétre szállították a 

bemutató példányokat. Két szerzeményező kolléga dolgozik az osztályon, ők a veszélyhelyzet alatt heti 

váltásban nézték át a kötelező kiadóktól beérkező köteteket, határozták meg a példányszámot, és adták 

le a szakcsoport-jelzet javaslatot, illetve az analitika igényt. Ezt a tevékenységet normál nyitvatartás 

alatt két napra elosztva végezzük, a járvány időszakában egy nap alatt átfut, hogy minél kevesebbet 

kelljen bent tartózkodni.  
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2020-ban az általunk kezelt olvasótermek gyarapodása a következőképpen alakult: 

 

Gyarapodás helye Kötetek száma 

Szociológiai olvasóterem 251 db 

Társadalomtudományi olvasóterem 339 db 

Bölcseleti olvasóterem 40 db 

 

A szakkönyvtári állomány részét képezi ugyanezen címek kölcsönözhető, azaz szabadpolcon elhelyezett 

példányai, így a szakkönyvtári állomány éves gyarapodása nagyságrendileg 2.100 magyar nyelvű kötet. 

Ebből értékes részt képvisel a proaktív szerzeményezés révén birtokunkba jutott anyag is. Idén több 

felajánlott listát tekintettek át a kollégák: nemzetiségi köteteket, a Néprajzi Múzeum felajánlását, 

valamint magánszemély által felajánlott szociálpolitikai köteteket válogattunk, így gyarapítva az 

állományt csaknem 100 címmel. A könyvkereskedelmi forgalomba nem kerülő kötetekről – melyek 

általában alapítványok, civil szervezetek, egyetemek és egyéb tudományos műhelyek kutatási 

eredményeiről adnak számot - a kollégák által összeállított listák szisztematikus átnézésével, olvasói 

ajánlásokkal, illetve a nyomtatott és online szakirodalom követésével próbálunk tudomást szerezni, 

majd egyéni levelezés útján beszerezni azokat.  

 

I. 2. Kötelespéldányok 

Országos szociológiai szakkönyvtárként feladatunk a gyűjtőkörünkbe tartozó kötelespéldányok 

megőrzése. A kötelespéldány rendelet (60/1998 III.27.) azonban nem nevesíti a Fővárosi Szabó Ervin 

Könyvtárat mint jogosult intézményt a szociológiai szakkönyvek területén – és sajnos e tekintetben az 

új, 195/2019 (VIII.1.) számú kormányrendelet sem hozott változást. A gyűjtőkörünkbe tartozó kötetek 

a törvény szerint a KSH könyvtárából, illetve az Országgyűlési Könyvtárból (a köteles sor harmadik, 

illetve negyedik példányaként) továbbítva kerülnének hozzánk, amennyiben ők úgy ítélik meg, hogy 

szociológiai vonatkozása van. Erre a legritkább esetben kerül sor, azaz szakkönyvtári jogosultság 

alapján nem jutunk hozzá kötelespéldányokhoz, pedig ennek mind állományfejlesztési, mind 

szaktájékoztatási, mind pénzügyi szempontból komoly jelentősége lenne. 

 

A szerzeményezés lehetőségeinek bővítése szándékából még a 2019-es munkatervünkben 

célkitűzésként szerepelt, hogy felvesszük a kapcsolatot az Országos Széchényi Könyvtár 

Kötelespéldány Szolgálatával, annak érdekében, hogy ha nem is jár számunkra automatikusan a 

szakirodalom – bár országos feladatkörünk ezt indokolná – mégis teljesebb körű rátekintésünk legyen 

az évben keletkezett szociológiai termésre. Ezt 2019-ben meg is valósítottuk és 2020-ban is folytattuk, 

a kötelespéldányokat heti rendszerességgel szemléztük, és a társadalomtudományi-szociológiai 

dokumentumokra igényt adtunk le, de rendszerint nem kaptuk meg őket - ezeket az Országgyűlési 

Könyvtár, illetve a Központi Statisztikai Hivatal Könyvtára magánál tartja.  

 

Az általunk igényelt könyvekről a Szerzeményezési Osztállyal közösen listát vezetünk, majd 

megpróbáljuk ezeket a dokumentumokat levelezés útján a kiadóktól beszerezni, több-kevesebb sikerrel. 

Ennek következtében 2020 folyamán 314 darab társadalomtudományi témájú kötet érkezett 

kötelespéldányként. 

 

I. 3. Külföldi szociológiai állomány fejlesztése  

A külföldi könyv-és folyóiratbeszerzés az eddigi évekhez hasonló módon zajlott, a külföldi 

szakirodalom rendelésére fordítható összeg ebben az évben is hárommillió forint volt, mely a 

szociológiai és társadalomtudományi szakkönyvek beszerzése között oszlik meg. 2020-ban 258 kötetet 

rendeltünk. Ezek túlnyomó többsége kölcsönözhető, kisebb része – nagyjából 20 kötet – az olvasótermi 

állomány frissítését, aktualizálást szolgálta - hiszen vannak olyan, a nemzetközi tudományban kurrens 

témák, melyekből magyar nyelven nagyon kevés publikáció - javarészt tanulmányok -született, 

könyvek, referenszművek egyáltalán nem - így ezeket angolul kell beszerezni. 

A külföldi könyvállomány beszerzésére és promóciójára ez évben is sokkal nagyobb hangsúlyt 

fektettünk, mint az előző években. Ennek oka, hogy ez az a terület, melyben valóban versenyképesek 

vagyunk az egyetemi illetve kutatókönyvtárakkal – hiszen azok csak részterületekre képesek fókuszálni: 

a tanári, kurzusra-szabott, valamint a kutatói „megrendelések” függvényében. A FSZEK mint országos 



35 

 

szakkönyvtár azzal tud kiemelkedni, hogy olyan jelentős idegennyelvű társadalomtudományi könyvtárat 

hoz létre, amely egyszerre rendelkezik a nemzetközi tudományos áramlatokban fontos témákban az 

alapvető szakirodalommal; kiemelkedő választékot nyújt az egyetemi hallgatók számára a szakterületi 

tankönyvek és readerek print és elektronikus beszerzésével, valamint ezen túl beszerzi a „tudományos 

bestsellereket”, melyek a budapesti – és akár vidéki - értelmiségi réteg érdeklődésére számot tartanak. 

A külföldi szociológiai dokumentumok beszerzése proaktív módon, szintén online valósul meg, a 

Prospero kínálatának átfésülésével, a kurrens szociológiai áramlatok követésével, a már meglévő 

állomány online monitorozásával. A járványhelyzet idején, a könyvtári zárvatartás alatt – a VPN 

kapcsolat biztosításával – lehetővé vált, hogy ebben se legyen fennakadás, a külföldi könyvek 

szerzeményezése ugyanolyan folyamatos volt, mint a magyar nyelvű szakirodalom gyűjtése. 

 

I. 4. Az ODR forgalmának szakkönyvtári vonatkozásai 

A FSZEK szakkönyvtári funkcióját az Országos Dokumentumellátási Rendszer tagjaként is betölti, 

számos társadalomtudományi témájú kötetet szolgáltattunk más könyvtárak olvasói számára. Az ODR 

keretében 2020-ban 582 társadalomtudományi dokumentumot adtunk kölcsön állományunkból, ezen 

belül a külföldi könyvek aránya 13 % (72 db). Ha azonban arra vagyunk kíváncsiak, hogy az összes 

külföldi könyvre vonatkozó kérés közül mekkora a szociológiai / társadalomtudományi szakokba 

tartozók aránya, már azt látjuk, hogy 30%-a az igényelt könyveknek (242 / 72 db) e tudományterülethez 

tartozik, azaz a szakkönyvtári beszerzések jelentős érdeklődést váltanak ki a FSZEK olvasói bázisán 

kívül is. Ez igazolhatja a tavalyi év elején megfogalmazott, az előző pontban kifejtett külföldi 

társadalomtudományi szerzeményezési elvek helyességét. 

 

II. Szaktudományos adatbázisok beszerzése és szolgáltatása 

Országos szakkönyvtári alapfeladat a kurrens magyar és idegen nyelvű szakirodalom beszerzése, 

melybe hazai és nemzetközi adatbázisok előfizetése is beletartozik. 2020-ban a következő külföldi 

szociológiai-társadalomtudományi adatbázisokat fizettük elő: EBSCO SocIndex, EBSCO Academic 

Full Complete, EBSCO Philosopher’s Index with Full Text JSTOR Essential Collection, PsycArticles. 

Ezen felül négy neves kiadótól is rendeltünk társadalomtudományi-szociológiai folyóiratcsomagot, 

melyek szintén kereshetők adatbázisszerűen, ezek: Cambridge Humanities and Social Sciences 

Collection; Taylor and Francis Sociology and Related Disciplines; SAGE Humanities and Social 

Sciences Package; Oxford Social Sciences Collection. Egyelőre forrásaink nem teszik lehetővé, hogy 

az adatbázisok rendelésénél figyelembe vegyük a tartalmi és nyelvi választékot. Az EDS hatalmas open 

access kínálatával ezt szerencsésen áthidalja. Olvasóink számára a honlapon tesszük közzé a 

legfontosabb nyílt hozzáférésű francia és német társadalomtudományi, szociológiai adatbázisokat. 

Magyar nyelvű adatbázisaink közül meg kell említeni a kimondottan társadalomtudományi profilú 

kiadókat, melyek a Szaktárs felületén érhetők el: L’Harmattan, Napvilág, Osiris, és melyek 

előfizetésével többezer könyv olvasható teljes szöveggel otthonról is. Ezeken kívül az Akadémiai Kiadó 

folyóiratai, a MERSZ és az ADT azok, melyekben jelentős a szociológiai-társadalomtudományi anyag 

– ezek közül utóbbi csak a könyvtári gépeken szolgáltatható, a másik két forrást távolról is elérik 

kölcsönzőjeggyel rendelkező olvasóink.  

 

A szaktudományos adatbázisok terén ebben az évben rengeteg feladat adódott, hiszen a vírus 

terjedésével az iskolák, egyetemek is bezártak, így számos külföldi kiadó és szolgáltató ingyenessé tette 

bizonyos adatbázisait - ezekről folyamatosan frissülő listát vezettünk, és ajánlókat is készítettünk a 

honlapra és a Facebook oldalunkra. Az adatbázisok - amennyiben nem ingyenesek - proxyn keresztül 

érhetők el, így ebben az időszakban a szokásosnál is jobban odafigyeltünk arra, hogy a proxy-elérés 

zavartalan legyen, minden héten teszteltük és utánajártunk annak, ha akadozott a szolgáltatás. 

 

Adatbázisainkat új módon is megpróbáltuk népszerűsíteni: új szolgáltatásként negyedévente a 

társadalomtudományi folyóiratadatbázisokból kigyűjtjük a tematikus folyóiratszámokat, és ezeket 

közvetlen linkkel ellátott listaként adjuk közre. Ezt a válogatást hírlevelünk olvasóinak továbbítjuk, 

eddig két „különkiadás” készült. A tematikus folyóiratszámok összegyűjtése azért is hasznos, mert 

egyrészt felhívja a figyelmet arra, hogy adatbázisainkban nem csak cikkeket lehet keresni, hanem ily 

módon komplett folyóirat-előfizetésekkel rendelkezünk; másrészt ez a szolgáltatás hozzájárul a szakmai 
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közélet tájékoztatásához azáltal, hogy bemutatja a legfrissebb szociológiai trendeket, amiből merítve 

magyar nyelvű tematikus számok, blokkok is készülhetnek. 

 

III. Országos szakbibliográfia készítése 

III. 1. Szakbibliográfiai számbavétel 

Országos szakkönyvtári feladat a magyar nyelven keletkezett szociológiai irodalom regisztrálása - ezt 

Gyűjteményünk nem csak monográfiákra, hanem tanulmánykötetekre és folyóiratcikkekre tekintettel is 

végzi. A Szociológiai Bibliográfia - elektronikus formában SzocioWeb néven érhető el - 2020-ban már 

csaknem 219 000 analitikus rekordot tartalmaz, az éves bővülés 4851 darab. A Bibliográfiába 2020-es 

impresszumra keresve 501 könyv, ill. 730 könyv részdokumentum került be, összesen 1231 db magyar 

nyelvű könyv, ill. könyv analitika tétellel gyarapodott. Ezt a számot az előző évek tapasztalatai alapján 

mintegy a duplájára növelik a korábbi megjelenésű, de csak 2020-ban beérkező könyvek. 2019-es 

impresszummal jelenleg 2363 könyv és könyv részdokumentum tétel szerepel a katalógusban. (2018: 

3076 könyv és könyv részdokumentum tétel.) 

 

A folyóiratok terén a munkatervben célul tűztük ki az analitikára jelölés folyamatának megreformálását, 

ami nem csak megnövekedett munkaterheléssel, hanem a munkafolyamat teljes újragondolásával és 

átszervezésével járt. Az eddigi évek gyakorlata szerint a bibliográfiába a Szociológiai Gyűjtemény 

kezelése alá tartozó folyóiratok és könyvek válogatott tartalma került. 2019-ben először vállalkoztunk 

arra, hogy egy jóval nagyobb merítéssel a Központi Könyvtár összes (!) humán jellegű, bölcseleti-

művészeti-kulturális szakfolyóiratát átnézzük, és nem is eredménytelenül – az aktuális évben kijelölt 

cikkek mennyisége nagyjából a háromszorosa az ilyenkor szokásosnak. (Tekintetbe véve, hogy számos 

folyóirat az év negyedik, néha harmadik lapszámát csak január folyamán küldi el, így a lekérdezésben 

ezek még nem szerepelhetnek.) Erre a lépésre azért volt szükség, mert egyre ritkábbak a teljesen tiszta 

profilú folyóiratok, a társadalmi kérdések pedig szinte minden humán terület érdeklődését felkeltik, 

reagálnak rá – ezért egy-egy társadalomtudományi tanulmányt rendszeresen közölnek. 

 

Az országos szociológiai bibliográfia SzocioWeb néven online, ingyenesen, bárki számára kereshető 

módon elérhető hosszú évek óta, így ennek szolgáltatásában a járványhelyzettől függetlenül semmilyen 

fennakadás nem volt. A rekordok naponta frissültek, az adatbázis naprakész maradt. A bibliográfia 

készítésnek három fázisa van, melyből kettőt végeznek az osztály tagjai: a könyvtárban elérhető teljes 

folyóiratállomány szemlézésével az analitikára jelölést, valamint a tárgyi feltárást. Mindkét munka 

zavartalanul folyik - a kollégák hetente egyszer-kétszer személyesen tekintik át a beérkezett könyveket 

és folyóiratokat, illetve otthonról az elektronikus tételek kijelölése is zajlik. A tárgyi feltáráshoz használt 

szoftver, a Köztaurusz szintén online - a home office időszakában annyi módosítás történt, hogy az 

online is elérhető elektronikus állományt tárgyszavaztuk, hiszen ahhoz fértünk hozzá - miközben normál 

menetrend szerint az éppen beérkező, papíralapú dokumentumok feldolgozása a prioritás. 

 

Ebben az évben is folytattunk retrospektív feltárást: 19 folyóirat tárgyszavazása készült el. 

Összességében 2020-ban a Feldolgozó osztály által leírt rekordok száma a következőképpen alakult: 

 
Dokumentumtípus Darabszám 

könyv 910 

folyóirat 3 

tanulmány 1675 

cikk 1853 

elektronikus könyv 9 

elektronikus folyóirat 401 

Összesen 4.851 

 

III. 2. Tárgyi feltárás 

A Szociológiai bibliográfia egyedülálló az országos szakbibliográfiák sorában, mert mindenre kiterjedő, 

alapos, szakmai tárgyi feltárással készül – azaz célunk, hogy az analitikus rekordok megfelelő minőségű 

tárgyszavakkal legyenek ellátva. Ez rendkívül nehéz feladat, egyrészt azért, mert Köztauruszban nincs 

elegendő szociológiai-társadalomtudományi kifejezés, másrészt azért, mert a tudomány annyira gyorsan 
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változik, hogy egy fix tárgyszórendszer nem képes ehhez alkalmazkodni. Az a kettős igény, hogy 

egységbe foglaljuk a keresési kifejezéseket, illetve hogy a felhasználó pontosan azokat a találatokat 

kapja meg, amikre szüksége van, egymásnak ellentmondó kritériumok, mivel a tudományterületek 

differenciálódása miatt egy bizonyos szó még két társ-területen sem ugyanazt jelenti, nem ugyanarra 

használják – ha mi egységesítjük, általánosítunk, az a kutató számára irreleváns találat lesz.  

 

Ezzel kapcsolatban egész éves kutatómunkát végeztünk, melynek során felmértük a Köztauruszból 

hiányzó, avagy nem pontosan használt tárgyszavakat, azzal a céllal, hogy a jövőben felvegyük a 

kapcsolatot az OSZK megfelelő osztályával és megpróbáljuk aktualizálni a Köztaurusz 

társadalomtudományi részét, ami teljesen nem oldja meg a problémát, de a minőséget növeli. Erre azért 

is szükség van, mert amennyiben megvalósul az országos egységes könyvtári platform, akkor csak a 

Köztaurusz szavai kerülhetnek át automatikusan az adatbázisokba, a szabad szakmai tárgyszavak – 

amelyeket a Gyűjtemény munkatársai adnak – nem. Gyűjtésünkben jelenleg nagyjából 200 szakmai 

tárgyszó szerepel, melyeknek ki kellene alakítani a különböző kapcsolatait, alá-fölé rendeltségi 

viszonyait. 

 

A tárgyi feltárásban évek óta lemaradásban vagyunk, hiszen a fentebbiekben leírtak miatt a 

munkafolyamat nem automatizálható, így normát kitűzni is nehéz rá. Ezen felül az információgazdagság 

korában jóval több szociológiai vonatkozású anyag keletkezik, és jóval többről is szerzünk tudomást, 

mint az információs robbanás előtt, így a bibliográfiába bekerülő anyag mennyisége a gondos válogatás 

ellenére is évről évre nő – ami a bibliográfia használhatósága szempontjából előnyös, azonban 

munkaterhelésként is jelentős. A munkatervben állandó célkitűzésként szerepel, hogy a tárgyszavazatlan 

tételek számát csökkenteni szeretnénk: az évben tárgyszavazott tételek mennyisége, ha nem is érte el a 

tavalyi kiugró teljesítményt, idén is jóval meghaladta a 2010-es évek átlagát (ami 3-4000 tétel / év volt): 

idén 5201 rekordot láttunk el szakmai tárgyszavakkal. Továbbra is elsődleges célunk, hogy további 

hátralék ne keletkezzen, és apránként behozzuk az eddigi lemaradást – bár ez a cél az osztály jelenlegi 

létszámával teljesíthetetlennek tűnik. 

 

IV. Részvétel a MATARKA adatbázis építésében 

A FSZEK, más országos szakkönyvtárakhoz hasonlóan, az adatbázis előállítójával kötött megállapodás 

alapján 2016 óta “részt vesz a magyar szakfolyóiratok analitikus szakbibliográfiai tartalomjegyzékei 

feltáró adatbázisának építésében, ennek során az országos rendszerrel kompatibilis adatcsere 

formátumot alkalmaz.” A könyvtár 12 társadalomtudományi-szociológiai folyóirat feldolgozását 

vállalta, ezek kurrens számainak tartalomjegyzék leírását a Feldolgozó csoport a megfelelő adatcsere 

formátumban megküldi a Matarkának. 2020-ban a Matarka adatbázisba 25 folyóiratszám került be, 

összesen 258 címmel. Ebből 170 címet az adatbázisból lehetett exportálni, a fennmaradó címeket 

/előszók, rovatcímek, alcímek/ a Matarka speciális beviteli felületén, speciális címleírási szabályzata 

alapján 2017 óta a Szociológiai Gyűjtemény munkatársa végzi.   

 

V. Jogtiszta szociológiai művek digitalizálása  

Országos szakkönyvtárként kötelességünk digitalizálni a gyűjtőkörünkbe tartozó jogtiszta 

dokumentumokat; ezt a tevékenységet szintén tudtuk folytatni 2020 folyamán. Előző évi 

munkatervünkben a Grill Kiadó társadalomtudományi sorozatának digitalizálása szerepelt, ezek a 

kötetek az 1900-as évek elején jelentek meg, tehát jogtisztán tudjuk őket szolgáltatni.  A járványhelyzet 

a digitalizálási munkálatokat részben érintette. Egyfelől, mivel a századforduló környékén keletkezett 

művek a raktárban vannak, és otthoni munkára sem vihetők haza, ezért a szkennelést nem tudtuk fizikai 

formájában folytatni. Azonban a szkennelés csak az első fázisa a digitalizálásnak, ezt követi az 

intelligens karakterfelismertetés és a korrektúra, így a másik két fázissal haladva igyekeztünk 

színvonalasabbá tenni a már meglévő anyagot. Szerencsére január – február folyamán a mechanikus 

szkennelés jól haladt, nagy anyag keletkezett, így a tavaszi zárvatartás alatt haladni lehetett ennek a 

mechanikusan beszkennelt állománynak a korrektúrájával. Az elsődleges szövegfelismertetés az 

anyagot még nem teszi kereshetővé, mivel nagyon sok benne a hiba, ez csak nagyjából 50%-os 

kereshetőséget tesz lehetővé. A veszélyhelyzet időszakában a távmunka során ezt egészítettük ki 90-

100%-os kereshetőségűvé, növelve ezzel a szolgáltatás színvonalát. Az évben tehát sikerült 

megvalósítani a célkitűzést és a Társadalomtudományi sorozat összes kötetét digitalizálni, mely 21 
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könyv, 7004 kétszeresen korrektúrázott oldal. Ez az anyag egyelőre az osztály közös tárhelyén található 

– 2021-ben pedig felkerül katalógusba. 

 

Ezen felül állományvédelmi okokból digitalizáltunk 9 könyvet – ezek nem jogtiszták, de keresettek – 

összesen 1623 oldal. A következő év terve a kandidátusi disszertációk digitalizálása, az év utolsó 

hónapjában már ebbe is belekezdtünk, 6 kötet szkennelése történt meg. 

 

VI. Használóképzés, gyakorlóhely 

Az évben sajnos az összes használóképzésünk elmaradt, tekintettel arra, hogy a veszélyhelyzet idején 

rendezvényszervezési és gyülekezési tilalom volt, amit ősszel sem oldottak fel. Évek óta kapcsolatban 

vagyunk három különböző egyetem szociológiai tanszékének kutatásmódszertant tanító oktatójával, 

akik az óra keretében minden évben elhozzák minden hallgatójukat, így vezetve be őket a szakirodalmi 

anyaggyűjtés alapjaiba. 2020-ban azzal tudtunk segítséget nyújtani, hogy egy alapos könyvtár-és 

katalógushasználati anyagot állítottunk össze, kihegyezve az elektronikus forrásokra. Így a 

lehetőségekhez mérten biztosítani tudtunk alapvető információkat könyvtári tájékozódás, állomány és 

szolgáltatások terén – ez természetesen nem pótolja a személyes bemutatót, de ebben a helyzetben mégis 

sokat jelent. 

 

A FSZEK mint gyakorlóhely a fenti okok miatt szintén kevesebb hallgatót tudott fogadni, a nyáron 

azonban két könyvtár-szakos egyetemista fordult meg a Szociológiai Gyűjteményben, és ismerkedett 

meg a szakkönyvtári vonal alapjaival.  

 

VII. Közönségkapcsolatok 

Munkaterv szerint az idei év kiemelt feladata volt új szolgáltatások kialakítása, illetve a meglévők 

fejlesztése célzottan az olvasóközönségünkre szabva. E területen a járványhelyzet jobban éreztette 

hatását, olvasóinkkal elsősorban hírlevelünk segítségével (összesen 10 hírlevél) valamint a Facebookon 

tudtuk tartani a kapcsolatot, aminek köszönhetően a FSZEK Szociológiai Gyűjtemény oldal teljes 

átalakuláson ment keresztül: a posztok száma, mennyisége és minősége terén egyaránt. A Gyűjtemény 

oldalának fokozatosan saját rovatstruktúrája alakult ki, amit az új honlap publikálásával egy az egyben 

átültetünk a hivatalos felületre, vagyis a jól kidolgozott tartalmakat párhuzamosan töltjük fel a 

Facebookra, poszt formájában, illetve az új honlapra, cikkek formájában.  

 

A rovatok közül igen nagy sikert arat a „Hét könyve” sorozat. Ebben hétről hétre egy olyan, 

állományunkba frissen bekerült külföldi szakkönyv kerül fel, mely a nemzetközi tudományos 

közéletben vitákat gerjesztett témája vagy megközelítése folytán. A poszt az osztály kollégájának 

ajánlójával, interneten elérhető hivatkozásokkal, fotókkal, videókkal, interjúkkal színesítve készül, 

rendkívül igényes tartalmat szolgáltatva. Ez a kedvcsináló nem pusztán a kölcsönzöttség növelését 

célozza az állomány sokszínűségének bemutatásával, hanem a FSZEK 2020-ig érvényes stratégiájának 

megfelelően vállal egy tudományos ismeretterjesztő szerepet is, azaz információt, tudást szolgáltat 

azoknak is, akik nem jutnak el odáig, hogy kivegyék a kötetet. 

 

A másik kimondottan sikeres sorozat a „Hónap szociológusa”, melyben fiatalabb generációhoz tartozó 

kutatókat szólaltatunk meg, interjú formájában. Az interjú teljes egészében olvasható a honlapon, 

részletenként pedig Facebook poszt készül belőle. Természetesen mind a posztban, mind a honlapra 

kerülő verzióban bőséges válogatás szerepel a megszólaltatott szociológus gyűjteményünkben található 

munkásságából, a webes katalógusra irányítva az érdeklődőket. Ez a sorozat nem régen indult, de máris 

nagy érdeklődést generált a szakmán belül, több visszajelzést és bátorítást kaptunk arra vonatkozólag, 

hogy van rá igény. Ez a rovat azért jelent sokat a Gyűjtemény és a szakkönyvtári vonal szempontjából, 

mert könnyed stílusa miatt szól a törzsközönségünkhöz tartozó egyetemistáknak, akikben felkelti az 

érdeklődést a szakma iránt, másrészt egyedi „eseményt” „történést” jelent az aktív szociológus 

közösségen belül, amiről beszélnek, amit számontartanak.  

 

Ezt támasztja alá a Facebook oldal követőinek száma is, mely folyamatosan növekszik a létrehozása óta 

eltelt három évben, és így folytatva egy-két éven belül bekerülhet a szociológusok és társadalomtudósok 

által leginkább látogatott oldalak közé.  
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Idén 107 darab egyedi bejegyzést készítettünk, és e posztok elérésének száma különösen impozáns 

emelkedést mutat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Rendezvények  

Talán az egyik legfájóbb pont a Gyűjtemény tárgyévi terveinek meghiúsulása terén a rendezvények 

elmaradása. 2020-ra rendkívül érdekes, öt alkalmas rendezvénysorozattal készültünk, melyben kiállítás, 

könyvbemutató, filmbemutató és ezekhez kapcsolódó beszélgetések is szerepeltek volna, mind 

társadalmi kérdésekről, ami reményeink szerint számos jelenlegi és leendő olvasót vonzott volna a 

könyvtárba. Természetesen minden esetben megvizsgáltuk az online közvetítés lehetőségét, de vagy 

technikai vagy személyi okokból nem tudtuk megvalósítani.  

 

Egy másik projektünk lett volna a szociológiai olvasóterem felfrissítése: az ott található régi képek 

helyett állandó fotókiállítást helyeztünk volna ki egy civil szervezet szakmai támogatásával és 

hozzájárulásával. Az év első néhány hónapjában, a tavaszi bezárás előtt nagy lelkesedéssel vágtunk bele 

a képek kiválogatásának, előhívatásának, valamint a kiállításmegnyitó programjának megszervezésének 

feladataiba, azonban éppen egy héttel az esemény előtt következtek be a lezárások. Ez a munka nem 

volt hiábavaló, hiszen az előkészületek megtörténtek és a kiállítást 2021-ben könnyen meg tudjuk 

valósítani.  

 

Egy társadalomtudományi kiállítást mégis sikerült megszervezni: a Magyarország Felfedése Alapítvány 

megkeresésére bemutatott SzocioFotó kiállítás több hónapon keresztül látható volt a Központi Könyvtár 

aulájában, bár természetesen ez is jóval kisebb volumennel zajlott, mint amekkora népszerűséget 

elérhetett volna egy „átlagos” évben. 

 

IX. Képzések, konferenciák 

A zárvatartás talán egyetlen pozitív hozadéka számunkra, hogy több lehetősége volt az osztály tagjainak 

az önképzésre. Normál nyitvatartás esetén nem mindig tudnak a kollégák elmenni minden olyan 

konferenciára, előadásra, ami érdekli őket, az online eseményeken viszont rendszeresen részt vettek, 

összesen 6 konferencián és workshopon, ezekről beszámolókat készítettek, és reményeink szerint az ott 

hallottakat be tudjuk majd építeni a szolgáltatásainkba. 

 

X. Központi, intézményi szintű projektekben való közreműködés 

Új honlap 

A könyvtár új honlapjának kialakítása minden szervezeti egység, osztály és tagkönyvtár számára egész 

éven átnyúló munkát jelentett. Számos megbeszélésen, értekezleten vettek részt az osztály felelős 

kollégái, személyesen és e-mailben is számos javaslatot tettek. A Szociológiai Gyűjtemény aloldalának 

kialakítását sok tervezés előzte meg, mivel az új honlap lehetőséget adott egy letisztultabb szerkezet 

létrehozására, ami jobban prezentálja a Gyűjtemény szakmai tevékenységét. Ez a fókuszálás azzal járt, 
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hogy minden egyes cikket meg kellett vizsgálni abból a szempontból, hogy felkerüljön-e, lesz-e helye 

az új szerkezetben, a kimaradókat archiválni, a továbbra is élőket aktualizálni, javítani. Ezzel 

párhuzamosan több új rovat is keletkezett, amibe még egyáltalán nem készült tartalom, tehát több új 

cikket kellett írni. Összességében az év folyamán 150 tartalmat írtunk, illetve töltöttünk fel, hogy a jövő 

év elején publikálandó honlapon az aloldal már teljes készültségben jelenjen meg. 

OPAC 3 

Szintén egész éven át folyamatosan végzendő feladat volt a legújabb fejlesztésekkel ellátott Opac3 

tesztelése. Az osztály illetékes tagja a szakkönyvtári szempontokat érvényesítve rendszeresen 

véleményezte a készülő újabb és újabb verziókat, visszajelzéseket adott, továbbgondolta a felmerülő 

problémákat. Munkája eredményeként az új katalógus keresőfelülete a szakkönyvtári célokat is jobban 

szolgálja majd. 
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6. sz. melléklet: Költségvetés, pénzügyek, pályázati támogatások 

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 2020. évi költségvetési beszámolója 

 

1. Bevételek alakulása  

1.1. Intézményi működési bevételek 

Intézményünk eredeti előirányzata az év folyamán 3,86%-kal növekedett. A tervezés során a 

beszámolási időszak bevételeinek alakulásával kapcsolatban a korábbi időszak használói szokásait 

vettük alapul. Bevételeinket a felügyeleti támogatáson túl pályázati támogatásokkal valamint az alap és 

a vállalkozási tevékenységeink bevételével egészítettük ki. A COVID járvány miatti korlátozások, 

könyvtár bezárások jelentős mértékben befolyásolták a bevételek alakulását, és korábban nem tapasztalt 

mértékben csökkentek az intézmény működési bevételi 2020-ban.  

 

A bevételek a tervezetthez képest az alábbiak szerint alakultak: 

 A beiratkozási díjak teljesülése 66,55%-kal volt alacsonyabb, mint az előző évben.  

 A nem hagyományos dokumentumok kölcsönzése az előző évihez képest 52,41 %-kal csökkent. 

 ÁFA visszatérítésünk 2020-ban nem volt, éves bevallási státuszban voltunk. 

 A fénymásolási bevételek 38,08%-ban teljesültek az előző évihez viszonyítva.  

Változatlanul megpróbáljuk a kezelésünkben álló üres helyiségeket bérbe adni, de ez sajnos egyre 

nehezebb a piac telítettsége miatt. A Központi Könyvtár bérbe adható reprezentatív termeinek bérlésére 

a járvány miatt 2020-ban a korábbi évektől eltérő, jóval kisebb kereslet mutatkozott. Így a bérbeadás, 

ezen belül a filmforgatások jelentős bevételi forrást nem biztosítottak. A bankkamat-bevételeink a 

kiskincstári rendszer működtetése miatt szinte nullára csökkentek, a bevétel a 100 Ft-ot sem éri el.   

 

1.2. Működési- és felhalmozási célú pénzeszközátvétel 

 Működési célú pénzeszközátvételünk államháztartáson kívülről (52 eFt) volt magánszemélyek 

felajánlásából.  

 Jelentős mértékű pénzeszközátvételünk volt államháztartáson belülről mind felhalmozási célra 

(12.956 eFt), mind működési célra (339.320 eFt EFOP rendezéssel együtt, anélkül 9.082 eFt), a 

Nemzeti Kulturális Alap által nyújtott pályázati támogatásból, központi költségvetési szervtől és a 

kerületi önkormányzatoktól.  

 

1.3. Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek  

2020-ban tárgyi eszköz értékesítésből származó bevételünk nem keletkezett.  

 

1.4. Pénzforgalom nélküli bevételek 

Pénzforgalom nélküli bevételként a 2019. évi pénzmaradványból 469.062 eFt-ot terveztünk 

előirányzatként, melynek realizálása közgyűlési jóváhagyással az alábbi bontásban megtörtént:  

Személyi kiadásokra és járulékaira 235.873.ezer Ft, 

Dologi kiadásokra 148.788 ezer Ft, 

Intézményi beruházásokra és felújításra 79.130 ezer Ft, 

Vállalkozási maradvány befizetési kötelezettségre 5.271 eFt, 

Pénzmaradványunk az előző évihez képest csökkent. 

A pénzmaradvány teljes összege kötelezettségvállalásokkal terhelt volt és a Fővárosi Közgyűlés által 

jóváhagyásra került.    

 

1.5. Támogatások  

Felügyeleti szervi támogatás alakulása:  

Eredeti előirányzatként 2.148.232 eFt működési célú támogatással indult költségvetésünk. Az 

évközi változás 467.772 eFt volt.  

Legjelentősebb változás a fenntartó által Budapest pótlékra nyújtott 227.861eFt és járuléka, 

valamint a 6 % bérfejlesztésre nyújtott 81.863 és járuléka volt. 
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Eredeti előirányzatként 631.290 eFt felhalmozási célú támogatással indult költségvetésünk. Az 

évközi változás 30.000 eFt céljellegű beruházás (Teréz krt.-i könyvtár kialakítása, XI. ker.-i 

tagkönyvtár kialakítása, eszközbeszerzések és érdekeltségnövelő támogatás) szerinti előirányzat 

növekedés volt.  

    

NAV  

1% 

 0 

összesen: 0 

Fővárosi Önkormányzat 
Irányító szervi működési támogatás 2.616.004 

összesen: 2.616.004 

ÁH-n belüli működési támogatás 2.625.086 

Adományok 
 52 

összesen: 52 

Államháztartáson kívüli működési támogatások mindösszesen: 52 

Működési támogatások mindösszesen: 2.625.138 

Felhalmozási támogatások   

Nemzeti 

Kulturális 

Alap 

Igazgató-

sága 

NKA 204111 

NKA 204105 

NKA 204105/2 

NKA könyvállvány 

NKA FSZEK 

2.000 

3.150 

236 

350 

350 

Összesen  6.086 

Kerületi 

Önkor-

mányzatok 

III. Könyvtári állománygyarapítás 570 

IV. Könyvtári állománygyarapítás 1.200 

X. Könyvtári állománygyarapítás 500 

XIII. Könyvtári állománygyarapítás 1.000 

XV. Könyvtári állománygyarapítás 1.000 

összesen: 4.270 

2020. évben befolyt támogatások 

Működési támogatások (eFt) 

Kerületi 

Önkormányzatok 

IV. 1.000 

V. 100 

X. 500 

XIII. 120 

XV. 1.334 

XVIII. 1.200 

összesen: 4.254 

Nemzeti Kulturális Alap 

Igazgatósága 

NKA 110133 200 

NKA 110193 500 

NKA 204139 955 

NKA 204122 1.200 

NKA 204108 373 

EFOP támogatás rendezés 330.238 

összesen: (EFOP támogatás rendezése nélkül) 3.228 

Magyar Művészeti 

Akadémia 

Rendezvénysorozat támogatása 800 

összesen: 800 

Emberi Erőforrások 

Minisztériuma 

ODR működési támogatás 800 

összesen: 800 

Emberi Erőforrások Minisztériuma összesen: 800 
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EMMI 
ODR támogatás 2.600 

összesen: 2.600 

Fővárosi 

Önkor-

mányzat 

Célberuházás és célfelújítás 252.088 

       Érdekeltségnövelő támogatás 30.000 

összesen: 282.088 

Államháztartáson belüli- és kívüli felhalmozási támogatások mindösszesen 295.044 

2020. évi támogatások mindösszesen:  2.920.182 

 

2. Kiadások alakulása  

Előirányzat-módosítás 1.349.422 ezer Ft értékben történt az év folyamán. 

 

Az előirányzat-módosítások nagyságrendje: 

Személyi juttatások összesen: 541.098 ezer Ft  

o bérkompenzáció felügyeleti hatáskörben támogatással: 16.684 eFt 

o kulturális illetménypótlék felügyeleti hatáskörben támogatással: 69.971 eFt   

o bérfejlesztés: 266.609 eFt 

o pénzmaradvány terhére felügyeleti hatáskörben: 187.826 eFt 

 Munkáltatót terhelő járulékok összesen: 42.047 ezer Ft 

o bérkompenzáció: 2.906 eFt  

o kulturális illetménypótlék felügyeleti hatáskörben támogatással: 11.423 eFt  

o bérfejlesztés: 22.171 eFt  

o pénzmaradvány terhére felügyeleti hatáskörben: 48.047 eFt 

o átcsoportosítás dologi kiadásokra: - 42.500 eFt 

 Dologi kiadások összesen: 517.769 ezer Ft 

 Elvonások befizetések: 5.272 eFt    

o vállalkozási maradvány befizetési kötelezettségére pénzmaradvány terhére felügyeleti 

hatáskörben: 5.272 eFt 

 Működési célú kiadások államháztartáson belülre dologi kiadások terhére saját hatáskörben:    

            21 eFt (+ 41.000 eFt EFOP) 

 Működési célú kiadások államháztartáson kívülre dologi kiadások terhére saját hatáskörben: 

            550 eFt      

 Intézményi beruházások: 155.421 eFt 

o pénzmaradvány terhére felügyeleti hatáskörben: 32.371 eFt  

o érdekeltségnövelő támogatás felügyeleti hatáskörben: 30.000 eFt, 

o céljellegű támogatás felügyeleti hatáskörben: 184.500 eFt, 

o könyvtári állománygyarapításra és tárgyi eszköz beszerzésre kapott kerületi önkormányzati 

pályázati támogatás többletbevételének terhére saját hatáskörben: 6.050 eFt 

o könyvtári állománygyarapításra kapott Nemzeti Kulturális Alap pályázati támogatás 

többletbevételének terhére saját hatáskörben: 2.290 eFt 

o tagkönyvtári egyedi bútorzat beszerzésére kapott Nemzeti Kulturális Alap pályázati támogatás 

többletbevételének terhére saját hatáskörben: 3.500eFt 

o beruházási ÁFA előirányzat képzése könyvtári dokumentumok, az egyedi bútorzat pályázati 

támogatásához az egyéb tárgyi eszköz beszerzéshez és a céljelleggel támogatott intézményi 

beruházások kiadásaihoz saját hatáskörben ÁFA visszatérítés terhére: 37.594 eFt   

o főpolgármesteri módosítással dokumentumok beszerzése 42.500 eFt  

 Intézményi felújítások: 46.759 eFt 

o pénzmaradvány terhére felügyeleti hatáskörben: 18.999 eFt  

o felújítási ÁFA előirányzat képzése könyvtári dokumentumok, az egyedi bútorzat pályázati 

támogatásához az egyéb tárgyi eszköz beszerzéshez és a céljelleggel támogatott intézményi 

beruházások kiadásaihoz saját hatáskörben ÁFA visszatérítés terhére: 27.760 eFt   
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2.1. Intézményi működési kiadások alakulása  

 Ebben az évben is folyamatosan törekedtünk a stratégiai tervben meghatározott céljaink 

teljesítésére, szolgáltatásaink folytonos megújítására, korszerűsítésére.  

 A beszámoló időszak eredeti előirányzata a bázisidőszak eredeti előirányzatához képest 

összességében 104.363 eFt többletet tartalmaz, amely tartalmazza a bérfejlesztés és járulékai 

előirányzatát, a béren kívüli juttatások felügyeleti támogatását, a beruházások, felújítások 

növekményét.  

 Az év folyamán a felügyeleti szerv részéről bérkompenzáció címén 16.684 eFt-tal, kulturális 

illetménypótlék címén 69.971 eFt-tal és érdekeltségnövelő támogatás címén 30.000 eFt-tal 

módosult kiadási előirányzatunk. 

 
2.2. Személyi kiadások és járulékok 

 Eredeti előirányzatunk a személyi kiadásokra 1.600.133 eFt, a személyi kiadások járulékaira pedig 

328.871 eFt mértékben állt rendelkezésre a 423 fős létszámterv mellett. Az eredeti előirányzatok 

kialakulásában jelentős szerepet játszott a bérfejlesztés és béren kívüli juttatás támogatása.  

 A 412 fős átlagos statisztikai létszám mellett a fluktuáció csak látszólagos, nagy részben a nyugdíjba 

vonulásoknak tudható be.  

 Intézményünk a 2016 előtti időszakban döntően saját elhatározásból több alkalommal csökkentette 

létszám-irányszámát. Az elhatározás elsősorban a dologi kiadások fedezetének biztosítását célozta. 

2017 után 2018-ban a támogatás ismeretében nem kellett ezt a gyakorlatot folytatni, a támogatás 

mértéke önmagában javította a dologi kiadás kondícióit. 

 
2.3. Dologi kiadások 

 Költségvetésünk reálértéke évről évre rosszabb feltételeket biztosított intézményünk számára a 

2016. évet megelőzőleg, mindazon túl, hogy abszolút mértékben is jelentős csökkenésekkel kellett 

számolnunk. Helyzetünket jól szemléltette, hogy míg az elmúlt 10 évben bevételi előirányzataink 

lépcsőzetesen nőttek, dologi előirányzataink növekedése nem érte el a bevételek előirányzata 

növekedésének 50 %-át, miközben az energiatakarékossági intézkedésekkel folyamatosan javított, 

de az egységárak tekintetében nem befolyásolható energiaköltségek több mint duplájára nőttek.  

 2020. évben a kiadási előirányzatunk a dologi kiadások során a megelőző évhez képest csökkent az 

eredeti előirányzat vonatkozásában. Az utóbbi években folyamatosan törekedtünk dologi kiadásaink 

racionalizálására, minden területen költségkímélő intézkedéseket vezettünk be. A racionális 

gazdálkodást 2020-ban is folytattuk, ugyanakkor végrehajthattunk olyan beszerzéseket is, melyek 

az intézmény működésének támogatásán túl kiterjedtebb szakmai elképzelések megvalósítását 

eredményezte.      

 2020-ban az érdekeltségnövelő támogatás nem emelte dologi kiadásaink fedezetét. A támogatás 

100%-ban intézményi beruházásként került előirányzatosításra. Pénzmaradványunk teljes 

egészében jóváhagyásra került, mellyel a legszükségesebb működési kondíció-javítások mellett kis 

részben a tárgyi eszközök beszerzésének előirányzatait növeltük.  

 A dologi kiadásokon belül a készletbeszerzés 88.375 eFt-ban, a szolgáltatások kiadásai, pedig 

454.655 eFt-ban realizálódtak. A készletbeszerzéseket, illetve az eszközbeszerzéseket jellemző 

módon árajánlatkéréssel, ahol pedig jogszabályi előírás szerinti követelmény, ott közbeszerzési 

eljárás keretében bonyolítja intézményünk. Közbeszerzési eljárás keretében bonyolítjuk a folyóirat-

beszerzéseket. Szolgáltatási kiadásaink szinte valamennyi területen kedvezően alakultak, túllépés 

sehol nem tapasztalható.   

 Dologi költségvetésünk jelentős eleme az energiaköltség-kiadás. Az utóbbi évek következetes és 

folyamatos energia-megtakarítási intézkedéseinek eredményeként a kiadások a tervezettnek 

megfelelően alakultak, az előirányzatokat csak elenyésző mértékben megtakarítások más 

előirányzaton a szükségleteknek megfelelően történő felhasználása miatt kellett módosítani.   
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2.4. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 

Ezen a jogcímen a KKDSZ FSZEK Helyi Szervezete részére történt átutalás 550 ezer forint, nemzetközi 

kötelezettség címén pedig 381 eFt lett utalva. 

 

2.5. Hálózatfenntartási, -korszerűsítési kiadások 

 Felújítási előirányzattal intézményünk 2020-ban célfelújítási feladatok és kapcsolódó többletigény 

miatt intézményi felújítások és azok ÁFÁ-ja tekintetében rendelkezett. A feladatok az Ötpacsirta 

utcai ingatlan állag- és értékmegőrző felújítására vonatkoznak. A felújítási feladatokra vonatkozólag 

történt teljesítések az Ötpacsirta utcai épület állag- és értékmegőrző felújításának 2020-ban végzett 

kivitelezések díját tartalmazzák.    

 
2.6. Intézményi beruházási célú kiadások 

 Részteljesítési számlákat fizettünk a Teréz krt.-i könyvtár kialakításával kapcsolatban. 

 Az Ötpacsirta utcai ingatlan beruházás keretében klímaberendezés telepítésére került sor  

 Céljelleggel támogatott illetve beruházási célú államháztartáson belüli támogatásból szereztünk be 

könyvtári dokumentumokat állománygyarapítás valamint informatikai eszköz beszerzése 

közbeszerzési eljárás keretében 
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7. sz. melléklet: „Az én könyvtáram” projekt részletes szakmai beszámolója 

 

Vezetői értékelés 

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár a Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek (EFOP-3.3.3-

VEKOP/16-2016-000001) kiemelt uniós fejlesztési program felkért konzorciumi partnereként Az én 

könyvtáram címen valósította meg a könyvtári komponens fejlesztéseit 2017. február 1-jétől 2020. 

január 31-ig. A konzorcium vezetője a Szabadtéri Néprajzi Múzeum volt. A program célja – 

kapcsolódva a korábbi TÁMOP, TIOP és egyes EFOP pályázatokhoz – az országos könyvtári rendszer 

további fejlesztése volt. 

 

A konzorciumvezető kezdeményezésére a projekt szakmai megvalósítása az eredetileg tervezett 2020. 

január 31-i határidő helyett 2020. október 31-re módosult, ez azonban csak a Szabadtéri Néprajzi 

Múzeum esetében jelentett új szakmai vállalásokat. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárat is érinti 

azonban, hogy a projekt meghosszabbításával a záró beszámoló feltöltésének határideje is módosult, 

2020. április 30. helyett 2021. január 31-re. 

 

A program szakmai megvalósítása ugyanakkor a könyvtári területen 2020. január 31-én lezárult. A 

projekt keretében a köznevelés hatékonyságát és eredményességét szolgáló, új típusú kompetencia- és 

készségfejlesztő, és tanulást támogató könyvtári szolgáltatások fejlesztése valósult meg, illetve országos 

szaktanácsadói hálózat jött létre. A program fejlesztési irányai: az olvasáskultúra-fejlesztés támogatása, 

a digitális írástudás közvetítése, a könyvtárhasználat és információkeresés fejlesztése, valamint a 

szövegértés támogatása, fejlesztése, különös tekintettel a digitális szövegértésre és az egyéni és 

közösségi tanulásra.  

 

A projekt egészében a Megvalósíthatósági Tanulmányban foglalt szakmai célok és indikátorok 

maradéktalanul teljesültek. 

 

Ezeket az alábbi táblázat foglalja össze: 

 

Tevékenység Típus 
Elvárt 

érték 

Teljesült 

érték 

Részvétel a könyvtári szaktanácsadói-

koordinátori hálózatban 

Számszerűsített szakmai 

elvárás 
40 fő 40 

Kidolgozott új képzési módszertanok száma Indikátor 2 db 2 

Könyvtári szakterület akkreditált képzései 
Számszerűsített szakmai 

elvárás 
4 db 4 

Továbbképzési programokban résztvevő humán 

közszolgáltatásokban dolgozók száma 
Indikátor 440 fő 444 

A továbbképzést bizonyítvánnyal vagy 

tanúsítvánnyal elvégző humán 

közszolgáltatásban dolgozók száma 

Indikátor 360 fő 422 

Új módszertant(okat) alkalmazó könyvtárak 
Számszerűsített szakmai 

elvárás 
50 db 117 

Országos kampány a könyvtári szakterületen 
Számszerűsített szakmai 

elvárás 
1 db 1 

Könyvtári szakterületen megjelentetett, oktatást 

támogató módszertani kiadványok 

Számszerűsített szakmai 

elvárás 
9 db 9 

Szakmai napok, konferenciák, workshopok, 

műhelynapok a könyvtári szakterületen 

Számszerűsített szakmai 

elvárás 
88 db 106 

Az új módszertan alapján kidolgozott 

mintaprojektek a könyvtári szakterületen 

Számszerűsített szakmai 

elvárás 
90 db 90 

Támogatott programokban részt vevő tanulók 

száma 
Indikátor 2000 fő 2186 

Képzési portál a könyvtári szakterületen 
Számszerűsített szakmai 

elvárás 
1 db 1 
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A projekt 2019-es reprezentatív felmérése szerint a magyar lakosság ötös skálán 4,37-es pontszámmal 

a könyvtárak legfontosabb feladatának a tanulás támogatását, illetve az információkhoz való hozzáférést 

jelölte meg. A 2017-es kutatás szerint a gyerekek 42%-a érkezett első alkalommal osztállyal, csoporttal 

a könyvtárakba, 2019-re ez az arány 51 %-ra emelkedett, a könyvtári foglalkozásokon és 

rendezvényeken részt vevő gyerekek száma is hasonló módon nőtt. 

 

Ennek a kapcsolatnak a fenntartása és erősítése viszont elképzelhetetlen anélkül, hogy a könyvtárak 

folyamatosan fejlesszék korszerű, tanulást támogató szolgáltatásaikat – ehhez nyújtott fontos elméleti 

és gyakorlati segítséget Az én könyvtáram program.  

 

A projekt zárását követő 3 évre a pályázati kiírás elvárásait messze meghaladó módon országszerte 117 

könyvtár – közöttük minden megyei hatókörű városi könyvtár – vállalta a kidolgozott módszertan 

gyakorlati alkalmazását írásos együttműködési megállapodások alapján, így jelenleg nem egy fejlesztés 

lezárásáról beszélhetünk, hanem egyfajta befektetésről a jövőbe, mely ugyanakkor a a Fővárosi Szabó 

Ervin Könyvtár számára is hasznos tapasztalatokat jelentett. 

 

A projekt megvalósításában kiemelt szerepet kapott a partnerség: 

 a köznevelési rendszer és a közgyűjtemények között,  

 a közgyűjteményi terület két nagy ágazata, a könyvtárak és múzeumok között, illetve 

 a közkönyvtári hálózat intézményhálózata és szakmai szervezetei között. 

 

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár a projekt céljainak elérése érdekében írásos együttműködési 

megállapodásokat kötött az alábbi szakmai szervezetekkel és intézményekkel Balassi Bálint Megyei 

Könyvtár, Bács-Kiskun Megyei Katona József Megyei Könyvtár, Berzsenyi Dániel Könyvtár, Békés 

Megyei Könyvtár, Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, Csorba Győző Könyvtár, Deák Ferenc 

Megyei és Városi Könyvtár, Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár, 

József Attila Megyei és Városi Könyvtár, Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér, Méliusz 

Juhász Péter Könyvtár, Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, II. Rákóczi Ferenc Megyei és 

Városi Könyvtár, Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár, Takáts Gyula Megyei és Városi 

Könyvtár, Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár, Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési 

Intézmény, Vörösmarty Mihály Könyvtár, Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézet, Magyar 

Könyvtárosok Egyesülete, Informatikai és Könyvtári Szövetség, Magyar Olvasástársaság, Országos 

Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Könyvtárostanárok Egyesülete. 

 

A partnerek hozzájárulása sokoldalú volt: 

 igényeket és javaslatokat fogalmaztak meg a program kapcsán, 

 szakértőket jelöltek a fejlesztésekhez, 

 helyszíneket és a megvalósítás egyes feltételeit biztosították rendezvényekhez, 

 közös disszeminációs tevékenységekre is sor került. 

 

Ezeket a megállapodásokat, együttműködéseket a projekt végéig eredményesen fenntartottuk. 

 

Beruházás 

A Közraktár utcában a projekt keretében 80 millió forintos beruházással létrehozott 268 nm alapterületű 

oktatóközpont és projektiroda hasznosulása a projektet követő időszakban is megoldott, jelenleg a 

Könyv Világfővárosa projektirodának ad otthont, de helyet adott egy NKA pályázat keretében 

megvalósuló e-learning képzés kidolgozásának is. 

 

Szakmai tevékenységek 2020-ban 

A tárgyévben a képzések lezárása, a kiadványsorozat befejezése és a program eredményeit összegző 

projektzáró konferencia megszervezése volt a fő feladatunk, majd ezt követően a záró ellenőrzésre való 

felkészülés és az irattározás feltételeinek megteremtése. 
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Rendezvények 

„Érték, hatás, változás – 36 hónap a múzeumokért és a könyvtárakért” 

A konzorciumvezetővel közös rendezvény keretében került sor 2020. január 23-án a „Múzeumi és 

könyvtári fejlesztések mindenkinek” projekt zárókonferenciájára. A kapcsolódó sajtótájékoztatón dr. 

Cseri Miklós, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum főigazgatója és dr. Fodor Péter, a Fővárosi Szabó Ervin 

Könyvtár főigazgatója adott tájékoztatást a megvalósult fejlesztésekről.  A sajtótájékoztatón részt vett 

Gy. Németh Erzsébet, Budapest főpolgármester-helyettese. A szakmai programot Krucsainé Herter 

Anikó kulturális kapcsolatokért és fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár nyitotta meg. A szakmai 

program keretében bemutatásra kerültek a 2017-2020-ig megvalósult múzeumi és könyvtári 

fejlesztések, illetve a teljesült szakmai indikátorok. A konferencia zárásaként az EMMI képviseletében 

Szóllás Péter, a Könyvtári és Levéltári Főosztály vezetője és Kassai Hajnal, a Múzeumi Fősztály 

vezetője értékelte a projekt tevékenységét. 

 

Az én könyvtáram program III. Mérföldkő Konferenciája 

Az én könyvtáram program utolsó konferenciájára került sor 2020. január 30-31-én a Hotel Benczúrban. 

A konferencián köszöntőt mondott Vitályos Eszter Európai Uniós Fejlesztésekért Felelős Államtitkár. 

A III. Mérföldkő Konferencia keretében bemutatásra kerültek a pályázati kiírásnak megfelelően 

teljesített indikátorok és szakmai-műszaki eredmények dr. Fodor Péter, a Fővárosi Szabó Ervin 

Könyvtár főigazgatójának előadásában. A 2019. évi országos reprezentatív lakossági olvasási- és 

könyvtárhasználati zárókutatásokról dr. Tóth Máté kutatásvezető számolt be, míg a magyar 

könyvtárosok digitális kompetenciájának felmérése 2019-ben kutatásról Eszenyiné dr. Borbély Mária 

tartott összefoglalót. Csépányi Zoltán A digitális kor gyermekei a holnap könyvtárában a 2019. évi 

felmérés tükrében címmel adott összefoglalót fókuszcsoportos felmérésének eredményeiről, míg Az én 

könyvtáram program módszertani fejlesztései a 2019. évi szakmai monitoring tükrében címmel Németh 

Szilvia oktatási szakértő tartott előadást. Melyiket a kilenc közül? címmel került sor Koglerné Hernádi 

Ágnes Az én könyvtáram program fejlesztési csoportvezetője és Fehér Judit Az én könyvtáram program 

mintaprogram-fejlesztési koordinátora részvételével Az én könyvtáram módszertani kiadványainak 

bemutatójára. Könyvtári program az iskola pedagógiai programjában címmel Nagyné Farkas Anita 

könyvtáros, Felsőtárkányi Könyvtár, Információs és Közösségi Hely, Farkas Erika pedagógus, 

Felsőtárkányi Általános Iskola AMI tartott előadást. A fejlesztések beépülése a megyei könyvtár 

munkájába című prezentációját Sikaláné Sánta Ildikó igazgató (Somogyi Károly Városi és Megyei 

Könyvtár, Szeged) ismertette. A hálózatosodás és a szaktanácsadói tevékenység témakörét dr. 

Szabolcsiné Orosz Hajnalka szaktanácsadó, Baranya megye mutatta be. Olvasóvá nevelni. Hatékonyan. 

De hogyan? Gyakorlati javaslat az olvasás iránti érdeklődés fejlesztéséhez címmel Vass Dorottea 

gyógypedagógus tartott előadást az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Általános 

Gyógypedagógiai Intézetéből. 

 

A konferencia mindkét napján kerekasztal-beszélgetések is zajlottak, első nap Nem középiskolás 

fokon… címmel Háy János író, a Kik vagytok ti? kötet szerzője és Nényei Pál középiskolai tanár, Az 

irodalom visszavág sorozat alkotója, a második napon Értékőrző megújulás a könyvtárakban című 

programban Steigervald Krisztián generációkutató, dr. Fűzfa Balázs irodalomtörténész és dr. Racsko 

Réka adjunktus vett részt. A beszélgetések moderátora Farkas Ferenc, Az én könyvtáram program 

szakmai vezetője volt. 

 

A rendezvény keretében a monitoring programban részt vett 10 könyvtár referencia igazolásainak, 

illetve a módszertan alkalmazását vállaló 117 könyvtár tanúsítványainak átadására is sor került. 

Az esemény két napján összesen közel 200 fő vett részt, tudósított róla a Kossuth Rádió, az M5 Híradó, 

Hír TV, a Katolikus Rádió és a Hatos Csatorna. Kapcsolódó híradások jelentek meg a Meglepetés, az 

Elle, a Váróterem és a Royal Magazin felületein. 

 

Képzések 

 Befejeződött A könyvtárosok szerepe a tanulást támogató könyvtári szolgáltatások 

megvalósításában című képzés utolsó, 18. csoportjának jelenléti képzése 28 fővel, illetve a 

Hatékony kommunikáció a közgyűjteményekben című képzés utolsó, 6. csoportjának képzése 21 

fővel.  
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 A projektben tervezett valamennyi képzés megvalósult. A pályázati kiírásban szereplő indikátorok 

elérése megtörtént, egyszeri beszámítás elve szerint, a továbbképzési programokban résztvevő 

humán közszolgáltatásokban dolgozók száma 444 fő, a tanúsítvánnyal rendelkezők száma 422 fő 

lett, a várt 360 fős értékkel szemben. 

 

Módszertani kiadványok 

A projektben tervezett 9 kiadvány közül az utolsó 4 kiadvány is nyomdai munkálatai befejeződtek a 

közbeszerzési eljárás keretében nyertes Alföldi Nyomdában. Az alábbi 4 módszertani kötet 

kiszállítására került sor 2020. január 21-24-ig, 1500-1500 példányban: 

 

Cím 
megjelenés 

ideje 
ISBN (nyomtatott) e-PDF ISBN 

Digitális írástudást fejlesztő könyvtári 

mintaprogramok / Antal Péter et al. 
2020. január ISBN 978-963-581-453-4 ISBN 978-963-581-454-1 

Szövegértést fejlesztő könyvtári 

mintaprogramok / Bene Zoltán et al. 
2020. január ISBN 978-963-581-455-8 ISBN 978-963-581-456-5 

Olvasásfejlesztő könyvtári 

mintaprogramok / Baginé Tóth Erika 

et al. 

2020. január ISBN 978-963-581-457-2 ISBN 978-963-581-458-9 

Könyvtárhasználat-információkeresést 

fejlesztő könyvtári mintaprogramok/ 

Babákné Kálmán Marianna 

2020. január ISBN 978-963-581-459-6 ISBN 978-963-581-460-2 

 

Megjelent egy további, e-tanulmányokat tartalmazó kiadványunk is, mely azemkonyvtaram.hu címen 

érhető el: 

 

Módszertani mozaikok – 

Kutatások és válogatott 

tanulmányok gyűjteménye 

2020. január 

a tanulmánykötet csak 

elektronikus formában 

jelent meg 

ISBN-978-963-581-461-9 

  

Szaktanácsadói hálózat 

Megyénként és a fővárosban 2–2 fővel jött létre és működött Az én könyvtáram program által koordinált, 

40 fős könyvtári szaktanácsadói hálózat, mely 2020. január 31-én fejezte be működését. 

 

A módszertan alkalmazása 

 Lezárult a szaktanácsadók által folyamatosan gyűjtött mintaprogram adaptációk adatsora. Eszerint 

egy év alatt – a hivatalos kipróbálásokon és a monitoring programon felül - az ország 110 

településén 328 alkalommal adaptáltak mintaprogramokat, melyeken összesen 6449 diák vett részt.  

 A módszertan alkalmazó intézmények vonatkozásában a pályázati kiírás 50 megállapodást tűzött ki 

célul, 2020. január 31-i végleges állapot szerint ezt jelentősen meghaladva összesen 117 könyvtár – 

köztük az összes megyei hatókörű városi könyvtár - került fel a hivatalos alkalmazó könyvtárak 

jegyzékére (1. számú melléklet). Az intézmények az együttműködési megállapodásban foglaltak 

szerint vállalták Az én könyvtáram program módszertanának alkalmazását 2020.02.01- 2023.01.31 

időszakban, könyvtártípustól függően évi 1-2-4 mintaprogram adaptálásával. Ennek alapján az 

ország könyvtáraiban 689 mintaprogram fog megvalósulni. 

 

A projekt fizikai lezárása 

 A szakmai tevékenységek 2020. január 31-én lezárultak, a projektiroda volt munkatársai ezt 

követően április 30-ig elkészítették a szakmai beszámolókat, összesítéseket, illetve az irattározást.  
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 A fenntartási időszakra kötött együttműködési megállapodások alakulását az intézmény 

folyamatosan figyelemmel kísérte, a koronavírus járványra tekintettel lehetőséget biztosítva a 

partnereknek a vállalásaik átütemezésére. 

 A projektiroda 16 volt munkatársa – akik döntő többségben a projektet megelőzően nem az 

intézménynél dolgoztak - jelentős részben a program lezárását követően is a Fővárosi Szabó Ervin 

Könyvtárnál helyezkedett el, így tapasztalataikat az intézmény hosszabb távon is hasznosítani tudja.  

 

Az együttműködő könyvtárak listája 

 

Megye A könyvtár neve A könyvtár címe 

Bács-Kiskun 
Szabadszállási ÁMK József Attila Közösségi Ház, 

Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény 

6080 Szabadszállás, Kossuth L. u. 

2. 

 Nemesnádudvari Községi Könyvtár 
6345 Nemesnádudvar, Petőfi utca 

50. 

 Kunadacs Könyvtár, Információs és Közösségi Hely 
6097 Kunadacs, Kossuth Lajos u. 

51. 

 Martonosi Pál Városi Könyvtár 
6400 Kiskunhalas, Szövetség tér 

11. 

 Könyvtár, Közösségi és Információs Hely 

Kéleshalom 
6444 Kéleshalom, Fő u. 4. 

 Kisszállás Község Önkormányzat Művelődési Ház és 

Könyvtár 
6421 Kisszállás, Fő utca 10. 

 Ady Endre Városi Könyvtár 6500 Baja, Telcs E. u. 12. 

 Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár 6000 Kecskemét, Piaristák tere 8. 

Baranya 

megye 
Lánycsóki Népház, Könyvtár és Közösségi Tér 7759 Lánycsók, Dózsa u. 51. 

 Mozsgó Könyvtár, Információs és Közösségi Hely 7932 Mozsgó, Batthyány u.13. 

 Szigetvár Város Önkormányzata Városi Könyvtár 7900 Szigetvár, Mártírok útja 1. 

 Erzsébet Vigadó, Városi Könyvtár és Közétkeztetési 

Intézmény 
7754 Bóly, Széchenyi tér 10. 

 Kossuth Könyvtár Pont 
7691 Pécs-Somogy, Búzakalász u. 

47. 

 Csorba Győző Könyvtár 7622 Pécs, Universitas utca 2/a 

Békés megye Községi Könyvtár Szabadkígyós 5712 Szabadkígyós, Kossuth tér 1. 

 Kétsopronyi Könyvtár és Információs Szolgáltató 

Hely 
5674 Kétsoprony, Dózsa u. 22. sz. 

 Békés Megyei Könyvtár 5600 Békéscsaba, Kiss Ernő u. 3. 

 Könyvtár, Információs és Közösségi Hely, Kunágota 5746 Kunágota, Árpád utca 69. 
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Megye A könyvtár neve A könyvtár címe 

 Mezőkovácsházi Városi Könyvtár 
5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 

162. 

B.A.Z. megye Cigánd Városi Művelődési Központ 3973 Cigánd, Fő u 38. 

 Ózdi Művelődési Intézmények Városi Könyvtár 3600 Ózd, Petőfi tér 1. 

 Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár 
3980 Sátoraljaújhely, Dózsa Gy. u. 

8. 

 Egressy Béni Városi Könyvtár 3700 Kazincbarcika, Rákóczi tér 9. 

 
II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár. 

Könyvtári, Információs és Közösségi Szolgáltató 

Helye, Járdánháza 

3664 Járdánháza, IV. Béla út 131. 

 II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 3530 Miskolc, Görgey A. u. 11. 

 Felsőzsolcai Közművelődési Intézet és Városi 

Könyvtár 
3561 Felsőzsolca, Szent István u. 2. 

 Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár 

Hamvas Béla Városi Könyvtár 

3580 Tiszaújváros, Széchényi út 

37. 

 A Művelődés Háza és Könyvtára 3950 Sárospatak, Eötvös u. 6 

Budapest Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 1088 Budapest, Szabó Ervin tér 1. 

Csongrád 

megye 
Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár 

6763 Szatymaz, Dózsa György u. 

42. 

 Petőfi Sándor Emlékkönyvtár, Könyvtári, 

Információs és Közösségi Hely 
6783 Ásotthalom, Béke u. 10/B 

 Kisteleki Ede Városi Könyvtár 6760 Kistelek, Kossuth tér 2. 

 Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. 

 Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ 6630 Mindszent, Szabadság tér 37. 

 Ambrózfalva Könyvtári Információs és Közösségi 

Hely 

6916 Ambrózfalva, Dózsa György 

utca 51/B 

 József Attila Városi Könyvtár és Múzeum 6900 Makó, Deák Ferenc u. 2. 

 Szentes Városi Könyvtár 6600 Szentes, Kossuth u. 33-35. 

 Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos 

Gyermekkönyvtár 

6800 Hódmezővásárhely, Andrássy 

út 44. 

 Pusztamérges Könyvtár, Információs és Közösségi 

Hely 
6785 Pusztamérges, Móra tér 1. 

 Mórahalom Város Önkormányzat 

Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház 
6782  Mórahalom, Röszkei út 2. 



52 

 

Megye A könyvtár neve A könyvtár címe 

 Erdei Ferenc Közösségi Színtér és Könyvtár 6914 Pitvaros, Kossuth L. u. 33-35. 

 Dóc Könyvtár, Információs és Közösségi Hely 6766 Dóc, Rózsa u.4. 

Fejér megye Könyvtári Információs és Közösségi Hely 2473 Vál, Vajda János u. 36. 

 Iváncsai Könyvtár és Művelődési Központ 2454 Iváncsa, Fő u. 61. 

 Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár 

Egyesület 
8000 Székesfehérvár, Sóstó ltp. 1. 

 Vörösmarty Mihály Könyvtár 
8000 Székesfehérvár, Bartók Béla 

tér 1. 

Győr-Moson-

Sopron megye 
Szabadidőközpont és Könyvtár Fertőszentmiklós 

9444 Fertőszentmiklós, Szent 

István u.20-21. 

 Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár 
9241 Jánossomorja, Szabadság u. 

2. 

 Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér 9023 Győr, Herman Ottó u. 22. 

Hajdú-Bihar 

megye 
Rickl Antal Vilmos Könyvtár 4064 Nagyhegyes, Kiserdő út 1. 

 Gonda Ferenc Városi Könyvtár 4183 Kaba, Szabadság tér 9. 

 Kovács Máté Városi Művelődési Központ és 

Könyvtár 

4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja 

2. 

 Sinka István Városi Könyvtár 4100 Berettyóújfalu, Kálvin tér 1. 

 Tárkányi Béla Könyvtár és Művelődési Ház 4069 Egyek, Hunyadi J. u. 48/F 

 Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti 

Gyűjtemény 

4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 12-

14. 

 Kecskés Gyula Városi Könyvtár 
4150 Püspökladány, Bajcsy-

Zsilinszky u. 2/2. 

 Községi Könyvtár Hajdúbagos 4273 Hajdúbagos, Iskola u. 18. 

 Méliusz Juhász Péter Könyvtár 4026 Debrecen, Bem tér 19/D. 

Heves megye Községi és Iskolai Könyvtár Kerecsend 3396 Kerecsend, Bereksori u.2. 

 Hevesi Kulturális Központ Könyvtár Tagintézmény 3360 Heves, Erzsébet tér 8. 

 Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 16.; 

 Tarnalelesz Könyvtár, Információs és Közösségi 

Hely 
3258 Tarnalelesz, Fedémesi út 4. 

 Felsőtárkányi Könyvtár, Információs és Közösségi 

Hely 
3324 Felsőtárkány, Fő út 157. 
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Megye A könyvtár neve A könyvtár címe 

 Fekete István Könyvtár és Művelődési Ház 3385 Tiszanána, Fő út 159. 

 Aldebrő Könyvtár 3353 Aldebrő, Arany János u.68. 

 Bélapátfalva Könyvtári, Információs és Közösségi 

Hely 
3346 Bélapátfalva, IV. Béla út 47. 

Jász-Nagykun-

Szolnok megye 
Könyvtár, Információs és Közösségi Hely 5462 Cibakháza, Petőfi út 14. 

 Ember Mária Városi Könyvtár 
5241 Abádszalók, István király út 

13/1. 

 Ipolyi Arnold Művelődési Központ, 

Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény 

5200 Törökszentmiklós, Pánthy 

Endre út 2-6. 

 Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési 

Intézmény 
5000 Szolnok, Kossuth tér 2. 

Komárom-

Esztergom 

megye 

Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár 
2840 Oroszlány, Szent Borbála tér 

1. 

 Jókai Mór Városi Könyvtár Komárom 2900 Komárom, Táncsics M. u. 10. 

 Községi Könyvtár Súr 2889 Súr, Petőfi u. 50. 

 József Attila Megyei és Városi Könyvtár 2800 Tatabánya, Fő tér 2. 

Nógrád megye Könyvtári Információs és Közösségi Hely 3053 Kozárd, Fő út 47. 

 Szécsényi Közművelődési Nonproft Kft. 

Krúdy Gyula Városi Könyvtár 
3170 Szécsény, Sas út 1. 

 
Bátonyterenyei Közművelődési Nonprofit Kft. 

Ady Endre Városi Közművelődési Központ és 

Könyvtár 

3070 Bátonyterenye, Molnár 

Sándor út 1-3. 

 Balassi Bálint Megyei Könyvtár 3100 Salgótarján, Kassai sor 2. 

 Könyvtári, Információs és Közösségi Hely 3044 Szirák, Petőfi út 35. 

Pest megye 
Lázár Ervin Városi Könyvtár és Szemere Pál 

Művelődési Ház 
2119 Pécel, Isaszegi út 3. 

 Juhász Jácint Művelődési Ház- könyvtár 
2146 Mogyoród, Dózsa György út 

40. 

 Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár 2000 Szentendre, Pátriárka u. 7. 

 Erdőkertesi Faluház és Könyvtár 2113 Erdőkertes, Fő út 112. 

 Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház 2721 Pilis, Kávai út 1. 

 Városi Könyvtár 2230 Gyömrő, Táncsics M. út 43. 
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Megye A könyvtár neve A könyvtár címe 

 Ceglédi Városi Könyvtár 2700 Cegléd, Szabadság tér 5/A 

 Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ 2100 Gödöllő, Dózsa György út 8. 

 Hamvas Béla Városi Könyvtár 
2440 Százhalombatta, Szent István 

tér 5. 

 Szabó Magda Városi Könyvtár 2100 Kerepes, Templom u.3. 

 Ceglédberceli Általános Művelődési Központ 

Kultúrház és Könyvtár 
2737 Ceglédbercel, Pesti út 96. 

 Katona Lajos Városi Könyvtár 2600 Vác, Budapesti főút 37. 

 Csuka Zoltán Városi Könyvtár 2030 Érd, Hivatalnok u. 14. 

Somogy megye 
Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, 

Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház 
8600 Siófok, Fő tér 2/A 

 Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 7400 Kaposvár, Csokonai utca 4. 

Szabolcs-

Szatmár-Bereg 

megye 

Városi Könyvtár és Művelődési Ház 4450 Tiszalök, Kossuth u. 40/A 

 Dr. Erdész Sándor Könyvtár 4324 Kállósemjén, Kossuth út 100. 

 Pusztadobos Könyvtár, Információs és Közösségi 

Hely 

4565 Pusztadobos, Petőfi Sándor u. 

48. 

 Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. 

 Nyírmadai Művelődési Ház és Könyvtár 

Közművelődési Intézmény 
4564 Nyírmada, Ady Endre u. 9. 

 Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár 4440 Tiszavasvári, Szabadság tér 1 

Tolna megye Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár 7100 Szekszárd, Széchenyi u.51. 

 Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 7030 Paks, Villany u. 1. 

 Sárpilis Könyvtár, Információs és Közösségi Hely 7145 Sárpilis, Nyéki utca 2-4 

 Községi Könyvtár Bogyiszló 7132 Bogyiszló, Kossuth u. 28. 

 Koppányszántó Könyvtár, Információs és Közösségi 

Hely 
7094 Koppányszántó, Fő u. 167. 

Vas megye Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár 9737 Bük, Eötvös u. 11. 

 Könyvtári Információs és Közösségi Hely, Ják 9798 Ják, Szabadnép utca 29. 

 Rumi Könyvtári, Információs és Közösségi Hely 9766 Rum, Béke utca 3. 
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Megye A könyvtár neve A könyvtár címe 

 Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum 
9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán 

tér 2. 

 Berzsenyi Dániel Könyvtár 
9700 Szombathely, Dr. Antall 

József tér 1. 

 Dr. Bendefy László Városi Könyvtár 9800 Vasvár, Alkotmány utca 5. 

Veszprém 

megye 
Eötvös Károly Megyei Könyvtár 8200 Veszprém, Komakút tér 3. 

 Lipták Gábor Városi Könyvtár 
8230 Balatonfüred, Kossuth L. u. 

35. 

Zala megye Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 8900 Zalaegerszeg, Deák tér 6. 

 Halis István Városi Könyvtár 8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 5. 

 Könyvtári Információs és Közösségi Hely Nagykutas 8911 Nagykutas, Diós utca 6. 

 Könyvtári Információs és Közösségi Hely 8392 Zalavár, Dózsa Gy.u.61. 

 

 

„Az én könyvtáram” program sajtómegjelenései 2020-ban 

 

1. 
2020. január 

11. 

Az olvasás nem megy ki a 

divatból 

erdmost.hu 

https://erdmost.hu/cikk/az-olvasas-nem-megy-ki-

divatbol 

2. 
2020. január 

14. 

Szabadon használható 

ötletek  

tveger.hu 

http://www.tveger.hu/2020/01/14/szabadon-hasznalhato-

otletek-mintaprogramokkal-segitik-a-pedagogusokat-es-

konyvtarosokat 

3. 
2020. január 

21. 

Mintaprogramokkal segítik 

a tanárokat és a 

könyvtárosokat Egerben is  

heol.hu 

https://www.heol.hu/kozelet/helyi-

kozelet/mintaprogramokkal-segitik-a-tanarokat-es-a-

konyvtarosokat-egerben-is-2172204 

4. 
2020. január 

22. 

Ahány könyv, annyi 

élmény 

Könyvtárvilág 

https://mke.info.hu/konyvtarvilag/category/vii_evfolyam

_2019/6-szam/  

5. 
2020. január 

23. 

Végéhez ért a Múzeumi és 

könyvtári fejlesztések 

mindenkinek projekt 

Kultúra.hu 

https://kultura.hu/vegehez-ert-a-muzeumi-es-konyvtari-

fejlesztesek-mindenkinek-projekt  

6. 
2020. január 

29. 
Legyen divat az olvasás 

Meglepetés 

https://meglepetes.hu/lelek/2020/01/29/legyen-divat-az-

olvasas/ 

7. 
2020. január 

30. 
Legyen divat az olvasás 

Elle Magazin 

http://elle.hu/kultura/2020/01/30/legyen-divat-az-

olvasas/ 

8. 
2020. január 

30. 

Váljon élménnyé az 

olvasás 

Váróterem Magazin 

https://varoteremmagazin.hu/valjon-elmennye-az-

olvasas.html 

9. 
2020. január 

30. 

Az én könyvtáram 

program (dr. Fodor Péter) 

Magyar Katolikus Rádió Reggeli Riport 

https://www.katolikusradio.hu/musoraink/adas/513472 

https://erdmost.hu/cikk/az-olvasas-nem-megy-ki-divatbol
https://erdmost.hu/cikk/az-olvasas-nem-megy-ki-divatbol
http://www.tveger.hu/2020/01/14/szabadon-hasznalhato-otletek-mintaprogramokkal-segitik-a-pedagogusokat-es-konyvtarosokat
http://www.tveger.hu/2020/01/14/szabadon-hasznalhato-otletek-mintaprogramokkal-segitik-a-pedagogusokat-es-konyvtarosokat
http://www.tveger.hu/2020/01/14/szabadon-hasznalhato-otletek-mintaprogramokkal-segitik-a-pedagogusokat-es-konyvtarosokat
https://www.heol.hu/kozelet/helyi-kozelet/mintaprogramokkal-segitik-a-tanarokat-es-a-konyvtarosokat-egerben-is-2172204
https://www.heol.hu/kozelet/helyi-kozelet/mintaprogramokkal-segitik-a-tanarokat-es-a-konyvtarosokat-egerben-is-2172204
https://www.heol.hu/kozelet/helyi-kozelet/mintaprogramokkal-segitik-a-tanarokat-es-a-konyvtarosokat-egerben-is-2172204
https://mke.info.hu/konyvtarvilag/category/vii_evfolyam_2019/6-szam/
https://mke.info.hu/konyvtarvilag/category/vii_evfolyam_2019/6-szam/
https://kultura.hu/vegehez-ert-a-muzeumi-es-konyvtari-fejlesztesek-mindenkinek-projekt
https://kultura.hu/vegehez-ert-a-muzeumi-es-konyvtari-fejlesztesek-mindenkinek-projekt
https://meglepetes.hu/lelek/2020/01/29/legyen-divat-az-olvasas/
https://meglepetes.hu/lelek/2020/01/29/legyen-divat-az-olvasas/
http://elle.hu/kultura/2020/01/30/legyen-divat-az-olvasas/
http://elle.hu/kultura/2020/01/30/legyen-divat-az-olvasas/
https://varoteremmagazin.hu/valjon-elmennye-az-olvasas.html
https://varoteremmagazin.hu/valjon-elmennye-az-olvasas.html
https://www.katolikusradio.hu/musoraink/adas/513472
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10

. 

2020. január 

30. 

A jövő a könyvtárban 

kezdődik (interjú dr. Fodor 

Péterrel) 

M5 Híradó 

https://mediaklikk.hu/video/m5-hirado-2020-01-30-i-

adas/ 

11

. 

2020. január 

31. 
Megéri könyvtárba járni 

Royal Magazin 

http://www.royalmagazin.hu/kultura/kultura/51656-

megeri-konyvtarba-jarni-az-en-konyvtaram-projekt-

fejlesztesei-az-elvezetesebb-es-eredmenyesebb-

kozoktatasert-es-konyvtarhasznalatert-avagy-igy-lesz-

ujra-nepszeru-az-olvasas 

12

. 

2020. január 

31. 

Lezárul az oktatás 

kompetencia fejlesztő 

szerepét is támogató, 

három éven át tartó 

múzeumi és könyvtári 

projekt  

Kultúra.hu 

https://kultura.hu/lezarul-az-oktatas-kompetencia-

fejleszto-szerepet-is-tamogato-harom-even-at-tarto-

muzeumi-es-konyvtari-projekt/ 

13

. 

2020. január 

31. 

Egyre népszerűbb a tini 

olvasóklub 

TEOL.hu 

https://www.teol.hu/eletstilus/helyi-eletstilus/egyre-

nepszerubb-a-tini-olvasoklub-2151465/ 

14

. 

2020. január 

31. 

A jövő a könyvtárban 

kezdődik (Interjú dr. Tóth 

Mátéval, Nagyné Farkas 

Anitával, Farkas 

Ferenccel) 

Kossuth Rádió Napközben 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-

01-31_10-30-00&enddate=2020-01-31_10-42-

00&ch=mr1  

15

. 

2020. január 

31. 

A jövő a könyvtárban 

kezdődik (Interjú dr. Fodor 

Péterrel) 

Hír TV 

16

. 

2020. január 

31. 

Az én könyvtáram (Interjú 

Farkas Ferenccel) 

Csillagpont Rádió 

https://www.csillagpontradio.hu/ 

17

. 

2020. január 

31. 

A jövő a könyvtárban 

kezdődik 

Hírmondó Online 

http://hirmondo.szabadszallas.hu/a-jovo-a-konyvtarban-

kezdodik/ 

18

. 

2020. február 

1. 

Új és megújuló könyvtári 

szolgáltatások 

Délmagyar.hu 

https://www.delmagyar.hu/kultura/helyi-kultura/uj-ev-

megujulo-szolgaltatasok-a-morahalmi-konyvtarban-

4925043/ 

19

. 

2020. február 

3. 
Megéri könyvtárba járni 

Behir.hu 

https://behir.hu/megeri-konyvtarba-jarni? 

20

. 

2020. február 

5. 

Szakmai együttműködéssel 

a XXI. századi 

könyvtárakért 

Győri Szalon 

https://www.gyoriszalon.hu/news/13689/66/Szakmai-

egy%C3%BCttm%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9ssel-a-

XXI.-sz%C3%A1zadi-k%C3%B6nyvt%C3%A1rak-

megval%C3%B3s%C3%ADt%C3%A1s%C3%A1%C3

%A9rt 

 

 

https://mediaklikk.hu/video/m5-hirado-2020-01-30-i-adas/
https://mediaklikk.hu/video/m5-hirado-2020-01-30-i-adas/
http://www.royalmagazin.hu/kultura/kultura/51656-megeri-konyvtarba-jarni-az-en-konyvtaram-projekt-fejlesztesei-az-elvezetesebb-es-eredmenyesebb-kozoktatasert-es-konyvtarhasznalatert-avagy-igy-lesz-ujra-nepszeru-az-olvasas
http://www.royalmagazin.hu/kultura/kultura/51656-megeri-konyvtarba-jarni-az-en-konyvtaram-projekt-fejlesztesei-az-elvezetesebb-es-eredmenyesebb-kozoktatasert-es-konyvtarhasznalatert-avagy-igy-lesz-ujra-nepszeru-az-olvasas
http://www.royalmagazin.hu/kultura/kultura/51656-megeri-konyvtarba-jarni-az-en-konyvtaram-projekt-fejlesztesei-az-elvezetesebb-es-eredmenyesebb-kozoktatasert-es-konyvtarhasznalatert-avagy-igy-lesz-ujra-nepszeru-az-olvasas
http://www.royalmagazin.hu/kultura/kultura/51656-megeri-konyvtarba-jarni-az-en-konyvtaram-projekt-fejlesztesei-az-elvezetesebb-es-eredmenyesebb-kozoktatasert-es-konyvtarhasznalatert-avagy-igy-lesz-ujra-nepszeru-az-olvasas
http://www.royalmagazin.hu/kultura/kultura/51656-megeri-konyvtarba-jarni-az-en-konyvtaram-projekt-fejlesztesei-az-elvezetesebb-es-eredmenyesebb-kozoktatasert-es-konyvtarhasznalatert-avagy-igy-lesz-ujra-nepszeru-az-olvasas
https://kultura.hu/lezarul-az-oktatas-kompetencia-fejleszto-szerepet-is-tamogato-harom-even-at-tarto-muzeumi-es-konyvtari-projekt/
https://kultura.hu/lezarul-az-oktatas-kompetencia-fejleszto-szerepet-is-tamogato-harom-even-at-tarto-muzeumi-es-konyvtari-projekt/
https://kultura.hu/lezarul-az-oktatas-kompetencia-fejleszto-szerepet-is-tamogato-harom-even-at-tarto-muzeumi-es-konyvtari-projekt/
https://www.teol.hu/eletstilus/helyi-eletstilus/egyre-nepszerubb-a-tini-olvasoklub-2151465/
https://www.teol.hu/eletstilus/helyi-eletstilus/egyre-nepszerubb-a-tini-olvasoklub-2151465/
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-01-31_10-30-00&enddate=2020-01-31_10-42-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-01-31_10-30-00&enddate=2020-01-31_10-42-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-01-31_10-30-00&enddate=2020-01-31_10-42-00&ch=mr1
https://www.csillagpontradio.hu/
http://hirmondo.szabadszallas.hu/a-jovo-a-konyvtarban-kezdodik/
http://hirmondo.szabadszallas.hu/a-jovo-a-konyvtarban-kezdodik/
https://www.delmagyar.hu/kultura/helyi-kultura/uj-ev-megujulo-szolgaltatasok-a-morahalmi-konyvtarban-4925043/
https://www.delmagyar.hu/kultura/helyi-kultura/uj-ev-megujulo-szolgaltatasok-a-morahalmi-konyvtarban-4925043/
https://www.delmagyar.hu/kultura/helyi-kultura/uj-ev-megujulo-szolgaltatasok-a-morahalmi-konyvtarban-4925043/
https://behir.hu/megeri-konyvtarba-jarni?
https://www.gyoriszalon.hu/news/13689/66/Szakmai-egy%C3%BCttm%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9ssel-a-XXI.-sz%C3%A1zadi-k%C3%B6nyvt%C3%A1rak-megval%C3%B3s%C3%ADt%C3%A1s%C3%A1%C3%A9rt
https://www.gyoriszalon.hu/news/13689/66/Szakmai-egy%C3%BCttm%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9ssel-a-XXI.-sz%C3%A1zadi-k%C3%B6nyvt%C3%A1rak-megval%C3%B3s%C3%ADt%C3%A1s%C3%A1%C3%A9rt
https://www.gyoriszalon.hu/news/13689/66/Szakmai-egy%C3%BCttm%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9ssel-a-XXI.-sz%C3%A1zadi-k%C3%B6nyvt%C3%A1rak-megval%C3%B3s%C3%ADt%C3%A1s%C3%A1%C3%A9rt
https://www.gyoriszalon.hu/news/13689/66/Szakmai-egy%C3%BCttm%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9ssel-a-XXI.-sz%C3%A1zadi-k%C3%B6nyvt%C3%A1rak-megval%C3%B3s%C3%ADt%C3%A1s%C3%A1%C3%A9rt
https://www.gyoriszalon.hu/news/13689/66/Szakmai-egy%C3%BCttm%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9ssel-a-XXI.-sz%C3%A1zadi-k%C3%B6nyvt%C3%A1rak-megval%C3%B3s%C3%ADt%C3%A1s%C3%A1%C3%A9rt
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8. sz. melléklet: Sajtóközlemények 

 

Megjelenés napja Sajtóközlemény címe 

2020. január 22. 

Érték, Hatás, Változás – 36 Hónap a múzeumokért és a könyvtárakért. Lezárul a Múzeumi 

és Könyvtári Fejlesztések Mindenkinek projekt (a Szabadtéi Néprajzi Múzeummal közös 

sajtóközlemény) 

2020. január 27. 
A jövő a könyvtárban kezdődik! Projektzáró sajtóközlemény Az én könyvtáram 

programban. 

2020. február 20. 
Az Ismeretlen Kertész Imre. Tanulóévek 1934-1955 kiállítás  

MTI sajtóközlemény 

2020. március 09. XVI. Janikovszky Éva Meseíró pályázatra felhívás (MTI sajtóközlemény) 

2020. május 19. Körkép a FSZEK-ről (MTI sajtóközlemény) 

2020. május 21. Janikovszky Éva Meseíró pályázat nyerteseinek kihirdetése (MTI sajtóközlemény) 

2020. június 26. Július 1-jétől várja olvasóit a FSZEK (MTI sajtóközlemény) 

2020. július 15. Szolgáltatásbővítés a FSZEK már újranyitott könyvtáraiban (MTI sajtóközlemény) 

2020. augusztus 07. Újra Könyvet házhoz szolgáltatás a FSZEK hálózatában (MTI sajtóközlemény) 

2020. szeptember 03. 
Szeptember 7-től újra hosszabb nyitva tartással várjuk használóinkat (MTI 

sajtóközlemény) 

2020. október 01. Országos Könyvtári Napok a FSZEK-ben (MTI sajtóközlemény) 

2020. november11. 2020.11.11-től bezár a FSZEK (MTI sajtóközlemény) 

2020. december 17. Legyen Budapest a világ Könyvfővárosa (MTI sajtóközlemény) 
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9. sz. melléklet: A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár megjelenése a médiában 

 

FSZEK általában & Központi Könyvtár 

 
január  23. 

 Végéhez ért a Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek projekt / Kormány.hu / 

https://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/kulturaert-felelos-

allamtitkarsag/hirek/vegehez-ert-a-muzeumi-es-konyvtari-fejlesztesek-mindenkinek-projekt 

február 20 

 Kertész Imre tanulóéveit bemutató kiállítás nyílt a Szabó Ervin Könyvtárban / Webrádió.hu / 

https://webradio.hu/hirek/kultura/kertesz-imre-tanuloeveit-bemutato-kiallitas-nyilt-a-szabo-ervin-

konyvtarban 

február 21. 

 A fiatal Kertész Imrét mutatja be ez a kiállítás A Szabó Ervin Könyvtárban / Fidelio.hu / 

https://fidelio.hu/konyv/a-fiatal-kertesz-imret-mutatja-be-ez-a-kiallitas-a-szabo-ervin-konyvtarban-

152890.html 

 Kertész Imre tanulóéveit mutatja be a Szabó Ervin Könyvtár kiállítása / Kultúra.hu / 

https://kultura.hu/kertesz-imre-tanuloeveit-mutatja-be-a-szabo-ervin-konyvtar-kiallitasa/ 

február 22 

 Kertész Imre tanulóéveit mutatja be egy utazókiállítás / Liberius.hu / https://librarius.hu/2020/02/22/kertesz 

imre-tanuloeveit-mutatja-be-egy-utazokiallitas/ 

 Kertész Imre tanulóéveit mutatja be egy új kiállítás a budapesti belvárosban : Fotók és vallomások a Szabó 

Ervin Könyvtárban / Magyar Hírlap.hu / https://www.magyarhirlap.hu/kultura/20200221-kertesz-imre-

tanuloeveit-mutatja-be-egy-uj-kiallitas-a-budapesti-belvarosban 

február 26. 

 Pinczési Botond Az ismeretlen Kertész Imre / Kulter.hu / http://kulter.hu/2020/02/az-ismeretlen-kertesz-

imre/ 

március 7. 

 Várják a műveket a Janikovszky Éva meseíró pályázatra / Kisalföld.hu / 

https://www.kisalfold.hu/kultura/hazai-kultura/varjak-a-muveket-a-janikovszky-eva-meseiro-palyazatra-

6872385/?utm_source=rssfeed 

 Már lehet pályázni a Janikovszky Éva meseíró pályázatra /Libarius.hu / https://librarius.hu/2020/03/07/mar-

lehet-palyazni-a-janikovszky-eva-meseiro-palyazatra-2/ 

március 11. 

 Csepregi Evelyn: Ismeretlen ismerős / Népszava.hu / https://nepszava.hu/3070141_ismeretlen-ismeros 

március 12. 

 A Szabó Ervin Könyvtár is bezár a koronavírus miatt / Qubit.hu / https://qubit.hu/2020/03/12/a-szabo-ervin-

konyvtar-is-bezar-a-koronavirus-miatt 

 Bezár a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár a koronavírus miatt / Origo.hu / 

https://www.origo.hu/nagyvilag/20200312-karacsony-gergely-bezarnak-a-fovarosi-fenntartasu-mozik-

szinhazak-muzeumok-es-konyvtarak.html 

 Bezárnak a fővárosi fenntartású kulturális intézmények / Magyar Hírlap.hu / 

https://www.magyarhirlap.hu/kultura/20200312-bezarnak-a-fovarosi-fenntartasu-kulturalis-intezmenyek 

 Budapest múzeumokat, könyvtárakat, színházakat és mozikat zár be / HVG.hu / 

https://hvg.hu/itthon/20200312_Minden_mozi_es_szinhazi_eloadast_felfuggesztenek_Budapesten_nem_lat

ogathatoak_a_muzeumok_sem?s=hk 

 Bezárnak a Szabó Ervin Könyvtár intézményei / Fidelio.hu / https://fidelio.hu/konyv/bezarnak-a-szabo-

ervin-konyvtar-intezmenyei--153439.html 

március 17. 

 Digitális működésre állnak át a bezárt könyvtárak / Index.hu / 

https://index.hu/kultur/2020/03/17/fovarosi_szabo_ervin_konyvtar_oszk_megyei_konyvtarak_veszelyhelyz

et_nyitvatartas/ 

március 21. 

 Idén tavasszal is meghirdették a Janikovszky Éva Meseíró Pályázatot. A részletet Fodor Péter, a Fővárosi 

Szabó Ervin Könyvtár főigazgatója mondja el./ Katolikus Rádió.hu / Fodor Pétert, a Fővárosi Szabó Ervin 

Könyvtár főigazgatóját kérdezte Pécsi Krisztina. https://www.katolikusradio.hu/musoraink/adas/517113 

április 05. 

https://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/kulturaert-felelos-allamtitkarsag/hirek/vegehez-ert-a-muzeumi-es-konyvtari-fejlesztesek-mindenkinek-projekt
https://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/kulturaert-felelos-allamtitkarsag/hirek/vegehez-ert-a-muzeumi-es-konyvtari-fejlesztesek-mindenkinek-projekt
https://webradio.hu/hirek/kultura/kertesz-imre-tanuloeveit-bemutato-kiallitas-nyilt-a-szabo-ervin-konyvtarban
https://webradio.hu/hirek/kultura/kertesz-imre-tanuloeveit-bemutato-kiallitas-nyilt-a-szabo-ervin-konyvtarban
https://fidelio.hu/konyv/a-fiatal-kertesz-imret-mutatja-be-ez-a-kiallitas-a-szabo-ervin-konyvtarban-152890.html
https://fidelio.hu/konyv/a-fiatal-kertesz-imret-mutatja-be-ez-a-kiallitas-a-szabo-ervin-konyvtarban-152890.html
https://kultura.hu/kertesz-imre-tanuloeveit-mutatja-be-a-szabo-ervin-konyvtar-kiallitasa/
https://librarius.hu/2020/02/22/kertesz%20imre-tanuloeveit-mutatja-be-egy-utazokiallitas/
https://librarius.hu/2020/02/22/kertesz%20imre-tanuloeveit-mutatja-be-egy-utazokiallitas/
http://kulter.hu/2020/02/az-ismeretlen-kertesz-imre/
http://kulter.hu/2020/02/az-ismeretlen-kertesz-imre/
https://www.kisalfold.hu/kultura/hazai-kultura/varjak-a-muveket-a-janikovszky-eva-meseiro-palyazatra-6872385/?utm_source=rssfeed
https://www.kisalfold.hu/kultura/hazai-kultura/varjak-a-muveket-a-janikovszky-eva-meseiro-palyazatra-6872385/?utm_source=rssfeed
https://librarius.hu/2020/03/07/mar-lehet-palyazni-a-janikovszky-eva-meseiro-palyazatra-2/
https://librarius.hu/2020/03/07/mar-lehet-palyazni-a-janikovszky-eva-meseiro-palyazatra-2/
https://nepszava.hu/3070141_ismeretlen-ismeros
https://qubit.hu/2020/03/12/a-szabo-ervin-konyvtar-is-bezar-a-koronavirus-miatt
https://qubit.hu/2020/03/12/a-szabo-ervin-konyvtar-is-bezar-a-koronavirus-miatt
https://www.origo.hu/nagyvilag/20200312-karacsony-gergely-bezarnak-a-fovarosi-fenntartasu-mozik-szinhazak-muzeumok-es-konyvtarak.html
https://www.origo.hu/nagyvilag/20200312-karacsony-gergely-bezarnak-a-fovarosi-fenntartasu-mozik-szinhazak-muzeumok-es-konyvtarak.html
https://www.magyarhirlap.hu/kultura/20200312-bezarnak-a-fovarosi-fenntartasu-kulturalis-intezmenyek
https://hvg.hu/itthon/20200312_Minden_mozi_es_szinhazi_eloadast_felfuggesztenek_Budapesten_nem_latogathatoak_a_muzeumok_sem?s=hk
https://hvg.hu/itthon/20200312_Minden_mozi_es_szinhazi_eloadast_felfuggesztenek_Budapesten_nem_latogathatoak_a_muzeumok_sem?s=hk
https://fidelio.hu/konyv/bezarnak-a-szabo-ervin-konyvtar-intezmenyei--153439.html
https://fidelio.hu/konyv/bezarnak-a-szabo-ervin-konyvtar-intezmenyei--153439.html
https://index.hu/kultur/2020/03/17/fovarosi_szabo_ervin_konyvtar_oszk_megyei_konyvtarak_veszelyhelyzet_nyitvatartas/
https://index.hu/kultur/2020/03/17/fovarosi_szabo_ervin_konyvtar_oszk_megyei_konyvtarak_veszelyhelyzet_nyitvatartas/
https://www.katolikusradio.hu/musoraink/adas/517113
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 Ilyen az élő Tinder: meglepő helyen ismerkednek újabban a Békés megyeiek / Hellóvidék.hu / 

https://www.hellovidek.hu/csalad/2020/04/05/ilyen-az-elo-tinder-meglepo-helyen-ismerkednek-ujabban-a-

bekes-megyeiek 

május 19. 

 A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár megkezdte az újranyitás előkészítését / Webrádió.hu / 

https://webradio.hu/hirek/kultura/a-fovarosi-szabo-ervin-konyvtar-megkezdte-az-ujranyitas-elokesziteset 

 Jász Annamária: Filmek, melyekben viszontláthatod a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár pompás tereit /We 

Love Budapest.com / https://welovebudapest.com/cikk/2020/5/19/filmek-melyekben-viszontlathatod-a-

fovarosi-szabo-ervin-konyvtar-pompas-tereit?fbclid=IwAR3rXi8CAf0w57NHYUu1Dy-

jxRfDy2joDlz90Wa7kGwNAJrjHDkdp4s8G8g 

május 20. 

 Elkezdődött a hazai könyvtárak újranyitása a járvány után / Index.hu / 

https://index.hu/kultur/2020/05/19/konyvtar_budapest_fszek_ujranyitas/?fbclid=IwAR2cXstlh3R0AQRbXj

eSKuZwlEh1h7dSLmwAHb0XQfSDGxQZXeHYv5enL6A 

 Nyitásra készül a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár / Híradó.hu / 

https://hirado.hu/belfold/cikk/2020/05/19/nyitasra-keszul-a-fovarosi-szabo-ervin-konyvtar?source=hirkereso 

 Megkezdte az újranyitás előkészítését a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár / Origo.hu / 

https://www.origo.hu/kultura/20200519-a-fovarosi-szabo-ervin-konyvtar-majus-kozepen-megkezdte-az-

ujranyitas-elokesziteset.html?utm_source=hirkereso  

 Tálos Lőrinc: Újranyitnak a fővárosi könyvtárak / Pesti Hírlap.hu / 

https://pestihirlap.hu/2020/05/19/ujranyitnak-a-fovarosi-konyvtarak/  

 Nyitás után még egy hónap haladékot ad a könyvekre a Szabó Ervin Könyvtár / Fidelio.hu / 

https://fidelio.hu/konyv/nyitas-utan-meg-egy-honap-haladekot-ad-a-konyvekre-a-szabo-ervin-konyvtar-

155296.html  

május 22. 

 Megvannak a Janikovszky Éva meseíró pályázat győztesei /Teol.hu / https://www.teol.hu/kultura/hazai-

kultura/megvannak-a-janikovszky-eva-meseiro-palyazat-gyoztesei-2435580/ 

 Kihirdették a Janikovszky Éva meseíró pályázat győzteseit / Webrádió.hu / 

https://webradio.hu/hirek/kultura/kihirdettek-a-janikovszky-eva-meseiro-palyazat-gyozteseit-2020-05-22 

május 23. 

 Csepregi Evelyn-Tölgyesi Gábor: Fokozatosan készülnek a nyitásra a könyvtárak és a múzeumok 

/Népszava.hu/ https://nepszava.hu/3079094_fokozatosan-keszulnek-a-nyitasra-a-konyvtarak-es-a-

muzeumok 

 November 1-től megszűnik a kulturális dolgozók közalkalmazotti státusza. A Fővárosi Szabó Ervin 

Könyvtár főigazgatója, Fodor Péter mondja el véleményét../ Katolikus Rádió.hu / Fodor Pétert, a Fővárosi 

Szabó Ervin Könyvtár főigazgatóját kérdezte Pécsi Krisztina. 

https://www.katolikusradio.hu/archivum.php?firstaudioid=8&mev=2020&mho=05&mnap=25&mora=08&

mperc=08 

május 25. 

 A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár megkezdte az újranyitás előkészítését./ Katolikus Rádió.hu / Fodor Pétert, 

a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgatóját kérdezte Pécsi Krisztina. 

https://www.katolikusradio.hu/archivum.php?firstaudioid=8&mev=2020&mho=05&mnap=25&mora=08&

mperc=08 

június 10. 

 Június 15-én a könyvtárak is kinyithatnak / HVG.hu / 

https://hvg.hu/itthon/20200610_konyvtarak_ujranyitas_koronavirus_jarvany 

 Nyitnak a könyvtárak, karanténba mennek a könyvek /Ittlakunk.hu / https://1.kerulet.ittlakunk.hu/kultura-

szabadido/200610/nyitnak-konyvtarak-karantenba-mennek-konyvek 

 Június 15-étől kinyithatnak a könyvtárak is /444.hu / https://444.hu/2020/06/10/junius-15-en-kinyithatnak-a-

konyvtarak-is 

 Cseke Balázs: Június 15-én nyithatnak a könyvtárak / Index.hu / 

https://index.hu/belfold/2020/06/10/koronavirus_konyvtarak_ujranyitasa_orszk_szabo_ervin_konyvtar_moz

ik_szinhazak_muzeumok/ 

június 13. 

 Új könyvekkel és türelmi idővel készül a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár / Infostart.hu / 

https://infostart.hu/kultura/2020/06/13/uj-konyvekkel-es-turelmi-idovel-keszul-a-fovarosi-szabo-ervin-

konyvtar 

 

 

https://www.hellovidek.hu/csalad/2020/04/05/ilyen-az-elo-tinder-meglepo-helyen-ismerkednek-ujabban-a-bekes-megyeiek
https://www.hellovidek.hu/csalad/2020/04/05/ilyen-az-elo-tinder-meglepo-helyen-ismerkednek-ujabban-a-bekes-megyeiek
https://webradio.hu/hirek/kultura/a-fovarosi-szabo-ervin-konyvtar-megkezdte-az-ujranyitas-elokesziteset
https://welovebudapest.com/cikk/2020/5/19/filmek-melyekben-viszontlathatod-a-fovarosi-szabo-ervin-konyvtar-pompas-tereit?fbclid=IwAR3rXi8CAf0w57NHYUu1Dy-jxRfDy2joDlz90Wa7kGwNAJrjHDkdp4s8G8g
https://welovebudapest.com/cikk/2020/5/19/filmek-melyekben-viszontlathatod-a-fovarosi-szabo-ervin-konyvtar-pompas-tereit?fbclid=IwAR3rXi8CAf0w57NHYUu1Dy-jxRfDy2joDlz90Wa7kGwNAJrjHDkdp4s8G8g
https://welovebudapest.com/cikk/2020/5/19/filmek-melyekben-viszontlathatod-a-fovarosi-szabo-ervin-konyvtar-pompas-tereit?fbclid=IwAR3rXi8CAf0w57NHYUu1Dy-jxRfDy2joDlz90Wa7kGwNAJrjHDkdp4s8G8g
https://index.hu/kultur/2020/05/19/konyvtar_budapest_fszek_ujranyitas/?fbclid=IwAR2cXstlh3R0AQRbXjeSKuZwlEh1h7dSLmwAHb0XQfSDGxQZXeHYv5enL6A
https://index.hu/kultur/2020/05/19/konyvtar_budapest_fszek_ujranyitas/?fbclid=IwAR2cXstlh3R0AQRbXjeSKuZwlEh1h7dSLmwAHb0XQfSDGxQZXeHYv5enL6A
https://hirado.hu/belfold/cikk/2020/05/19/nyitasra-keszul-a-fovarosi-szabo-ervin-konyvtar?source=hirkereso
https://www.origo.hu/kultura/20200519-a-fovarosi-szabo-ervin-konyvtar-majus-kozepen-megkezdte-az-ujranyitas-elokesziteset.html?utm_source=hirkereso
https://www.origo.hu/kultura/20200519-a-fovarosi-szabo-ervin-konyvtar-majus-kozepen-megkezdte-az-ujranyitas-elokesziteset.html?utm_source=hirkereso
https://pestihirlap.hu/2020/05/19/ujranyitnak-a-fovarosi-konyvtarak/
https://fidelio.hu/konyv/nyitas-utan-meg-egy-honap-haladekot-ad-a-konyvekre-a-szabo-ervin-konyvtar-155296.html
https://fidelio.hu/konyv/nyitas-utan-meg-egy-honap-haladekot-ad-a-konyvekre-a-szabo-ervin-konyvtar-155296.html
https://www.teol.hu/kultura/hazai-kultura/megvannak-a-janikovszky-eva-meseiro-palyazat-gyoztesei-2435580/
https://www.teol.hu/kultura/hazai-kultura/megvannak-a-janikovszky-eva-meseiro-palyazat-gyoztesei-2435580/
https://webradio.hu/hirek/kultura/kihirdettek-a-janikovszky-eva-meseiro-palyazat-gyozteseit-2020-05-22
https://nepszava.hu/3079094_fokozatosan-keszulnek-a-nyitasra-a-konyvtarak-es-a-muzeumok
https://nepszava.hu/3079094_fokozatosan-keszulnek-a-nyitasra-a-konyvtarak-es-a-muzeumok
https://www.katolikusradio.hu/archivum.php?firstaudioid=8&mev=2020&mho=05&mnap=25&mora=08&mperc=08
https://www.katolikusradio.hu/archivum.php?firstaudioid=8&mev=2020&mho=05&mnap=25&mora=08&mperc=08
https://www.katolikusradio.hu/archivum.php?firstaudioid=8&mev=2020&mho=05&mnap=25&mora=08&mperc=08
https://www.katolikusradio.hu/archivum.php?firstaudioid=8&mev=2020&mho=05&mnap=25&mora=08&mperc=08
https://hvg.hu/itthon/20200610_konyvtarak_ujranyitas_koronavirus_jarvany
https://1.kerulet.ittlakunk.hu/kultura-szabadido/200610/nyitnak-konyvtarak-karantenba-mennek-konyvek
https://1.kerulet.ittlakunk.hu/kultura-szabadido/200610/nyitnak-konyvtarak-karantenba-mennek-konyvek
https://444.hu/2020/06/10/junius-15-en-kinyithatnak-a-konyvtarak-is
https://444.hu/2020/06/10/junius-15-en-kinyithatnak-a-konyvtarak-is
https://index.hu/belfold/2020/06/10/koronavirus_konyvtarak_ujranyitasa_orszk_szabo_ervin_konyvtar_mozik_szinhazak_muzeumok/
https://index.hu/belfold/2020/06/10/koronavirus_konyvtarak_ujranyitasa_orszk_szabo_ervin_konyvtar_mozik_szinhazak_muzeumok/
https://infostart.hu/kultura/2020/06/13/uj-konyvekkel-es-turelmi-idovel-keszul-a-fovarosi-szabo-ervin-konyvtar
https://infostart.hu/kultura/2020/06/13/uj-konyvekkel-es-turelmi-idovel-keszul-a-fovarosi-szabo-ervin-konyvtar
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június 16. 

 Júliusban nyit a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár  / Index.hu / 

https://index.hu/belfold/2020/06/16/koronavirus_magyarorszag_konyvtar_nyitas_fovarosi_szabo_ervin_kon

yvtar/ 

június 26. 

 Rácz Gergő: Így nyitnak újra a budapesti könyvtárak / Napi.hu / 

https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/konyvtar-fszek-ujranyitas.708815.html 

 Helmeczi Benjamin: Júliusban újranyit a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár  / Promotions.hu/ 

https://promotions.hu/orszagos/helyi-hirek/2020/06/26/fovarosi-szabo-ervin-konyvtar-ujranyitas/   

 Júliusban újranyit a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár / Infostart.hu / 

https://infostart.hu/kultura/2020/06/26/juliusban-ujranyit-a-fovarosi-szabo-ervin-konyvtar 

 Júliusban újranyit a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár / Baon.hu / https://www.baon.hu/kultura/hazai-

kultura/juliusban-ujranyit-a-fovarosi-szabo-ervin-konyvtar-2790521/ 

 Júliusban újranyit a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár / Híradó.hu / https://hirado.hu/kultura-

eletmod/konyv/cikk/2020/06/26/juliusban-ujranyit-a-fovarosi-szabo-ervin-konyvtar?source=hirkereso# 

 Júliusban újranyit a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár / Hírtv.hu / https://hirtv.hu/kultura/juliusban-ujranyit-a-

fovarosi-szabo-ervin-konyvtar-2504126?utm_source=feed&utm_medium=rss 

 Júliusban újranyit a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár / Origo.hu / https://www.origo.hu/kultura/20200626-

juliusban-ujra-kinyit-a-fovarosi-szabo-ervin-konyvtar.html?utm_source=hirkereso 

 Szántó Eszter: Júliusban újranyit a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár / 24.hu  / 

https://24.hu/kultura/2020/06/26/juliusban-ujranyit-a-fovarosi-szabo-ervin-konyvtar/ 

június 27. 

 Júliusban újranyit a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár / Profitline.hu / https://profitline.hu/Juliusban-ujranyit-

a-Fovarosi-Szabo-Ervin-Konyvtar-409490 

 Nyit a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, speciális szabályokkal / Librarius.hu / 

https://librarius.hu/2020/06/27/nyit-a-fovarosi-szabo-ervin-konyvtar-specialis-szabalyokkal/ 

július 01. 

 Szabó Zoé Júlia: Könyvtár olvasók nélkül – Interjú dr. Fodor Péterrel, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 

főigazgatójával / ELTEonline.hu / http://elteonline.hu/kultura/2020/07/01/konyvtar-olvasok-nelkul-interju-

dr-fodor-peterrel-a-fovarosi-szabo-ervin-konyvtar-foigazgatojaval/ 

július 02. 

 Mintha cukrot osztanának, olyan sokan álltak sorba a nyitás napján a könyvtár előtt / HVG. hu / 

https://hvg.hu/elet/20200702_Mintha_cukrot_osztananak_olyan_sokan_alltak_sorba_a_nyitas_napjan_a_ko

nyvtar_elott?fbclid=IwAR1X_ArmkMEm0-NNRtScuhXSEN_pTLN9ZEYblg-yzG5s2ViQyZ5mruo0EeA 

 Molnár Réka: Kinyitott a Szabó Ervin, hosszú sorokban állnak a könyvekért / Index.hu / 

https://index.hu/mindekozben/poszt/2020/07/02/kinyitott_a_szabo_ervin_hosszu_sorokban_allnak_a_konyv

ekert/ 

július 15. 

 Kovács M. Dávid: Újra szabadon válogathatunk a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár polcairól / Index.hu / 

https://index.hu/kultur/2020/07/15/fovarosi_szabo_ervin_konyvtar_koronavirus_jarvany_elojegyzes/ 

 Július 22-én kinyit a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár összes tagintézménye / Magyar Hírlap.hu / 

https://www.magyarhirlap.hu/kultura/20200715-julius-22-en-kinyit-a-fovarosi-szabo-ervin-konyvtar-osszes-

tagintezmenye 

 Végre szabadon lehet válogatni a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár könyvei közül /Magyar Narancs.hu / 

https://magyarnarancs.hu/belpol/csutortoktol-szabadon-valogathatunk-a-fovarosi-szabo-ervin-konyvtar-

131528 

 Nagy változás a könyvtárakban / Infostart.hu / https://infostart.hu/kultura/2020/07/15/nagy-valtozas-a-

konyvtarakban 

 Újra lehet válogatni a polcokról az újranyílt fővárosi könyvtárakban / Orientpress.hu / 

https://orientpress.hu/cikk/2020-07-15_ujra-lehet-valogatni-a-polcokrol-az-ujranyilt-fovarosi-konyvtarakban 

július 16. 

 Mától újra lehet polcokról válogatni a fővárosi könyvtárakban / Librarius.hu / 

https://librarius.hu/2020/07/16/matol-ujra-lehet-polcokrol-valogatni-a-fovarosi-konyvtarakban/ 

 Ismét lehet válogatni a polcokról a fővárosi könyvtárakban / Fidelio.hu / https://fidelio.hu/konyv/ismet-

lehet-valogatni-a-polcokrol-a-fovarosi-konyvtarakban-156520.html 

augusztus 10. 

 Újra elérhető a Könyvet házhoz szolgáltatás a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban : Bálint Edina vendége dr. 

Fodor Péter/ Klasszik Rádió.hu / https://myonlineradio.hu/klasszik-radio/archivum 

 

https://index.hu/belfold/2020/06/16/koronavirus_magyarorszag_konyvtar_nyitas_fovarosi_szabo_ervin_konyvtar/
https://index.hu/belfold/2020/06/16/koronavirus_magyarorszag_konyvtar_nyitas_fovarosi_szabo_ervin_konyvtar/
https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/konyvtar-fszek-ujranyitas.708815.html
https://promotions.hu/orszagos/helyi-hirek/2020/06/26/fovarosi-szabo-ervin-konyvtar-ujranyitas/
https://infostart.hu/kultura/2020/06/26/juliusban-ujranyit-a-fovarosi-szabo-ervin-konyvtar
https://www.baon.hu/kultura/hazai-kultura/juliusban-ujranyit-a-fovarosi-szabo-ervin-konyvtar-2790521/
https://www.baon.hu/kultura/hazai-kultura/juliusban-ujranyit-a-fovarosi-szabo-ervin-konyvtar-2790521/
https://hirado.hu/kultura-eletmod/konyv/cikk/2020/06/26/juliusban-ujranyit-a-fovarosi-szabo-ervin-konyvtar?source=hirkereso
https://hirado.hu/kultura-eletmod/konyv/cikk/2020/06/26/juliusban-ujranyit-a-fovarosi-szabo-ervin-konyvtar?source=hirkereso
https://hirtv.hu/kultura/juliusban-ujranyit-a-fovarosi-szabo-ervin-konyvtar-2504126?utm_source=feed&utm_medium=rss
https://hirtv.hu/kultura/juliusban-ujranyit-a-fovarosi-szabo-ervin-konyvtar-2504126?utm_source=feed&utm_medium=rss
https://www.origo.hu/kultura/20200626-juliusban-ujra-kinyit-a-fovarosi-szabo-ervin-konyvtar.html?utm_source=hirkereso
https://www.origo.hu/kultura/20200626-juliusban-ujra-kinyit-a-fovarosi-szabo-ervin-konyvtar.html?utm_source=hirkereso
https://24.hu/kultura/2020/06/26/juliusban-ujranyit-a-fovarosi-szabo-ervin-konyvtar/
https://profitline.hu/Juliusban-ujranyit-a-Fovarosi-Szabo-Ervin-Konyvtar-409490
https://profitline.hu/Juliusban-ujranyit-a-Fovarosi-Szabo-Ervin-Konyvtar-409490
https://librarius.hu/2020/06/27/nyit-a-fovarosi-szabo-ervin-konyvtar-specialis-szabalyokkal/
http://elteonline.hu/kultura/2020/07/01/konyvtar-olvasok-nelkul-interju-dr-fodor-peterrel-a-fovarosi-szabo-ervin-konyvtar-foigazgatojaval/
http://elteonline.hu/kultura/2020/07/01/konyvtar-olvasok-nelkul-interju-dr-fodor-peterrel-a-fovarosi-szabo-ervin-konyvtar-foigazgatojaval/
https://hvg.hu/elet/20200702_Mintha_cukrot_osztananak_olyan_sokan_alltak_sorba_a_nyitas_napjan_a_konyvtar_elott?fbclid=IwAR1X_ArmkMEm0-NNRtScuhXSEN_pTLN9ZEYblg-yzG5s2ViQyZ5mruo0EeA
https://hvg.hu/elet/20200702_Mintha_cukrot_osztananak_olyan_sokan_alltak_sorba_a_nyitas_napjan_a_konyvtar_elott?fbclid=IwAR1X_ArmkMEm0-NNRtScuhXSEN_pTLN9ZEYblg-yzG5s2ViQyZ5mruo0EeA
https://dex.hu/x.php?id=index_mindekozben_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Fmindekozben%2Fposzt%2F2020%2F07%2F02%2Fkinyitott_a_szabo_ervin_hosszu_sorokban_allnak_a_konyvekert%2F
https://index.hu/mindekozben/poszt/2020/07/02/kinyitott_a_szabo_ervin_hosszu_sorokban_allnak_a_konyvekert/
https://index.hu/mindekozben/poszt/2020/07/02/kinyitott_a_szabo_ervin_hosszu_sorokban_allnak_a_konyvekert/
https://index.hu/kultur/2020/07/15/fovarosi_szabo_ervin_konyvtar_koronavirus_jarvany_elojegyzes/
https://www.magyarhirlap.hu/kultura/20200715-julius-22-en-kinyit-a-fovarosi-szabo-ervin-konyvtar-osszes-tagintezmenye
https://www.magyarhirlap.hu/kultura/20200715-julius-22-en-kinyit-a-fovarosi-szabo-ervin-konyvtar-osszes-tagintezmenye
https://magyarnarancs.hu/belpol/csutortoktol-szabadon-valogathatunk-a-fovarosi-szabo-ervin-konyvtar-131528
https://magyarnarancs.hu/belpol/csutortoktol-szabadon-valogathatunk-a-fovarosi-szabo-ervin-konyvtar-131528
https://infostart.hu/kultura/2020/07/15/nagy-valtozas-a-konyvtarakban
https://infostart.hu/kultura/2020/07/15/nagy-valtozas-a-konyvtarakban
https://orientpress.hu/cikk/2020-07-15_ujra-lehet-valogatni-a-polcokrol-az-ujranyilt-fovarosi-konyvtarakban
https://librarius.hu/2020/07/16/matol-ujra-lehet-polcokrol-valogatni-a-fovarosi-konyvtarakban/
https://fidelio.hu/konyv/ismet-lehet-valogatni-a-polcokrol-a-fovarosi-konyvtarakban-156520.html
https://fidelio.hu/konyv/ismet-lehet-valogatni-a-polcokrol-a-fovarosi-konyvtarakban-156520.html
https://myonlineradio.hu/klasszik-radio/archivum
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szeptember 03. 

 Nagy Péter: Hétfőtől újra a megszokott nyitvatartással üzemel a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár /Magyar 

Hang.hu / https://hang.hu/kultura/2020/09/03/hetfotol-ujra-a-megszokott-nyitvatartassal-uzemel-a-fovarosi-

szabo-ervin-konyvtar/ 

 Rácz Gergő: Máshol korlátoznak, a könyvtárak visszaállnak a normál menetrendre / Napi.hu / 

https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/szabo-ervin-konyvtar-koronavirus-nyitvatartas.712831.html 

szeptember 10. 

 Cs. E.: Vár a könyvtár / Népszava, 147. évf. 2020. 212. sz.  p.12. / 

október 02. 

 Cs. E: Irány a könyvtár : Országos Könyvtári Napok / Népszava, 147. évf. 2020. 231. sz.  p.12. / 

október 04. 

 Országos Könyvtári Napok / M5 Híradó / https://mediaklikk.hu/video/m5-hirado-2020-10-04-i-adas-2/ 

október 05. 

 A Happy Hours és Jazzkovács László mai vendége Dr. Fodor Péter, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 

főigazgatója! / JazzyRádió.hu / https://jazzy.hu/ajanlo/orszagos-konyvtari-napok-happy-hours/ 

október 13. 

 Kincses Tamara: Magáról többet / Litera.hu / https://litera.hu/magazin/tudositas/magarol-

tobbet.html?fbclid=IwAR0M48VqjTJ0Bq7VGklW4aUOR0vT6nj_FKXnNDPoAAK0oX36VXV8c8E_rk4 

október 16. 

 Győri Enikő: „Az törvényszerű, hogy az író élete unalmas” / Litera.hu / 

https://litera.hu/magazin/tudositas/az-torvenyszeru-hogy-az-iro-elete-

unalmas.html?fbclid=IwAR078SwfuGVEVp93nQWZl-p7Ag832xBV8SkWIk8j6BsWXwgzJfuoSzKQjCg 

október 17. 

 Zárva tartanak a könyvtárak., de ez nem lesz mindig így. A könyvtárak kultúraközvetítő szerepe a múltban, 

és a jövőben is elvitathatatlan. Erről beszélget Fodor Péterrel, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvár 

főigazgatójával Pécsi Krisztina. / Katolikus Rádió.hu / 

https://www.katolikusradio.hu/musoraink/adas/538094 

október 20. 

 A könyv világfővárosa címre pályázik Budapest / Infostart.hu / https://infostart.hu/belfold/2020/10/20/a-

konyv-vilagfovarosa-cimre-palyazik-budapest 

 Budapest megpályázza A világ könyvfővárosa címet / Index.hu / 

https://index.hu/kultur/2020/10/20/a_vilag_konyvfovarosa_cimre_palyazik_budapest/ 

 Budapest megpályázza A világ könyvfővárosa címet / Euronews.com / 

https://hu.euronews.com/2020/10/20/budapest-megpalyazza-a-vilag-konyvfovarosa-cimet 

 Budapest pályázatot nyújt be a „Világ Könyvfővárosa” cím megszerzéséért / Budapest.hu / 

https://budapest.hu/Lapok/2020/budapest-palyazatot-nyujt-be-a-vilag-konyvfovarosa-cim-

megszerzeseert.aspx 

 2023-ban a világ könyvfővárosa lenne Budapest / Könyves Magazin.hu / 

https://konyvesmagazin.hu/friss/budapest_vilag_konyvfovarosa.html 

 Budapest lehet a Világ Könyvfővárosa  / Pesti Hírlap.hu / https://pestihirlap.hu/2020/10/20/budapest-lehet-

a-vilag-konyvfovarosa/ 

október 21. 

 Fürdös Zsanett: Budapest megpályázza A világ könyvfővárosa címet / We Love Budapest.com / 

https://welovebudapest.com/cikk/2020/10/21/legyen-budapest-a-vilag-konyvfovarosa 

 Megpályázza Budapest a 2023-as Világ Könyvfővárosa címet / Kultúra.hu / https://kultura.hu/megpalyazza-

budapest-a-2023-as-vilag-konyvfovarosa-cimet/ 

november 02. 

 A Zenei Gyűjtemény bemutatkozik / Dallamív,  Katolikus Rádió.hu / A műsor vendégei dr. Fodor Péter, a 

FSZEK főigazgatója és Bándoli Katalin, a Zenei Gyűjtemény vezetője voltak. 

https://www.katolikusradio.hu/archivum.php?firstaudioid=11&mev=2020&mho=11&mnap=02&mora=11&

mperc=30&fbclid=IwAR2Iu7TXkWsLy2kvr68WK0NDxWPVGcCPzRqk3n8qZRqm1GSviR0XDwfqIrM 

november 11. 

 A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár távszolgáltatásai elérhetők lesznek a zárva tartás alatt is /Webrádió.hu / 

https://webradio.hu/hirek/kultura/a-fovarosi-szabo-ervin-konyvtar-tavszolgaltatasai-elerhetok-lesznek-a-

zarva-tartas-alatt-is 

 A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár távszolgáltatásai továbbra is elérhetők / Kultúra.hu / https://kultura.hu/a-

fovarosi-szabo-ervin-konyvtar-tavszolgaltatasai-tovabbra-is-

elerhetok/?fbclid=IwAR3lQqAMeVANEtNfq25f58ZLHloBUg1h3BqSjIunfGFqzmp37Bf9_FX_ocs 

 

https://hang.hu/kultura/2020/09/03/hetfotol-ujra-a-megszokott-nyitvatartassal-uzemel-a-fovarosi-szabo-ervin-konyvtar/
https://hang.hu/kultura/2020/09/03/hetfotol-ujra-a-megszokott-nyitvatartassal-uzemel-a-fovarosi-szabo-ervin-konyvtar/
https://www.napi.hu/magyar_gazdasag/szabo-ervin-konyvtar-koronavirus-nyitvatartas.712831.html
https://mediaklikk.hu/video/m5-hirado-2020-10-04-i-adas-2/
https://jazzy.hu/ajanlo/orszagos-konyvtari-napok-happy-hours/
https://litera.hu/magazin/tudositas/magarol-tobbet.html?fbclid=IwAR0M48VqjTJ0Bq7VGklW4aUOR0vT6nj_FKXnNDPoAAK0oX36VXV8c8E_rk4
https://litera.hu/magazin/tudositas/magarol-tobbet.html?fbclid=IwAR0M48VqjTJ0Bq7VGklW4aUOR0vT6nj_FKXnNDPoAAK0oX36VXV8c8E_rk4
https://litera.hu/magazin/tudositas/az-torvenyszeru-hogy-az-iro-elete-unalmas.html?fbclid=IwAR078SwfuGVEVp93nQWZl-p7Ag832xBV8SkWIk8j6BsWXwgzJfuoSzKQjCg
https://litera.hu/magazin/tudositas/az-torvenyszeru-hogy-az-iro-elete-unalmas.html?fbclid=IwAR078SwfuGVEVp93nQWZl-p7Ag832xBV8SkWIk8j6BsWXwgzJfuoSzKQjCg
https://infostart.hu/belfold/2020/10/20/a-konyv-vilagfovarosa-cimre-palyazik-budapest
https://infostart.hu/belfold/2020/10/20/a-konyv-vilagfovarosa-cimre-palyazik-budapest
https://index.hu/kultur/2020/10/20/a_vilag_konyvfovarosa_cimre_palyazik_budapest/
https://hu.euronews.com/2020/10/20/budapest-megpalyazza-a-vilag-konyvfovarosa-cimet
https://budapest.hu/Lapok/2020/budapest-palyazatot-nyujt-be-a-vilag-konyvfovarosa-cim-megszerzeseert.aspx
https://budapest.hu/Lapok/2020/budapest-palyazatot-nyujt-be-a-vilag-konyvfovarosa-cim-megszerzeseert.aspx
https://konyvesmagazin.hu/friss/budapest_vilag_konyvfovarosa.html
https://welovebudapest.com/cikk/2020/10/21/legyen-budapest-a-vilag-konyvfovarosa
https://kultura.hu/megpalyazza-budapest-a-2023-as-vilag-konyvfovarosa-cimet/
https://kultura.hu/megpalyazza-budapest-a-2023-as-vilag-konyvfovarosa-cimet/
https://webradio.hu/hirek/kultura/a-fovarosi-szabo-ervin-konyvtar-tavszolgaltatasai-elerhetok-lesznek-a-zarva-tartas-alatt-is
https://webradio.hu/hirek/kultura/a-fovarosi-szabo-ervin-konyvtar-tavszolgaltatasai-elerhetok-lesznek-a-zarva-tartas-alatt-is
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november 12. 

 Elérhetőek a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár távszolgáltatásai / Prae.hu / https://www.prae.hu/news/37721-

elerhetok-a-fovarosi-szabo-ervin-konyvtar-tavszolgaltatasai/ 

 A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár távszolgáltatásai zárva tartás alatt / Librarius.hu / 

https://librarius.hu/2020/11/12/a-fovarosi-szabo-ervin-konyvtar-tavszolgaltatasai-zarva-tartas-alatt/ 

november 24. 

 Alternatív javaslat a könyvtárak nyitva tartására / Infostart.hu / 

https://infostart.hu/belfold/2020/11/24/alternativ-megoldasi-javaslat-a-konyvtarak-nyitva-tartasara 

 Láng Zsolt: Ne zárja be a főváros teljesen a Szabó Ervin Könyvtárat! / Magyar Hírlap / 

https://www.magyarhirlap.hu/belfold/20201124-lang-zsolt-ne-zarja-be-a-fovaros-teljesen-a-szabo-ervin-

konyvtarat 

december 14. 

 „Az egyik ember szemete a másik kincse” OPKM-webinárium és gyermekirodalmi bibliográfia a 

hulladékcsökkentésről / Könyvtárak.hu / https://konyvtarak.hu/hirek/az-egyik-ember-szemete-masik-kincse-

opkm-webinarium-es-gyermekirodalmi-bibliografia 

december 16. 

 Kérésre gyerekkönyveket ajánl a könyvtár / Könyves Magazin.hu / 

https://konyvesmagazin.hu/gyerekirodalom/gyerekkonyv_fszek_konyvtar.html 

december 17. 

 A világ könyvfővárosa - Szakmai tanácsadó testület alakult a pályázat sikere érdekében /Webrádió.hu / 

https://webradio.hu/hirek/kultura/a-vilag-konyvfovarosa-szakmai-tanacsado-testulet-alakult-a-palyazat-

sikere-erdekeben 

december 18. 

 Megtapasztalat, hogy milyen jó érzés segíteni /Teol.hu / https://www.teol.hu/kozelet/helyi-

kozelet/megtapasztalta-hogy-milyen-jo-erzes-segiteni-3334681/# 

 

1. sz. régió könyvtárai 

 
január 7. 

 Szegény ember és a róka - interaktív mesejáték - Nyáry Detti előadása a FSZEK Nagytétényi 

Könyvtárban/Budafok-Tétény Önkormányzat online híroldala / https://budafokteteny.hu/program/szegeny-

ember-es-a-roka---nyari-detti-babmuvesz-eloadasa 

január 14. 

 Budafoki Fotóklub csoportos kiállítása a FSZEK Budafoki Könyvtárban/Budafok-Tétény Önkormányzat 

online híroldala / https://budafokteteny.hu/program/budafoki-fotoklub-csoportos-kiallitasa 

 Kötelező és ajánlott olvasmányok, az élményszerű olvasás segítése - Péterfi Rita olvasásszociológus, az 

OPKM főigazgatójának előadása a FSZEK Budafoki Könyvtárban/Budafok-Tétény Önkormányzat online 

híroldala / https://budafokteteny.hu/program/kotelezo-es-ajanlott-olvasmanyok-az-elmenyszeru-olvasas-

segitese---peterfi-rita-olvasasszociologus-az-opkm-foigazgatojanak-eloadasa 

 Mackó nap a könyvtárban - Író-olvasó találkozó Telegdi Ágnes írónővel a FSZEK Budafoki 

Könyvtárban/Budafok-Tétény Önkormányzat online híroldala / https://budafokteteny.hu/program/macko-

nap-a-konyvtarban---iro-olvaso-talalkozo-telegdi-agnes-ironovel 

január 16. 

 Könyvklubról és diavetítésről a FSZEK Márai Sándor Könyvtárban/Várnegyed / 

http://www.budavar.hu/upload/userfiles/1/magazin/2020/pdf/Varnegyed_2020_01_16_web.pd 

 Dr. Juhász Árpád geológus tart előadást - A kék bolygó jövője címmel a FSZEK Hűvösvölgyi 

Könyvtárban/masodikkerület.hu / https://masodikkerulet.hu/cimlap/dr-juhasz-arpad-tart-eloadast 

január 18. 

 Okoska illem sulija a FSZEK Börzsöny utcai Könyvtárban/allevents.in / 

https://allevents.in/budapest/okoska-illem-sulija/ 

január 19. 

 Magyar Katolikus rádió - Akvarell Szűcs Édua kiállítása a FSZEK Börzsöny utcai Könyvtárban/Akvarell 

kulturális műsor / https://www.katolikusradio.hu/musoraink/adas/508392 

január 20. 

 A magyar kultúra napja Budafokon - Lackfi János író, költő, műfordító estje a FSZEK Budafoki 

Könyvtárban/Budafok-Tétény Önkormányzat online híroldala 

 

 

 

https://www.prae.hu/news/37721-elerhetok-a-fovarosi-szabo-ervin-konyvtar-tavszolgaltatasai/
https://www.prae.hu/news/37721-elerhetok-a-fovarosi-szabo-ervin-konyvtar-tavszolgaltatasai/
https://librarius.hu/2020/11/12/a-fovarosi-szabo-ervin-konyvtar-tavszolgaltatasai-zarva-tartas-alatt/
https://infostart.hu/belfold/2020/11/24/alternativ-megoldasi-javaslat-a-konyvtarak-nyitva-tartasara
https://www.magyarhirlap.hu/belfold/20201124-lang-zsolt-ne-zarja-be-a-fovaros-teljesen-a-szabo-ervin-konyvtarat
https://www.magyarhirlap.hu/belfold/20201124-lang-zsolt-ne-zarja-be-a-fovaros-teljesen-a-szabo-ervin-konyvtarat
https://konyvtarak.hu/hirek/az-egyik-ember-szemete-masik-kincse-opkm-webinarium-es-gyermekirodalmi-bibliografia
https://konyvtarak.hu/hirek/az-egyik-ember-szemete-masik-kincse-opkm-webinarium-es-gyermekirodalmi-bibliografia
https://konyvesmagazin.hu/gyerekirodalom/gyerekkonyv_fszek_konyvtar.html
https://webradio.hu/hirek/kultura/a-vilag-konyvfovarosa-szakmai-tanacsado-testulet-alakult-a-palyazat-sikere-erdekeben
https://webradio.hu/hirek/kultura/a-vilag-konyvfovarosa-szakmai-tanacsado-testulet-alakult-a-palyazat-sikere-erdekeben
https://www.teol.hu/kozelet/helyi-kozelet/megtapasztalta-hogy-milyen-jo-erzes-segiteni-3334681/
https://www.teol.hu/kozelet/helyi-kozelet/megtapasztalta-hogy-milyen-jo-erzes-segiteni-3334681/
https://budafokteteny.hu/program/szegeny-ember-es-a-roka---nyari-detti-babmuvesz-eloadasa
https://budafokteteny.hu/program/szegeny-ember-es-a-roka---nyari-detti-babmuvesz-eloadasa
https://budafokteteny.hu/program/budafoki-fotoklub-csoportos-kiallitasa
https://budafokteteny.hu/program/kotelezo-es-ajanlott-olvasmanyok-az-elmenyszeru-olvasas-segitese---peterfi-rita-olvasasszociologus-az-opkm-foigazgatojanak-eloadasa
https://budafokteteny.hu/program/kotelezo-es-ajanlott-olvasmanyok-az-elmenyszeru-olvasas-segitese---peterfi-rita-olvasasszociologus-az-opkm-foigazgatojanak-eloadasa
https://budafokteteny.hu/program/macko-nap-a-konyvtarban---iro-olvaso-talalkozo-telegdi-agnes-ironovel
https://budafokteteny.hu/program/macko-nap-a-konyvtarban---iro-olvaso-talalkozo-telegdi-agnes-ironovel
http://www.budavar.hu/upload/userfiles/1/magazin/2020/pdf/Varnegyed_2020_01_16_web.pd
https://masodikkerulet.hu/cimlap/dr-juhasz-arpad-tart-eloadast
https://allevents.in/budapest/okoska-illem-sulija/
https://www.katolikusradio.hu/musoraink/adas/508392


63 

 

január 24. 

 Szegény ember és a róka - interaktív mesejáték - Nyáry Detti előadása a FSZEK Nagytétényi 

Könyvtárban/Budafok-Tétény Önkormányzat youtube oldala / 

https://www.youtube.com/watch?v=2xRf96kztzE 

január 28. 

 Új könyvek a FSZEK Boráros téri Könyvtárban/Kilencben az élet- blog / 

https://kilencbenazelet.blog.hu/tags/kult%C3%BAra 

január 30. 

 Könyv és programajánló a FSZEK Börzsöny utcai Könyvtárban/9ben az élet blog / 

https://kilencbenazelet.blog.hu/2020/01/30/uj_konyvek_a_borzsony_utcai_konyvtarban_2020_januari_kony

vajanlo 

február 10. 

 Diafilmvetítés a Nagytétényi könyvtárban/Budafok-Tétény Önkormányzat online híroldala / 

https://budafokteteny.hu/program/diafilmvetites-a-nagytetenyi-konyvtarban 

február 13. 

 Könyvklubról és diavetítés a FSZEK Márai Sándor Könyvtárban/Várnegyed 20. old. / 

http://www.budavar.hu/upload/userfiles/1/magazin/2020/pdf/JAV%C3%8DTOTT_Varnegyed_2020_02_13

_web.pdf 

február 15. 

 Okoska illem sulija – meseelőadás a FSZEK Börzsöny utcai Könyvtárban/Formiusz Színház facebook 

oldala / https://www.facebook.com/pg/formiuszszinhaz/posts/ 

február 18. 

 Együttműködési szerződés aláírás - könyvet házhoz IX. kerület/9.Tv - Ferencváros Televíziója / 

https://www.youtube.com/watch?v=mp_v4Xm-xWQ 

 "Könyvet Házhoz" szolgáltatás együttműködési megállapodás aláírása a FSZEK Boráros téri     

Könyvtárban/9.Tv - Ferencváros Televíziója / https://www.youtube.com/watch?v=mp_v4Xm-xWQ 

február 19. 

 Új könyvtárosa van Nagytéténynek/Városházi Híradó online 2020/4. sz. / 

https://budafokteteny.hu/uploads/files/1582042815.pdf 

február 20. 

 Bemutatjuk a Nagytétényi Könyvtár új vezetőjét/Budafok-Tétény Önkormányzat online híroldala / 

https://www.youtube.com/watch?v=vxdU7nlkwjI 

február 23. 

 Előadások, beszélgetések: A kudarcos Orfeus – Zrinyi Miklós, a költő. Nényei Pál író, tanár előadása a 

Zrínyi Miklós-emlékév a FSZEK Hűvösvölgyi Könyvtárban/Budai Polgár / 

http://www.budaipolgar.hu/data/cms178826/BP_2020_03.pdf 

február 28. 

 Új könyvek a FSZEK Boráros téri Könyvtárban/Kilencben az élet- blog / 

https://kilencbenazelet.blog.hu/tags/kult%C3%BAra 

március 2. 

 Núbia, a fekete fáraók földjén - Ligeti Zsuzsa előadása a FSZEK Budafoki Könyvtárban/Budafok-Tétény 

Önkormányzat online híroldala / https://budafokteteny.hu/program/nubia-a-fekete-faraok-foldjen---ligeti-

zsuzsa-eloadasa 

március 3. 

 Kanyó Ferenc- Madárének fotókiállítása  a FSZEK Budafoki Könyvtárban/Budafok-Tétény Önkormányzat 

online híroldala / https://budafokteteny.hu/program/kanyo-ferenc--madarenek-fotokiallitas 

 Líbia a Római birodalomtól napjainkig - Zács Ágoston előadása a FSZEK Budafoki Könyvtárban/Budafok-

Tétény Önkormányzat online híroldala / https://budafokteteny.hu/programok/ 

március 4. 

 Torzók és mackók - kiállítások a FSZEK Budafoki Könyvtárban/Városházi Híradó, XXVIII. 5. sz. 

március 9. 

 Átlátható történelem- Királykérdés a Horthy-korban - Terestyák Tamás előadása a FSZEK Nagytétényi 

Könyvtárban/Klauzál Ház honlapja / https://klauzalhaz.hu/esemeny/2020-05-19-uj-idopontban-atlathato-

tortenelem-kiralykerdes-a-horthy-korban 

március 12 

 Jegybankár a könyvtárban Király Júlia előadása a FSZEK Márai Sándor Könyvtárban/Várnegyed 20. old. / 

http://www.budavar.hu/upload/userfiles/1/magazin/2020/pdf/Varnegyed_2020_03_12_web.pdf 

 Könyvtári programok a FSZEK Márai Sándor Könyvtárban/Várnegyed 23. old. / 

http://www.budavar.hu/upload/userfiles/1/magazin/2020/pdf/Varnegyed_2020_03_12_web.pdf 

https://kilencbenazelet.blog.hu/tags/kult%C3%BAra
https://kilencbenazelet.blog.hu/2020/01/30/uj_konyvek_a_borzsony_utcai_konyvtarban_2020_januari_konyvajanlo
https://kilencbenazelet.blog.hu/2020/01/30/uj_konyvek_a_borzsony_utcai_konyvtarban_2020_januari_konyvajanlo
https://budafokteteny.hu/program/diafilmvetites-a-nagytetenyi-konyvtarban
http://www.budavar.hu/upload/userfiles/1/magazin/2020/pdf/JAV%C3%8DTOTT_Varnegyed_2020_02_13_web.pdf
http://www.budavar.hu/upload/userfiles/1/magazin/2020/pdf/JAV%C3%8DTOTT_Varnegyed_2020_02_13_web.pdf
https://www.facebook.com/pg/formiuszszinhaz/posts/
https://www.youtube.com/watch?v=mp_v4Xm-xWQ
https://www.youtube.com/watch?v=mp_v4Xm-xWQ
https://budafokteteny.hu/uploads/files/1582042815.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=vxdU7nlkwjI
http://www.budaipolgar.hu/data/cms178826/BP_2020_03.pdf
https://kilencbenazelet.blog.hu/tags/kult%C3%BAra
https://budafokteteny.hu/program/nubia-a-fekete-faraok-foldjen---ligeti-zsuzsa-eloadasa
https://budafokteteny.hu/program/nubia-a-fekete-faraok-foldjen---ligeti-zsuzsa-eloadasa
https://budafokteteny.hu/program/kanyo-ferenc--madarenek-fotokiallitas
https://budafokteteny.hu/programok/
https://klauzalhaz.hu/esemeny/2020-05-19-uj-idopontban-atlathato-tortenelem-kiralykerdes-a-horthy-korban
https://klauzalhaz.hu/esemeny/2020-05-19-uj-idopontban-atlathato-tortenelem-kiralykerdes-a-horthy-korban
http://www.budavar.hu/upload/userfiles/1/magazin/2020/pdf/Varnegyed_2020_03_12_web.pdf
http://www.budavar.hu/upload/userfiles/1/magazin/2020/pdf/Varnegyed_2020_03_12_web.pdf
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március 19. 

 Új könyvek a FSZEK Boráros téri Könyvtárban/Kilencben az élet- blog / 

https://kilencbenazelet.blog.hu/tags/kult%C3%BAra 

március 20. 

 Tomori Szeniorakadémia – Varga Mónika (FSZEK Budafoki Könyvtár vezetője) – Sántha Tiborné (ny. 

helytörténeti könyvtáros) előadása a Budafoki Topotéka digitális Gyűjteményről/Budafok-Tétény 

Önkormányzat online híroldala / https://budafokteteny.hu/program/tomori-szeniorakademia--varga-monika--

fszek-budafoki-konyvtar-vezetoje--santha-tiborne-ny-helytorteneti-konyvtaros-eloadasa 

június 3. 

 Könyvklubról és fotókiállításról szóló hír 18. old. Programajánló/FSZEK Márai Sándor Könyvtár/ 

Várnegyed c. kerületi lap/ / 

http://www.budavar.hu/upload/userfiles/1/magazin/2019/pdf/Varnegyed_2019_02_21 

június 17. 

 Újranyitnak a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár tagkönyvtárai/Budafok-Tétény Önkormányzatának hivatalos 

hírlevele / https://budafokteteny.hu/hir/ujranyitnak-a-fovarosi-szabo-ervin-konyvtar-tagkonyvtarai 

június 18. 

 Három ütemben, júliustól nyitnak a budapesti könyvtárak – a budafoki már elsejétől várja vissza 

olvasóit/FSZEK Budafoki Könyvtár/XXII.kerület.ittlakunk.hu / https://22.kerulet.ittlakunk.hu/kultura-

szabadido/200617/harom-utemben-juliustol-nyitnak-budapesti-konyvtarak-budafoki-mar-elsejetol 

június 23. 

 Végre újra mehetünk könyvtárba!/FSZEK Ugocsa utcai Könyvtár/Hegyvidék újság / 

https://www.hegyvidekujsag.hu/download.php?docID=76125 

június 24. 

 Július 1-jén nyitnak a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár kerületi könyvtárai/www.obuda.hu / 

https://obuda.hu/blog/hirek/julius-1-jen-nyitnak-a-fovarosi-szabo-ervin-konyvtar-keruleti-konyvtarai/ 

 Jó hír, a nagytétényi könyvtár a tervezettnél korábban nyithat/XXII.kerület.ittlakunk.hu / 

https://22.kerulet.ittlakunk.hu/kultura-szabadido/200624/jo-hir-nagytetenyi-konyvtar-tervezettnel-korabban-

nyithat 

június 25. 

 Újranyitnak a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár tagkönyvtárai/Budafok- Tétény Önkormányzatának hivatalos 

hírlevele / https://budafokteteny.hu/hir/ujranyitnak-a-fovarosi-szabo-ervin-konyvtar-tagkonyvtarai 

 Újra nyit a FSZEK/Várnegyed, 28. old. / 

http://www.budavar.hu/upload/userfiles/1/magazin/2020/pdf/Varnegyed_2020_06_25_web.pdf 

június 28. 

 Nyitnak a könyvtárak!/ Budai Polgár / http://www.budaipolgar.hu/data/cms181227/BP_2020_10.pdf 

június 30. 

 Új nyitvatartás, Ketten írtuk pályázat/FSZEK Ugocsa utcai Könyvtár/Hegyvidék újság / 

https://www.hegyvidekujsag.hu/download.php?docID=76172 

július 1. 

 FSZEK nyitvatartása/ittlakunk.hu / https://9.kerulet.ittlakunk.hu/holmi/kultura-szorakozas/borzsony-utcai-

konyvtar-fovarosi-szabo-ervin-konyvtar 

július 3. 

 Újra látogatható a Budafoki Könyvtár/Budafok-Tétény youtube csatorna / 

https://www.youtube.com/watch?v=wIG-__BIvWw 

július 10. 

 Már várják az olvasókat a könyvtárak/Hegyvidék TV / http://hegyvidektv.hu/musoraink/budai-hirado/budai-

hirado-2020-julius-10 

augusztus 25. 

 Újra indul a házhozszállítás/Hegyvidék TV / https://hegyvidektv.hu/budai-hirado-2020-augusztus-25/ 

szeptember 7. 

 Hétfőtől újra a régi nyitvatartási időben…/22.kerület.ittlakunk.hu / https://22.kerulet.ittlakunk.hu/kultura-

szabadido/200907/hetfotol-ujra-regi-nyitvatartasi-idoben-varjak-olvasoikat-keruleti 

szeptember 9. 

 Szeptember 7-től hosszabb nyitvatartási idő a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban/Budafok-Tétény híroldala 

https://budafokteteny.hu/hir/szeptember-7-tol-hosszabb-nyitvatartasi-ido-a-fovarosi-szabo-ervin-

konyvtarban 

 

 

 

https://kilencbenazelet.blog.hu/tags/kult%C3%BAra
https://budafokteteny.hu/program/tomori-szeniorakademia--varga-monika--fszek-budafoki-konyvtar-vezetoje--santha-tiborne-ny-helytorteneti-konyvtaros-eloadasa
https://budafokteteny.hu/program/tomori-szeniorakademia--varga-monika--fszek-budafoki-konyvtar-vezetoje--santha-tiborne-ny-helytorteneti-konyvtaros-eloadasa
http://www.budavar.hu/upload/userfiles/1/magazin/2019/pdf/Varnegyed_2019_02_21
https://budafokteteny.hu/hir/ujranyitnak-a-fovarosi-szabo-ervin-konyvtar-tagkonyvtarai
https://22.kerulet.ittlakunk.hu/kultura-szabadido/200617/harom-utemben-juliustol-nyitnak-budapesti-konyvtarak-budafoki-mar-elsejetol
https://22.kerulet.ittlakunk.hu/kultura-szabadido/200617/harom-utemben-juliustol-nyitnak-budapesti-konyvtarak-budafoki-mar-elsejetol
https://www.hegyvidekujsag.hu/download.php?docID=76125
https://obuda.hu/blog/hirek/julius-1-jen-nyitnak-a-fovarosi-szabo-ervin-konyvtar-keruleti-konyvtarai/
https://22.kerulet.ittlakunk.hu/kultura-szabadido/200624/jo-hir-nagytetenyi-konyvtar-tervezettnel-korabban-nyithat
https://22.kerulet.ittlakunk.hu/kultura-szabadido/200624/jo-hir-nagytetenyi-konyvtar-tervezettnel-korabban-nyithat
https://budafokteteny.hu/hir/ujranyitnak-a-fovarosi-szabo-ervin-konyvtar-tagkonyvtarai
http://www.budavar.hu/upload/userfiles/1/magazin/2020/pdf/Varnegyed_2020_06_25_web.pdf
https://www.hegyvidekujsag.hu/download.php?docID=76172
https://9.kerulet.ittlakunk.hu/holmi/kultura-szorakozas/borzsony-utcai-konyvtar-fovarosi-szabo-ervin-konyvtar
https://9.kerulet.ittlakunk.hu/holmi/kultura-szorakozas/borzsony-utcai-konyvtar-fovarosi-szabo-ervin-konyvtar
https://www.youtube.com/watch?v=wIG-__BIvWw
http://hegyvidektv.hu/musoraink/budai-hirado/budai-hirado-2020-julius-10
http://hegyvidektv.hu/musoraink/budai-hirado/budai-hirado-2020-julius-10
https://hegyvidektv.hu/budai-hirado-2020-augusztus-25/
https://22.kerulet.ittlakunk.hu/kultura-szabadido/200907/hetfotol-ujra-regi-nyitvatartasi-idoben-varjak-olvasoikat-keruleti
https://22.kerulet.ittlakunk.hu/kultura-szabadido/200907/hetfotol-ujra-regi-nyitvatartasi-idoben-varjak-olvasoikat-keruleti
https://budafokteteny.hu/hir/szeptember-7-tol-hosszabb-nyitvatartasi-ido-a-fovarosi-szabo-ervin-konyvtarban
https://budafokteteny.hu/hir/szeptember-7-tol-hosszabb-nyitvatartasi-ido-a-fovarosi-szabo-ervin-konyvtarban
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szeptember 22. 

 Ismét a megszokott nyitvatartással várja látogatóit a FSZEK kerületi könyvtára/obuda.hu / 

https://obuda.hu/blog/hirek/ismet-a-megszokott-nyitvatartassal-varja-latogatoit-a-fszek-ket-keruleti-

konyvtara/ 

szeptember 24. 

 Ismét a megszokott nyitvatartással várja látogatóit a FSZEK kerületi könyvtára"/obuda.hu / 

https://obuda.hu/blog/hirek/ismet-a-megszokott-nyitvatartassal-varja-latogatoit-a-fszek-ket-keruleti-

konyvtara/ 

október 1. 

 Online közönségtalálkozó-ajánló a FSZEK Budafoki Könyvtárban/Budafok-Tétény híroldala / 

https://budafokteteny.hu/program/oktoberi-konyvtari-napok 

 Pedagógus kedvezményes beiratkozása, Családi kedvezmény/Budafok-Tétény híroldala / 

https://budafokteteny.hu/program/oktoberi-konyvtari-napok, 

https://budafokteteny.hu/program/csaladi-25-os-beiratkozasi-kedvezmeny-a-fszek-budafoki-konyvtarban 

október 7. 

 Országos Könyvtári Napok- ajánló/Budafok-Tétény Önkormányzat hírlevele / https://budafokteteny.hu/ 

október 20. 

 Bemutatkozik a Budafoki Könyvtár és a Budapest-Budafok Topotéka/Tomori Világ-Szabadegyetem / 

https://tomorivilag.hu/2020/10/18/bemutatkozik-a-budafok-konyvtar-es-a-budapest-budafok-topoteka/ 

november 12. 

 A FSZEK könyvtárai nem fogadnak olvasókat/Budafok-Tétény híroldala / 

https://www.budafokteteny.hu/hir/a-fszek-konyvtarai-nem-fogadnak-olvasokat 

november 19. 

 FSZEK zárva tartása és Könyvklub/Várnegyed 

http://www.budavar.hu/upload/userfiles/1/magazin/2020/pdf/Varnegyed_2020_11_19_web%20(1).pdf 

december 9. 

 Online Könyvklub Bereményi Gézával/Életet az éveknek honlapja / 

https://www.bpeletetazeveknek.org/post/k%C3%B6nyvklub-zoom-platformon 

 

2. sz. régió könyvtárai 

 
január 9.  

 Dagály utcai könyvtár könyvajánló, nyitva tartás / XIII. Kerületi Hírnök  
január 23.  

 Dagály utcai könyvtár könyvajánló, nyitva tartás / XIII. Kerületi Hírnök  
január 24.  

 Éjszaka a könyvtárban 01. 25-én – Kossuth Rádió 2020. 01. 24. – Élőbeszélgetés Goldoványi Zoltán 

könyvtárvezetővel – már nem elérhető a link / https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-01-

24_09-15-00&enddate=2020-01-24_11-10-00&ch=mr1  
 Éjszaka a könyvtárban 01.25-én – Jazzy Rádió 2020.01.24. – Happy Hour c. műsor – Élő 

beszélgetés Goldoványi Zolán könyvtárvezetővel  
 Éjszaka a könyvtárban 01.25-én. – ÚKTV: Helyiérték c. műsor 2020.01.24. – 

Stúdióbeszélgetés Goldoványi Zoltán könyvtárvezetővel https://www.youtube.com/watch?v=lntUbXp55hQ  
február 6.  

 Dagály utcai könyvtár könyvajánló, nyitva tartás / XIII. Kerületi Hírnök  

 Beszámoló a könyvtár munkájáról: http://media13.hu/hirnok/hirnok_2020_03.pdf  
február 20.  

 Dagály utcai könyvtár könyvajánló, nyitva tartás / XIII. Kerületi Hírnök  

 Kiállítás beszámoló: http://media13.hu/hirnok/hirnok_2020_04.pdf  
március 05.  

 Dagály utcai könyvtár könyvajánló, nyitva tartás / XIII. Kerületi Hírnök  
március 19.  

 Dagály utcai könyvtár rendkívüli zárás hír / XIII. Kerületi Hírnök  
április 2.  

 Könyvtári tudnivalók (a FSZEK könyvtáraival kapcsolatban a koronavírus-járvány miatt) 

/ ÉLETképek https://issuu.com/krepler/docs/elet_2020-0402_10-06_web_00_cmyk/18  
április 24.   

 A könyvtár működik, csak máshogy https://www.bp16.hu/hirek/keruleti-ujsag/20208-szam-20200424  

https://obuda.hu/blog/hirek/ismet-a-megszokott-nyitvatartassal-varja-latogatoit-a-fszek-ket-keruleti-konyvtara/
https://obuda.hu/blog/hirek/ismet-a-megszokott-nyitvatartassal-varja-latogatoit-a-fszek-ket-keruleti-konyvtara/
https://obuda.hu/blog/hirek/ismet-a-megszokott-nyitvatartassal-varja-latogatoit-a-fszek-ket-keruleti-konyvtara/
https://obuda.hu/blog/hirek/ismet-a-megszokott-nyitvatartassal-varja-latogatoit-a-fszek-ket-keruleti-konyvtara/
https://budafokteteny.hu/program/oktoberi-konyvtari-napok
https://budafokteteny.hu/program/oktoberi-konyvtari-napok
https://budafokteteny.hu/program/csaladi-25-os-beiratkozasi-kedvezmeny-a-fszek-budafoki-konyvtarban
https://budafokteteny.hu/
https://tomorivilag.hu/2020/10/18/bemutatkozik-a-budafok-konyvtar-es-a-budapest-budafok-topoteka/
https://www.budafokteteny.hu/hir/a-fszek-konyvtarai-nem-fogadnak-olvasokat
https://www.bpeletetazeveknek.org/post/k%C3%B6nyvklub-zoom-platformon
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-01-24_09-15-00&enddate=2020-01-24_11-10-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-01-24_09-15-00&enddate=2020-01-24_11-10-00&ch=mr1
https://www.youtube.com/watch?v=lntUbXp55hQ
http://media13.hu/hirnok/hirnok_2020_03.pdf
http://media13.hu/hirnok/hirnok_2020_04.pdf
https://issuu.com/krepler/docs/elet_2020-0402_10-06_web_00_cmyk/18
https://www.bp16.hu/hirek/keruleti-ujsag/20208-szam-20200424
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június 12.  

 Olvasópróba, Újranyitás előkészítve http://media13.hu/hirnok/hirnok_2020_12.pdf  
június 14.  

 Újpest TV: Körkép c. műsor - Újraindul a kulturális élet Újpesten – Élő beszélgetés Haszonné Kiss Katalin 

régióigazgatóval https://www.youtube.com/watch?v=1czmzl-b3G4&feature=youtu.be  
június 18.   

 Újpesten is nyitnak a könyvtárak https://www.ujpest.hu/hir/12444/Ujpesten_is_kinyitnak_a_konyvtarak/  
 Dagály utcai könyvtár nyitási információk / XIII. Kerületi Hírnök  
június 23.  

 Jó hír a könyvtár szerelmeseinek /zuglo.ezalenyeg.hu/  https://zuglo.ezalenyeg.hu/erdekes/jo-hir-az-olvasas-

szerelmeseinek-megnyitott-a-bosnyak-es-a-furedi-konyvtar-

6582?utm_source=hirstart&utm_medium=cpc&utm_campaign=6582   
június 25.  

 Háromütemes olvasás -  15. kerületi FSZEK könyvtárak nyitása 

https://xvmedia.hu/23rfdsardw3r/uploads/2020/06/elet_2020-12_0612_web.pdf  
június 30.  

 Több ütemben nyit újra a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár https://erzsebetvaros.hu/erzsebetvaros-hirei/hirek-

es-kultura/hirek-es-kultura/tobb-utemben-nyit-ujra-a-konyvtar  
július 1.  

 Újra nyit a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár  https://www.bp16.hu/hirek/keruleti-ujsag/202013szam-

20200701  
július 2.  

 Dagály utcai könyvtár nyitvatartási információk / XIII. Kerületi Hírnök  
 Három ütemben nyit a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár /www.zuglo.hu/   

https://www.zuglo.hu/harom-utemben-nyit-ujra-a-fovarosi-szabo-ervin-konyvtar/    
július 3.   

 https://xvmedia.hu/video/hirtukor-2020-07-03-feliratos/    

 https://xvmedia.hu/video/kinyitott-az-osszes-xv-keruleti-konyvtar/  
július 16.  

 Dagály utcai könyvtár nyitvatartási információk / XIII. Kerületi Hírnök  
július 17.  

 Újpest TV: Körkép c. műsor – Szabadon lehet válogatni a könyvtárba – Élő beszélgetés Goldoványi Zoltán 

könyvtárvezetővel https://www.youtube.com/watch?v=l_gGzOYPcMQ&feature=youtu.be  
július 30.  

 A 15. kerületi FSZEK könyvtárak nyitása / ÉLETképek  
augusztus 6.  

 Dagály utcai könyvtár nyitvatartási információk / XIII. Kerületi Hírnök  
augusztus 13.  

 Könyvet házhoz szolgáltatás a kerületi FSZEK könyvtárakban / ÉLETképek  
augusztus 21.  

 Dagály utcai könyvtár nyitvatartási információk / XIII. Kerületi Hírnök  
augusztus 28..   

 Kerületi TV riport az újranyitásról (25. perctől) http://www.media13.hu/tv13-200828-magazin.html  
szeptember 3.  

 Dagály utcai könyvtár nyitvatartási információk / XIII. Kerületi Hírnök  
szeptember 17.  

 Dagály utcai könyvtár nyitvatartási információk / XIII. Kerületi Hírnök  
október 1.  

 Dagály utcai könyvtár nyitvatartási információk / XIII. Kerületi Hírnök  
 Régi-új nyitva tartás a kerületi FSZEK könyvtárakban / ÉLETképek  
október 15.  

 Dagály utcai könyvtár nyitvatartási információk / XIII. Kerületi Hírnök  
november 11.   

 A koronavírus-járvány második hulláma miatt a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtára és 

tagkönyvtárai bezárnak https://4.kerulet.ittlakunk.hu/holmi/kultura-szorakozas/kiraly-utcai-konyvtar-

fovarosi-szabo-ervin-konyvtar  
 

 

http://media13.hu/hirnok/hirnok_2020_12.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1czmzl-b3G4&feature=youtu.be
https://www.ujpest.hu/hir/12444/Ujpesten_is_kinyitnak_a_konyvtarak/
https://zuglo.ezalenyeg.hu/erdekes/jo-hir-az-olvasas-szerelmeseinek-megnyitott-a-bosnyak-es-a-furedi-konyvtar-6582?utm_source=hirstart&utm_medium=cpc&utm_campaign=6582
https://zuglo.ezalenyeg.hu/erdekes/jo-hir-az-olvasas-szerelmeseinek-megnyitott-a-bosnyak-es-a-furedi-konyvtar-6582?utm_source=hirstart&utm_medium=cpc&utm_campaign=6582
https://zuglo.ezalenyeg.hu/erdekes/jo-hir-az-olvasas-szerelmeseinek-megnyitott-a-bosnyak-es-a-furedi-konyvtar-6582?utm_source=hirstart&utm_medium=cpc&utm_campaign=6582
https://xvmedia.hu/23rfdsardw3r/uploads/2020/06/elet_2020-12_0612_web.pdf
https://erzsebetvaros.hu/erzsebetvaros-hirei/hirek-es-kultura/hirek-es-kultura/tobb-utemben-nyit-ujra-a-konyvtar
https://erzsebetvaros.hu/erzsebetvaros-hirei/hirek-es-kultura/hirek-es-kultura/tobb-utemben-nyit-ujra-a-konyvtar
https://www.bp16.hu/hirek/keruleti-ujsag/202013szam-20200701
https://www.bp16.hu/hirek/keruleti-ujsag/202013szam-20200701
https://www.zuglo.hu/harom-utemben-nyit-ujra-a-fovarosi-szabo-ervin-konyvtar/
https://xvmedia.hu/video/hirtukor-2020-07-03-feliratos/
https://xvmedia.hu/video/kinyitott-az-osszes-xv-keruleti-konyvtar/
https://www.youtube.com/watch?v=l_gGzOYPcMQ&feature=youtu.be
http://www.media13.hu/tv13-200828-magazin.html
https://4.kerulet.ittlakunk.hu/holmi/kultura-szorakozas/kiraly-utcai-konyvtar-fovarosi-szabo-ervin-konyvtar
https://4.kerulet.ittlakunk.hu/holmi/kultura-szorakozas/kiraly-utcai-konyvtar-fovarosi-szabo-ervin-konyvtar
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november 15.  

 Bezárt a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár és nem nyitnak ki 

tagkönyvtárai https://ujpestihirmondo.hu/2020/11/15/bezart-a-fovarosi-szabo-ervin-konyvtar-es-nem-

nyitnak-ki-tagkonyvtarai/  

 

3. sz. régió könyvtárai 
 

február 24.  

 Biztonságos internet használat (bp.18.hu) 

       https://www.bp18.hu/hirek/webhirado18/item/19531-biztonsagos-internethasznalat 

március 26, 

 Játék a könyvtárban 1. rész (TV10 Kőbánya) 

       https://www.youtube.com/watch?v=4nfwf1sYoyE 

április 04. 

 Felfedezetlen kincsek a könyvtárban (Walczer Patrik interjúja Kaposi Ildikó könyvtárvezetővel 

       https://hajonaplo.ma/muzeumok/orult-jo-volt-latni-ahogy-szalltak-a-lajkok.html 

április 09. 

 Bűvésztrükkök a könyvtárban (TV10 Kőbánya) 

       https://www.youtube.com/watch?v=xEPTo75ws9o 

április 09. 

 Hangoskönyv a tévében (TV10 Kőbánya) 

https://www.facebook.com/kobanyatv/videos/hangosk%C3%B6nyv-a-

t%C3%A9v%C3%A9ben/552746922310654/ 

április14. 

 A könyvtárak bezártak, de működnek, csak másként (Klubrádió) Interjú Varga Lillával 

       https://www.klubradio.hu/adasok/a-konyvtarak-bezartak-de-mukodnek-csak-maskepp-112037 

július 23.  

 A Pesti úti könyvtár ismét várja az olvasókat –cikk (Hírhozó: 17. kerület önkormányzatának lapja) 

július 30.  

 Tudósítás a könyvtárak újranyitásáról (18tv) 

       https://www.facebook.com/online18tv/posts/3120173004763173 

augusztus 1. 

 A lila szín otthonosságában (Lila lazúr - Eszes Zoltán kiállítása) 

https://youtu.be/CkJ9qRL4khE 

 

Programajánlók kétheti rendszerességgel a Csepeli Hírmondó c. önkormányzati újságban. 

https://ujpestihirmondo.hu/2020/11/15/bezart-a-fovarosi-szabo-ervin-konyvtar-es-nem-nyitnak-ki-tagkonyvtarai/
https://ujpestihirmondo.hu/2020/11/15/bezart-a-fovarosi-szabo-ervin-konyvtar-es-nem-nyitnak-ki-tagkonyvtarai/
https://www.bp18.hu/hirek/webhirado18/item/19531-biztonsagos-internethasznalat
https://www.youtube.com/watch?v=4nfwf1sYoyE
https://hajonaplo.ma/muzeumok/orult-jo-volt-latni-ahogy-szalltak-a-lajkok.html
https://www.youtube.com/watch?v=xEPTo75ws9o
https://www.facebook.com/kobanyatv/videos/hangosk%C3%B6nyv-a-t%C3%A9v%C3%A9ben/552746922310654/
https://www.facebook.com/kobanyatv/videos/hangosk%C3%B6nyv-a-t%C3%A9v%C3%A9ben/552746922310654/
https://www.klubradio.hu/adasok/a-konyvtarak-bezartak-de-mukodnek-csak-maskepp-112037
https://www.facebook.com/online18tv/posts/3120173004763173
https://youtu.be/CkJ9qRL4khE
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10. sz. melléklet: A FSZEK munkatársainak más intézményi, szervezeti keretek 

között folytatott tanulmányai 

 

Tanulmányok, tanfolyam Időpont Hol / szervező Szerv. egység 

A könyvtárosok szerepe a tanulást 

támogató könyvtári szolgáltatások 

megvalósításában 

2020.01.06-01.15. EFOP Projektiroda 

1. régió 2 

munkatársa  

2. régió 1 

munkatársa 

A szerzői jog a könyvtárakban. 30 

órás akkreditált továbbképzés 
2020. 05. 05-08. OSZK KI, online 

KK Budapest 

Gyűjtemény  

1 munkatársa 

A zeneirodalom csúcspontjai 

könyvtáros szemmel 
2020.09.21-29. OSZK KI 

2. régió  

1 munkatársa 

Angol szaknyelvi tanfolyam 
2020.09.24-25., 09.28-

29., 10.05-07. 
online/ OSZK, KI 

KK Táj. Osztály  

1 munkatársa 

Biztonságos Internet Nap 2020.02.11 

Nemzetközi 

Gyermekmentő 

Szolgálat 

1. régió 1 

munkatársa 

Britannica's Virtual Exhibition Day 2020.10.16. online/ Britannica 
KK Táj. Osztály  

1 munkatársa 

Hatékony kommunikáció a 

közgyűjteményekben 
2020.01.20 EFOP Projektiroda 

1. régió  

1 munkatársa 

Iskolai könyvtáros szakirány 1 éves 

képzés 
2019. 09.15-2020.06.30 ELTE BTK 

2. régió  

1 munkatársa 

K2 továbbképzési nap: A 

könyvtárak szerepe az online 

tanulás szolgálatában 1. 

2020.12.10. online/ OSZK, KI 

KK Táj. Osztály  

4 munkatársa 

1. régió 5 

munkatársa 

K2 továbbképzési nap: Szólj hozzá! 

Hozzá szólj! 
2020.04.29. online/ OSZK, KI 

KK Táj. Osztály  

1 munkatársa 

Kafka’s Communities – Reading 

Kafka in the 21st century 
2020. 03.26. 

webinarium/ 

National Library of 

Israel, University of 

Antwerp, Hebrew 

Unversity, 

Jerusalem 

KK Táj. Osztály  

1 munkatársa 

Muzeális könyvtári 

dokumentumok: megőrzés, 

nyilvántartás, szolgáltatás 

2020. 12. 01-03. OSZK KI, online 

KK Budapest 

Gyűjtemény  

1 munkatársa 

OMIKK: Fehér Könyv – 

Módszertani útmutató a 

közgyűjteményi kulturális örökség 

digitalizálásához és közzétételéhez  

2020.12.01-02.08-09. 

MNM OMMIK; 

ommik.hu; 

museumlearning.hu; 

Informatikai Osztály  

1 munkatársa 

Segédkönyvtáros képzés 2020. 09.03-2021.06.30 SOTERLINE 
2. régió  

1 munkatársa 

Segédkönyvtáros képzés 2019.11.28-2020.10.05. SOTERLINE 
1. régió  

1 munkatársa 

Segédkönyvtáros képzés  2020.10.10-2021.09.10. 
Vendéglátó 

Akadémia 

1. régió  

2 munkatársa 

Study Time 2020.04.02. 

webinarium/ Study 

Time, University of 

Portsmouth 

KK Táj. Osztály 1 

munkatársa 

Web of Science workshop 2020.05.07 Claritative Analitics 

KK Szociológiai 

Gyűjtemény 2 

munkatársa 
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11. sz. melléklet: A könyvtár egyes szervezeti egységei által szervezett belső 

továbbképzések 

 

Időpont Téma Célcsoport Előadó 
Résztvevők 

száma 

2020.02.04 
RFID Önkiszolgáló 

rendszer használata 

Központi könyvtár 

tájékoztató 

könyvtárosai 

Informatikai 

Osztály 

munkatársa 

10 

2020.02.05 
RFID Önkiszolgáló 

rendszer használata 

Központi könyvtár 

tájékoztató 

könyvtárosai 

Informatikai 

Osztály 

munkatársa 

10 

2020.03.04 Corvina használata 

1. régió 

könyvtárainak 

vezetői 

Informatikai 

Osztály 

munkatársai 

18 fő 

2020.01.13-

14.; 01.28-

29.; 02.10-

11.; 02.25-26 

Vezetői 

kompetencia-

fejlesztő tréning 

(NKA204104/01520) 

középvezetők, 

jövőbeli potenciális 

vezetők 

Dr. Ficzkó 

Zsuzsanna 
12 fő 

2020. 

március 12. 

Meinig Artúr 

építészete 

KK Tájékoztató 

osztály, Budapest 

gyűjtemény 

Dr. Rozsnyai 

József 
15 fő 

2020.08.11 

Az új honlap 

felépítésének 

bemutatása 

 
Központi 

Könyvtár 

munkatársa 

5 fő 

2020.09.15 

Az új honlap 

szerkesztői 

felületének oktatása 

 
Központi 

Könyvtár 

munkatársa 

19 fő 
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12. sz. melléklet: A FSZEK munkatársainak részvétele szakmai konferenciákon 

 

Időpont Rendezvény Helyszín Szervező 
Résztvev

ők 

2020.01.23 EFOP Projektzáró konferencia 
Skanzen, 

Szentendre 
Skanzen 3 fő 

2020.01.29 
Qulto éves szakmai nap: előadások és 

beszámolók a Monguz működéséről  
FSZEK 

Monguz & 

FSZEK 
4 fő 

2020.01.30-31. EFOP III. mérföldkő konferencia 
Benczúr Hotel, 

Budapest 

EFOP Projekt 

iroda 
7 fő 

2020.02.05 "Készüljetek a jövőre" konferencia 
Budapest, 

Eötvös 10. 

People Team- 

Hebe 
1 fő 

2020.02.11. Biztonságos internet nap Budapest 
Nemz. Gyermek-

mentő Szolgálat 
1fő 

2020.02.27 
Qulto Workshop: Mobilapplikációk a 

könyvtáraknak  
FSZEK 

Monguz & 

Informatikai o. 
4 fő 

2020.02.28 
11. Építészettörténeti Konferencia, 

2020.02.28-án 
Budapest BME 1 fő 

2020.04.29 

Szólj hozzá! Hozzá szólj! 

Marketingtrükkök a célcsoportok 

megszólításához (K2 sorozat) 

Zoom Könyvtári Intézet 2 fő 

2020.06.18 
Könyvtárak hatása a társadalomban: 

mérjük és tegyük láthatóvá 
Zoom Könyvtári Intézet 2 fő 

2020.09.23. 
Mesepedagógia workshop Bajzáth 

Mária vezetésével 
Székesfehérvár 

Népmesepont és 

könyvtár 
1fő 

2020.09.29. 
A média hatása a gyerekekre és 

fiatalokra 
Budapest, MTA 

Nemz. Gyermek-

mentő Szolgálat 
1 fő 

2020.11.18-

12.09. 

MKE Kihívások és kompetenciák 

konferencia 

Youtube 

csatorna 
MKE 16 fő 

2020.11.25. Workshop koncertszervezőknek ZOOM Zeneakadémia 1 fő 

2020.11.26. 
Környezettudatos könyvtárak, sikeres 

fenntarthatóság 
online teams Könyvtári Intézet 6 fő 

2020.11.26. Rézler Gyula tudományos öröksége Zoom 

Magyarország 

Felfedezése 

Alapítvány 

1 fő 

2020. 11.26-

27. 

MUSEUM@DIGIT online 

konferencia 
MNM / Zoom 

Magyar Nemzeti 

Múzeum 
1 fő 

2020.11.26. Bach.2 Future ZOOM 

European Forum 

on Classical 

Music 

1 fő 

2020.12.01-02; 

8-9. 

Közgyűjteményi Digitalizálás - Fehér 

Könyv Online Workshop 
MNM / ZOOM 

Magyar Nemzeti 

Múzeum OMMIK 
2 fő 

2020.12.10 
Könyvtárak az online tanulás 

szolgálatában 
online teams Könyvtári Intézet 1 fő 

2020.12.15. 
Notated Music in an Online 

Environment 
ZOOM AIML 1 fő 
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13. sz. melléklet: A könyvtár által szervezett szakmai rendezvények 

 

Időpont Téma Célcsoport 
Résztvevő

k száma 

01.30-31. 

III. Mérföldkő Konferencia (Múzeumi és Könyvtári 

Fejlesztések Mindenkinek kiemelt európai uniós fejlesztési 

projekt, „Az én könyvtáram program”) 

könyvtárosok, 

pedagógusok 
143 fő 

12.08 
Virtuális bemutató és tapasztalatok megosztása: Az 

önkiszolgáló szkenner használata, szolgáltatása a Központi 

könyvtárban 

OSZK 

osztályvezetői 
10 fő 
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14. sz. melléklet: A könyvtár munkatársainak előadásai szakmai rendezvényeken 

 

Időpont Rendezvény Előadó Téma 

2020.01.23 

„Érték, hatás, változás – 36 hónap a 

múzeumokért és a könyvtárakért” 

sajtótájékoztató 

főigazgató 

A „Múzeumi és könyvtári 

fejlesztések mindenkinek” című 

kiemelt projekt könyvtári területen 

megvalósult eredményei 

2020.01.23 

„Érték, hatás, változás – 36 hónap a 

múzeumokért és a könyvtárakért” 

projektzáró konferencia 

főigazgató 
A kiemelt projekt szerepe a 

könyvtári területen 

2020.01.23 

„Érték, hatás, változás – 36 hónap a 

múzeumokért és a könyvtárakért” 

projektzáró konferencia 

projekt 

szakmai 

vezető 

A jó gyakorlatoktól a komplex 

módszertani gyűjteményig 

– tanulást támogató 

könyvtári  szolgáltatások 

2020.01.23 

„Érték, hatás, változás – 36 hónap a 

múzeumokért és a könyvtárakért” 

projektzáró konferencia 

projekt 

szakmai 

vezető 

Hátránykompenzáció és 

tehetséggondozás Kerekasztal-

beszélgetés 

2020.01.23 

„Érték, hatás, változás – 36 hónap a 

múzeumokért és a könyvtárakért” 

projektzáró konferencia 

projekt mts 
A módszertan alkalmazását vállaló 

intézményi együttműködések 

2020.01.23 

„Érték, hatás, változás – 36 hónap a 

múzeumokért és a könyvtárakért” 

projektzáró konferencia 

projekt mts Partnerség és hálózatosodás 

2020.01.30-

31. 

III. Mérföldkő Konferencia (Múzeumi 

és Könyvtári Fejlesztések Mindenkinek 

kiemelt európai uniós fejlesztési 

projekt, „Az én könyvtáram program”) 

projekt mts moderátor 

2020.01.30 

III. Mérföldkő Konferencia (Múzeumi 

és Könyvtári Fejlesztések Mindenkinek 

kiemelt európai uniós fejlesztési 

projekt, „Az én könyvtáram program”) 

főigazgató 
Az én könyvtáram program 

megvalósult fejlesztései 

2020.01.30 

III. Mérföldkő Konferencia (Múzeumi 

és Könyvtári Fejlesztések Mindenkinek 

kiemelt európai uniós fejlesztési 

projekt, „Az én könyvtáram program”) 

projekt 

szakmai 

vezető 

Nem középiskolás fokon… - 

Kerekasztal-beszélgetés Háy János 

íróval és Nényei Pál középiskolai 

tanárral 

2020.01.31 

III. Mérföldkő Konferencia (Múzeumi 

és Könyvtári Fejlesztések Mindenkinek 

kiemelt európai uniós fejlesztési 

projekt, „Az én könyvtáram program”) 

projekt 

munkatársak 

Melyiket a kilenc közül? – Az én 

könyvtáram módszertani 

kiadványainak bemutatója 

2020.01.31 

III. Mérföldkő Konferencia (Múzeumi 

és Könyvtári Fejlesztések Mindenkinek 

kiemelt európai uniós fejlesztési 

projekt, „Az én könyvtáram program”) 

projekt 

szakmai 

vezető 

Értékőrző megújulás a 

könyvtárakban – kerekasztal-

beszélgetés  

2020.02.12 
XIII. kerületi könyvtárostanárok 

képzése 

KK 

munkatárs 

Környezetvédelem-  

tudomány- irodalom találkozása a 

gyermekkönyvtári 

foglalkozásokban 

2020.02.13 
OSZK KI - Könyvtári szakértői 

ismeretek 

főigazgató-

helyettes 

A korszerű könyvtár működési 

feltételei 

2020.03.06 
OSZK KI- Határon túli képzés, 

Pelmonostor 

KK 

munkatárs 
Gyermekkönyvtári ismeretek 
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Időpont Rendezvény Előadó Téma 

2020.03.25 
Okos város, okos könyvtár. Internet 

Fiesta Zárókonferencia 

főigazgató-

helyettes 

Okos könyvtárakkal az okos 

közösségekért 

2020.03.26 Állami Számvevőszék konfenciája főigazgató 
A nyilvános könyvtár gazdálkodása 

a gyakorlatban 

2020.06.25 OSZK KI - Segédkönyvtáros képzés 
KK 

munkatárs 
Gyermekkönyvtári ismeretek 

2020.07.06 OSZK KI - Segédkönyvtáros képzés BGY vezetője Helyismeret 

2020.09.21 
OSZK KI  Korszerű helyismeret c. 

akreditált továbbképzés 
BGY vezetője 

A helyismereti tájékoztatás, 

tartalommegosztás, közösségi 

részvétel az interneten 

2020.10.14 

KI-Békés Megyei Könyvtár: 

Makerspace a könyvtárban c. 

akkreditált továbbképzés 

főigazgató-

helyettes 

Digitális kompetenciák: kihívások 

és lehetőségek a könyvtárakban 

2020.10.14 

KI-Békés Megyei Könyvtár: 

Makerspace a könyvtárban c. 

akkreditált továbbképzés 

főigazgató-

helyettes 

A makerspace külföldi könyvtári 

gyakorlata 

2020.10.14 

KI-Békés Megyei Könyvtár: 

Makerspace a könyvtárban c. 

akkreditált továbbképzés 

főigazgató-

helyettes 

Új könyvtári szolgáltatások 

napjaink nyilvános könyvtárában. 

Szolgáltatásfejlesztés a Design 

Thinking módszertana alapján 

2020.10.22 BME-OMIKK Segédkönyvtáros képzés BGY vezetője Helyismeret 
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15. sz. melléklet: A FSZEK munkatársainak részvétele tanulmányutakon, 

utazásokon 

 

Időpont Téma Hol 
Résztvevő

k 

Szervezeti 

egység 

2020.02.14 

Az önkiszolgáló kölcsönző 

használata a Corvinus Egyetem 

Könyvtárában 

Budapest Corvinus 

Egyetem Könyvtár 
2 fő 

Informatikai 

osztály 

2020.03.06

. 

Látogatás a Pélmonostori 

Könyvtárban és Gyerekkönyvtárban 
Pelmonostor 1 fő 

Sárkányos 

Gyerekkönyvtár 
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16. sz. melléklet: A FSZEK munkatársainak szakmai publikációi 

 

Szerző Cím Megjelenési adatok Nyelv URL 

Babákné 

Kálmán 

Mariann 

Fedezzük fel a neten az 

információt! 

Digitális írástudást 

fejlesztő könyvtári 

mintaprogramok, 

Budapest, FSZEK, 2020. 

35-49. p. 

HU 

http://www.azenkonyvtaram

.hu/documents/11543/49997

/Digit%C3%A1lis+%C3%A

Dr%C3%A1stud%C3%A1st

+fejleszt%C5%91%20k%C3

%B6nyvt%C3%A1ri+minta

programok%C2%A0%C2%

A0/f10c8c43-66bc-495a-

a8df-61f0747994ec 

Babákné 

Kálmán 

Mariann 

„Azt a betyárját!” 

Irodalom, dráma, 

önismeret – nyomozás 

és tábor 

középiskolásoknak 

Könyvtárhasználat-

információkeresést 

fejlesztő könyvtári 

mintaprogramok, 

Budapest, FSZEK, 2020. 

204-216. p. 

HU 

http://www.azenkonyvtaram

.hu/documents/11543/49997

/K%C3%B6nyvt%C3%A1r

haszn%C3%A1lat-

inform%C3%A1ci%C3%B3

keres%C3%A9st+fejleszt%

C5%91%20k%C3%B6nyvt

%C3%A1ri+mintaprogramo

k/2250cb1b-d3d1-4e7a-

84c1-329a8a5fa718  

Balogh 

András 

 A könyvtári 

tájékoztatás 

hermeneutikai vázlata 

Könyv, Könyvtár, 

Könyvtáros. 2020. 11. 
HU   

Dienes Éva 

Sárkányos kincskeresés 

és palotaséta a 

könyvtárban 

Könyvtárhasználat-

információkeresést 

fejlesztő könyvtári 

mintaprogramok, 

Budapest, FSZEK, 2020. 

58-69. p. 

HU 

http://www.azenkonyvtaram

.hu/documents/11543/49997

/K%C3%B6nyvt%C3%A1r

haszn%C3%A1lat-

inform%C3%A1ci%C3%B3

keres%C3%A9st+fejleszt%

C5%91%20k%C3%B6nyvt

%C3%A1ri+mintaprogramo

k/2250cb1b-d3d1-4e7a-

84c1-329a8a5fa718  

Dippold Péter 
A Könyvtári Intézet 

első öt éve. 2000-2005 

Könyvtári Figyelő. 2020. 

4. 183-186. p. 
HU 

http://ki2.oszk.hu/kf/2020/0

8/a-konyvtari-intezet-elso-

ot-eve-%E2%80%93-

2000%E2%80%932005/ 

Dippold Péter 

Rekviem a 

bibliográfiáért? 

Esettanulmány egy 

szakbibliográfia 

metamorfózisáról 

Kiszl, Péter; Németh, 

Katalin (szerk.) 

Információközvetítés és 

közösségépítés – 

multifunkciós könyvtári 

hálózatok. Bp. ELTE 

BTK KITI. 2020. 65-77. 

p. 

HU 
https://edit.elte.hu/xmlui/han

dle/10831/46552  

Dippold Péter 

A Multitasking Public 

Library.: Case Study 

on Triple Function of 

Central Library of 

Ervin Szabó 

Metropolitan Library 

ITlib. Informačné 

technológie a knižnice 

2019: 4 pp. 37-41. , 5 p. 

(2019) (2020-ban jelent 

meg) 

EN 

https://itlib.cvtisr.sk/buxus/d

ocs/37_a%20multitasking.pd

f  

http://www.azenkonyvtaram.hu/documents/11543/49997/K%C3%B6nyvt%C3%A1rhaszn%C3%A1lat-inform%C3%A1ci%C3%B3keres%C3%A9st+fejleszt%C5%91%20k%C3%B6nyvt%C3%A1ri+mintaprogramok/2250cb1b-d3d1-4e7a-84c1-329a8a5fa718
http://www.azenkonyvtaram.hu/documents/11543/49997/K%C3%B6nyvt%C3%A1rhaszn%C3%A1lat-inform%C3%A1ci%C3%B3keres%C3%A9st+fejleszt%C5%91%20k%C3%B6nyvt%C3%A1ri+mintaprogramok/2250cb1b-d3d1-4e7a-84c1-329a8a5fa718
http://www.azenkonyvtaram.hu/documents/11543/49997/K%C3%B6nyvt%C3%A1rhaszn%C3%A1lat-inform%C3%A1ci%C3%B3keres%C3%A9st+fejleszt%C5%91%20k%C3%B6nyvt%C3%A1ri+mintaprogramok/2250cb1b-d3d1-4e7a-84c1-329a8a5fa718
http://www.azenkonyvtaram.hu/documents/11543/49997/K%C3%B6nyvt%C3%A1rhaszn%C3%A1lat-inform%C3%A1ci%C3%B3keres%C3%A9st+fejleszt%C5%91%20k%C3%B6nyvt%C3%A1ri+mintaprogramok/2250cb1b-d3d1-4e7a-84c1-329a8a5fa718
http://www.azenkonyvtaram.hu/documents/11543/49997/K%C3%B6nyvt%C3%A1rhaszn%C3%A1lat-inform%C3%A1ci%C3%B3keres%C3%A9st+fejleszt%C5%91%20k%C3%B6nyvt%C3%A1ri+mintaprogramok/2250cb1b-d3d1-4e7a-84c1-329a8a5fa718
http://www.azenkonyvtaram.hu/documents/11543/49997/K%C3%B6nyvt%C3%A1rhaszn%C3%A1lat-inform%C3%A1ci%C3%B3keres%C3%A9st+fejleszt%C5%91%20k%C3%B6nyvt%C3%A1ri+mintaprogramok/2250cb1b-d3d1-4e7a-84c1-329a8a5fa718
http://www.azenkonyvtaram.hu/documents/11543/49997/K%C3%B6nyvt%C3%A1rhaszn%C3%A1lat-inform%C3%A1ci%C3%B3keres%C3%A9st+fejleszt%C5%91%20k%C3%B6nyvt%C3%A1ri+mintaprogramok/2250cb1b-d3d1-4e7a-84c1-329a8a5fa718
http://www.azenkonyvtaram.hu/documents/11543/49997/K%C3%B6nyvt%C3%A1rhaszn%C3%A1lat-inform%C3%A1ci%C3%B3keres%C3%A9st+fejleszt%C5%91%20k%C3%B6nyvt%C3%A1ri+mintaprogramok/2250cb1b-d3d1-4e7a-84c1-329a8a5fa718
http://www.azenkonyvtaram.hu/documents/11543/49997/K%C3%B6nyvt%C3%A1rhaszn%C3%A1lat-inform%C3%A1ci%C3%B3keres%C3%A9st+fejleszt%C5%91%20k%C3%B6nyvt%C3%A1ri+mintaprogramok/2250cb1b-d3d1-4e7a-84c1-329a8a5fa718
http://www.azenkonyvtaram.hu/documents/11543/49997/K%C3%B6nyvt%C3%A1rhaszn%C3%A1lat-inform%C3%A1ci%C3%B3keres%C3%A9st+fejleszt%C5%91%20k%C3%B6nyvt%C3%A1ri+mintaprogramok/2250cb1b-d3d1-4e7a-84c1-329a8a5fa718
http://www.azenkonyvtaram.hu/documents/11543/49997/K%C3%B6nyvt%C3%A1rhaszn%C3%A1lat-inform%C3%A1ci%C3%B3keres%C3%A9st+fejleszt%C5%91%20k%C3%B6nyvt%C3%A1ri+mintaprogramok/2250cb1b-d3d1-4e7a-84c1-329a8a5fa718
http://www.azenkonyvtaram.hu/documents/11543/49997/K%C3%B6nyvt%C3%A1rhaszn%C3%A1lat-inform%C3%A1ci%C3%B3keres%C3%A9st+fejleszt%C5%91%20k%C3%B6nyvt%C3%A1ri+mintaprogramok/2250cb1b-d3d1-4e7a-84c1-329a8a5fa718
http://www.azenkonyvtaram.hu/documents/11543/49997/K%C3%B6nyvt%C3%A1rhaszn%C3%A1lat-inform%C3%A1ci%C3%B3keres%C3%A9st+fejleszt%C5%91%20k%C3%B6nyvt%C3%A1ri+mintaprogramok/2250cb1b-d3d1-4e7a-84c1-329a8a5fa718
http://www.azenkonyvtaram.hu/documents/11543/49997/K%C3%B6nyvt%C3%A1rhaszn%C3%A1lat-inform%C3%A1ci%C3%B3keres%C3%A9st+fejleszt%C5%91%20k%C3%B6nyvt%C3%A1ri+mintaprogramok/2250cb1b-d3d1-4e7a-84c1-329a8a5fa718
http://www.azenkonyvtaram.hu/documents/11543/49997/K%C3%B6nyvt%C3%A1rhaszn%C3%A1lat-inform%C3%A1ci%C3%B3keres%C3%A9st+fejleszt%C5%91%20k%C3%B6nyvt%C3%A1ri+mintaprogramok/2250cb1b-d3d1-4e7a-84c1-329a8a5fa718
http://www.azenkonyvtaram.hu/documents/11543/49997/K%C3%B6nyvt%C3%A1rhaszn%C3%A1lat-inform%C3%A1ci%C3%B3keres%C3%A9st+fejleszt%C5%91%20k%C3%B6nyvt%C3%A1ri+mintaprogramok/2250cb1b-d3d1-4e7a-84c1-329a8a5fa718
http://www.azenkonyvtaram.hu/documents/11543/49997/K%C3%B6nyvt%C3%A1rhaszn%C3%A1lat-inform%C3%A1ci%C3%B3keres%C3%A9st+fejleszt%C5%91%20k%C3%B6nyvt%C3%A1ri+mintaprogramok/2250cb1b-d3d1-4e7a-84c1-329a8a5fa718
http://www.azenkonyvtaram.hu/documents/11543/49997/K%C3%B6nyvt%C3%A1rhaszn%C3%A1lat-inform%C3%A1ci%C3%B3keres%C3%A9st+fejleszt%C5%91%20k%C3%B6nyvt%C3%A1ri+mintaprogramok/2250cb1b-d3d1-4e7a-84c1-329a8a5fa718
http://www.azenkonyvtaram.hu/documents/11543/49997/K%C3%B6nyvt%C3%A1rhaszn%C3%A1lat-inform%C3%A1ci%C3%B3keres%C3%A9st+fejleszt%C5%91%20k%C3%B6nyvt%C3%A1ri+mintaprogramok/2250cb1b-d3d1-4e7a-84c1-329a8a5fa718
http://www.azenkonyvtaram.hu/documents/11543/49997/K%C3%B6nyvt%C3%A1rhaszn%C3%A1lat-inform%C3%A1ci%C3%B3keres%C3%A9st+fejleszt%C5%91%20k%C3%B6nyvt%C3%A1ri+mintaprogramok/2250cb1b-d3d1-4e7a-84c1-329a8a5fa718
http://ki2.oszk.hu/kf/2020/08/a-konyvtari-intezet-elso-ot-eve-%E2%80%93-2000%E2%80%932005/
http://ki2.oszk.hu/kf/2020/08/a-konyvtari-intezet-elso-ot-eve-%E2%80%93-2000%E2%80%932005/
http://ki2.oszk.hu/kf/2020/08/a-konyvtari-intezet-elso-ot-eve-%E2%80%93-2000%E2%80%932005/
http://ki2.oszk.hu/kf/2020/08/a-konyvtari-intezet-elso-ot-eve-%E2%80%93-2000%E2%80%932005/
https://edit.elte.hu/xmlui/handle/10831/46552
https://edit.elte.hu/xmlui/handle/10831/46552
https://itlib.cvtisr.sk/buxus/docs/37_a%20multitasking.pdf
https://itlib.cvtisr.sk/buxus/docs/37_a%20multitasking.pdf
https://itlib.cvtisr.sk/buxus/docs/37_a%20multitasking.pdf
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Szerző Cím Megjelenési adatok Nyelv URL 

Farkas Ferenc 

A Múzeumi és 

könyvtári fejlesztések 

mindenkinek projekt 

keretében megvalósult 

Az én könyvtáram 

program eredményei 

Könyvtári Figyelő. 2020. 

3.sz. 437.455. p. 
HU 

http://ki2.oszk.hu/kf/2020/1

0artalom-20203 

Farkas Ferenc 

- Gáti Anna 

Olvasásnépszerűsítés 

megújuló eszközökkel 

Könyv, Könyvtár, 

Könyvtáros. 2020. 11. 
HU 

http://ki2.oszk.hu/3k/2020/1

2/tartalom-202011/ 

Horváth 

Tímea 

A bolond 

kútásó. Biblioterápiás s

zempontú novella 

elemzés 

In.: A biblioterápia közel

ről Szerk: Bartos Éva, 

Budapest, Pont Kiadó, 

2020. 87-91. p. 

HU  

Kovácsné 

Koreny Ágnes 

Okos könyvtárakkal az 

okos közösségekért 

Könyvtári Figyelő. 2020. 

1.sz. 58.64. p. 
HU 

http://ki2.oszk.hu/kf/2020/0

4/ 

Sándor Tibor 
Budapest. A 

városlakók lapja, szerk. 
   

Sándor Tibor Digitális helytörténet Városunk. 2020. 2. 15.p.  
https://www.bpht.hu/wp-

content/uploads/Varosunk_2

020_02_internet.pdf  

Tóth Judit -

Sarlós 

Boglárka -

Kiss Attila 

Térhasználat és 

térbiztonság Az én 

könyvtáramban: 

fókuszban az online és 

offline 

akadálymentesítés 

In: Könyv, könyvtár, 

könyvtáros.2019. 9.  
HU  

Varga Lilla 

Bűntény a könyvtárban 

– detektívjáték, 

a Mágnás Elza-

gyilkosság és az 

adatbázisok 

ismerete 

Digitális írástudást 

fejlesztő könyvtári 

mintaprogramok, 

Budapest, FSZEK, 2020. 

21-34. p. 

HU 

http://www.azenkonyvtaram

.hu/documents/11543/49997

/Digit%C3%A1lis+%C3%A

Dr%C3%A1stud%C3%A1st

+fejleszt%C5%91%20k%C3

%B6nyvt%C3%A1ri+minta

programok%C2%A0%C2%

A0/f10c8c43-66bc-495a-

a8df-61f0747994ec 

Varga Lilla 

T.E.S.L.A.-projekt – 

természettudomány a 

könyvtárban 

Digitális írástudást 

fejlesztő könyvtári 

mintaprogramok, 

Budapest, FSZEK, 2020.   

120-134. p. 

HU 

http://www.azenkonyvtaram

.hu/documents/11543/49997

/Digit%C3%A1lis+%C3%A

Dr%C3%A1stud%C3%A1st

+fejleszt%C5%91%20k%C3

%B6nyvt%C3%A1ri+minta

programok%C2%A0%C2%

A0/f10c8c43-66bc-495a-

a8df-61f0747994ec 

Varga Mónika 

Bemutatkozik a 

Budafoki Könyvtár és a 

Budapest-Budafok 

Topotéka 

Tomori Világ blog. 

2020.10.18. 
HU 

https://tomorivilag.hu/2020/

10/18/bemutatkozik-a-

budafok-konyvtar-es-a-

budapest-budafok-topoteka/  

 

http://ki2.oszk.hu/kf/2020/10artalom-20203
http://ki2.oszk.hu/kf/2020/10artalom-20203
http://ki2.oszk.hu/3k/2020/12/tartalom-202011/
http://ki2.oszk.hu/3k/2020/12/tartalom-202011/
http://ki2.oszk.hu/kf/2020/04/
http://ki2.oszk.hu/kf/2020/04/
https://www.bpht.hu/wp-content/uploads/Varosunk_2020_02_internet.pdf
https://www.bpht.hu/wp-content/uploads/Varosunk_2020_02_internet.pdf
https://www.bpht.hu/wp-content/uploads/Varosunk_2020_02_internet.pdf
https://tomorivilag.hu/2020/10/18/bemutatkozik-a-budafok-konyvtar-es-a-budapest-budafok-topoteka/
https://tomorivilag.hu/2020/10/18/bemutatkozik-a-budafok-konyvtar-es-a-budapest-budafok-topoteka/
https://tomorivilag.hu/2020/10/18/bemutatkozik-a-budafok-konyvtar-es-a-budapest-budafok-topoteka/
https://tomorivilag.hu/2020/10/18/bemutatkozik-a-budafok-konyvtar-es-a-budapest-budafok-topoteka/
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17. sz. melléklet: A FSZEK munkatársainak egyéb szakmai tevékenysége 

 

Munkatárs Szakmai tevékenység leírása 

Főigazgató NKA Közgyűjtemények Kollégiuma tagja 

Főigazgató-helyettes 

OSZK Könytári Intézet minőségügyi képzésének fejlesztője és 

előadója 

OSZK Könytári Intézet makerspace képzésének fejlesztője és 

előadója 

OSZK Könytári Intézet vezetőképzésének képzésének fejlesztője és 

előadója 

Központi Könyvtár igazgatója 
ELTE Könyvtár és Információtudományi Intézet adjunktus 

MKE-IKSZ Etikai Bizottságának tagja 

1. sz. régió igazgatója MKE Jogi Szekció vezetőségi tag 

2. régió igazgatója 

MKE Közkönyvtári Egylet elnöke 

MKE elnökségi tag 

Kovács Máté Alapítvány Tanácsadó Testület tagja 

3. sz. régió igazgatója Magyar Irodalomterápiás Társaság elnöke 

Központi Könyvtár Zenei 

Gyűjtemény vezetője 

MKE Zenei Könyvtárosok Szervezetének elnöke 

ELTE Könyvtár és Információtudományi Intézet óradó 

KK Sárkányos Gyerekkönyvtár 

csoportvezetője 

MKE Gyermekkönyvtáros Szekció elnökségi tag 

OSZK Könytári Intézet óraadó 

Népmesekincstár foglalkozásvezető 

Központi Könyvtár osztályvezetője 

Az MKE Oktatási és Képzési Munkabizottság tagja 

OSZK Könytári Intézet képzésfejlesztő (Kommunikáció, 

ügyfélélmény, élménymarketing) 

KK Budapest Gyűjtemény vezetője 

Budapest. A városlakók lapja, szerk. 

Városunk, szerk.biz. tag 

MKE Helyismereti Szervezet elnökségi tag 

Informatikai Osztály csoportvezetője MOKKA Elnökségi tag 
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18. sz. melléklet: Rendezvények 

 

Központi Könyvtár 

Január 

01.09. Központi Könyvtár Biblioterápiás esték 

01.18. Zenei Gyűjtemény Mi-kor-hű? Illés Szabolcs barokkhegedűs előadás sorozata 

01.23. 
Kisgaléria Sokszínű egység- filmes beszélgetés Duló Károly filmrendezővel 

Központi Könyvtár Biblioterápiás esték 

01.31. Zenei Gyűjtemény Amor Roma Barokk kamarakoncert 

Február 

02.06. Központi Könyvtár Biblioterápiás esték 

02.13. Központi Könyvtár 
„Szociográfia - szociológia - társadalomismeret” című kerekasztal-

beszélgetés 

02.13-03.15. Központi Könyvtár Ruttka Andrea Tűhegy c. kiállítása 

02.20 

Központi Könyvtár Pályaorientációs műhely középiskolásoknak. 

Központi Könyvtár Biblioterápiás esték 

Központi Könyvtár Kertész Imre Kiállítás és könyvbemutató 

02.22. 
Sárkányos 

Gyerekkönyvtár 
Tavaszváró Mesedélelőtt 

02.24. Zenei Gyűjtemény Acsai Tímea fuvolaestje 

02.29. 

Zenei Gyűjtemény Mi-kor-hű? Illés Szabolcs barokkhegedűs előadás sorozata 

Sárkányos 

Gyerekkönyvtár 
Mesés farsangi délelőtt a könyvtárban Orosz Lindával 

Március 

03.04. Központi Könyvtár 
Dragomán György - "Életre kelt tananyag" Iskolakapun Kívüli 

Program 

03.05. Központi Könyvtár Biblioterápiás esték 

03.6-tól Központi Könyvtár XVI. Janikovszky Éva meseíró pályázat (A díjátadó elmaradt) 

03.09. Központi Könyvtár EU - EDU: Te is járhatsz külföldi egyetemre!  

03.12. Zenei Gyűjtemény A Variart Ensemble koncertje 

Június 

06.01- 
Budapest 

Gyűjtemény 
Döntés Párizsban, hatása Budapesten - virtuális kiállítás 

Július 

07.01-08.13.  
Központi 

Könyvtár 
Éremkedvelők Egylete Kiállítása 

07.01- 
Budapest 

Gyűjtemény 
"Budapesti népdalok" - kiállítás a Budapest Gyűjtemény 

kottagyűjteményéből 

Október 

10.06-31. Központi Könyvtár Orsós György A pécsi ceruzakoptató c. kiállítása 

10.05. Központi Könyvtár 
Kortárs és kedvelt 2020: Online író-olvasó találkozó Kertész Erzsivel 

a FSZEK Terézvárosi Gyermekkönyvtárban 

10.06. Központi Könyvtár 
Kortárs és kedvelt 2020: Online író-olvasó találkozó Grecsó 

Krisztiánnal a FSZEK Rákoskeresztúri Könyvtárában 
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10.08. Központi Könyvtár 
Kortárs és kedvelt 2020: Online író-olvasó találkozó Háy Jánossal a 

Központi Könyvtárban 

10.09. Központi Könyvtár 
Kortárs és kedvelt 2020: Online író-olvasó találkozó Tóth 

Krisztinával a FSZEK Hűvösvölgyi úti Könyvtárában 

10.15-11.12. Központi Könyvtár Szociofotó Kiállítása az Átriumban 

November 

10.26 - 11.11. Központi Könyvtár 
Kortárs trió Beszélgetéssorozat a 20 - 21. századi magyar zenéről - 

online elérhető (közönség nélkül készült) 

 

 

1. régió: I., II., III., V., IX., XI., XII. és XXII. kerület 

Január 

01.02-31. II/4. Török utca 7-9. 

Levelezés, netezés kezdőknek - Egyéni használóképző 3 alkalommal 

csütörtökönként 

Keress-kutass-írj vagy mutass! Idei könyvtári játékunkban egy-egy adott 

témáról szóló könyveket, történeteket kell keresni. Fel kell írni legalább két 

könyvet (szerzővel, címmel), vagy ha még nem tud írni a gyermek, mutatnia 

kell könyvet a könyvtárosnak. Januárban a bolygók és a csillagok volt a 

téma. 

01.02-31. III/5. 
Békásmegyei 

Könyvtár 
Dunakavicsok: Ficzere Kyrú fotókiállítása 

01.02-31. XI./6. 

Karinthy 

Frigyes 

Könyvtár 

Levelezés, netezés kezdőknek - Egyéni használóképző 3 alkalommal 

csütörtökönként 

01.02-31. XII/1. Ugocsa u. 10. 

Költői kérdés: játék gyerekeknek, téli versekből 

Könyvvadászat - nyomozós játék gyerekeknek 

Titkok a maszk alatt - Abonyi Maya és Kovács Judit fotókiállítása az 

Ugocsa utcai könyvtárban 

01.02-31. 
XXII/

3. 

Budafoki 

Könyvtár 
Kanaszta kártyaklub. 70 éven felüli hölgyek klubja 

01.03. XI./5. 
Kelenföldi 

Könyvtár 
Mesevonat – diavetítés 

06.,13.,2

0.,27. 
II/4. Török utca 7-9. 

Mesekuckó - Mese, vers, diavetítés minden hétfőn délután 5-6-ig. Januárban 

az évszakok, hónapok, téli sportok volt a téma. Ehhez kapcsolódóan volt 

diafilmvetítés és kézművesfoglalkozás is. 

01.06. 

III/5. 
Békásmegyei 

Könyvtár 

Könyvtárbemutató, könyvtárhasználatot segítő foglalkozások (Zipernowsky 

Általános Iskola 4. o.) 

III/7. 
Krúdy Gyula 

Könyvtár 

Könyvtárbemutató, könyvtárhasználatot segítő foglalkozások 

(Pilisborosjenő 1. oszt.) 

XI./5. 
Kelenföldi 

Könyvtár 
Meseolvasás 

01.07. 

III/5. 
Békásmegyei 

Könyvtár 

Könyvtárbemutató, könyvtárhasználatot segítő foglalkozások. (Zipernowsky 

Óvoda) 

III/7. 
Krúdy Gyula 

Könyvtár 

Könyvtárbemutató, könyvtárhasználatot segítő foglalkozások (Harrer P. u. 2. 

oszt.) 

XI./5. 
Kelenföldi 

Könyvtár 
Baba-mama klub 

01.08. XI/3. 
Móricz Zs. 

Könyvtár 
Szalagos mesék - diavetítés óvodásoknak, kisiskolásoknak 

08.,15.,2

2.,29. 
II/4. Török utca 7-9. Kötő-horgoló kör hetente egyszer, szerdánként tartja rendezvényeit.  

01.08. XI./5. 
Kelenföldi 

Könyvtár 
Társasjáték 
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01.09. 

III/7. 
Krúdy Gyula 

Könyvtár 

Könyvtárbemutató, könyvtárhasználatot segítő foglalkozások (Ürömi u. 3. 

oszt.) 

III/7. 
Krúdy Gyula 

Könyvtár 

Könyvtárbemutató, könyvtárhasználatot segítő foglalkozások (Harrer P. u. 4. 

oszt.) 

IX/1 Börzsöny u.13. 
Könyvtárbemutató, könyvtárhasználatot segítő foglalkozások - (Kosztolányi 

D. Ált. Isk. 2. b) 

01.10. 

III/5. 
Békásmegyei 

Könyvtár 
Mesevár: Papírszínház mese 

IX/1 Börzsöny u.13. 
Könyvtárbemutató, könyvtárhasználatot segítő foglalkozások (Weöres S. 

Ált. Isk. 3. a) 

XI./5. 
Kelenföldi 

Könyvtár 
Mesevonat - diavetítés 

01.13. 

II/4. Török utca 7-9. 
Könyvtárbemutató, könyvtárhasználatot segítő foglalkozás - (Bolyai utcai 

Óvoda - Maci csoport) 

III/7. 
Krúdy Gyula 

Könyvtár 

Könyvtárbemutató, könyvtárhasználatot segítő foglalkozások (Kerék u. 4. 

oszt.) 

XI./5. 
Kelenföldi 

Könyvtár 

Könyvtárbemutató, könyvtárhasználatot segítő foglalkozások (Talento 2. 

oszt.) 

XI./5. 
Kelenföldi 

Könyvtár 
Meseolvasás 

01.13-31. XI/6. 

Karinthy 

Frigyes 

Könyvtár 

Györei Zoltán fotográfus kiállítása 

01.13. 
XXII/

3. 

Budafoki 

Könyvtár 
SZEGLET Irodalmi Társaság - műhelymunka 

01.14. 

III/5. 
Békásmegyei 

Könyvtár 
Mesevár: Diavetítés 

XI/3. 
Móricz Zs. 

Könyvtár 

Könyvtárbemutató, könyvtárhasználatot segítő foglalkozások -Gazdagréti 

Óvoda/Szivárvány telephely 

XI./5. 
Kelenföldi 

Könyvtár 
Baba-mama klub 

01.15. 

II/4. Török utca 7-9. 
Könyvtárbemutató, könyvtárhasználatot segítő foglalkozás - (Bolyai utcai 

Óvoda - Méhecske csoport) 

III/7. 
Krúdy Gyula 

Könyvtár 

Könyvtárbemutató, könyvtárhasználatot segítő foglalkozások (Kerék u. 4. 

oszt.) 

XI./5. 
Kelenföldi 

Könyvtár 
Társasjáték 

01.16. 

III/7. 
Krúdy Gyula 

Könyvtár 

Könyvtárbemutató, könyvtárhasználatot segítő foglalkozások (Szérűskert u. 

3. oszt.) 

IX/2. Boráros tér 2. Könyvtárhasználatot segítő foglalkozás (Molnár Ferenc Ált. Isk. 2. i) 

XI/3. 
Móricz Zs. 

Könyvtár 

Könyvtárbemutató, könyvtárhasználatot segítő foglalkozások, Papírszínház - 

Eszterlánc Magyar-Angol Montessori Óvoda tanulócsoport 

XII/1. Ugocsa u. 10. Könyvtárbemutató (Táltos Óvoda - nagycsoport)) 

01.17. 

II/4. Török utca 7-9. 

Meseterápia 

Könyvtárbemutató, könyvtárhasználatot segítő foglalkozás - (Tigris Kölyök 

- Magánóvoda) 

III/5. 
Békásmegyei 

Könyvtár 

Mesevár: Diavetítés 

Könyvtárbemutató, könyvtárhasználatot segítő foglalkozások (Zipernowsky 

Általános Iskola 4. o.) 

III/7. 
Krúdy Gyula 

Könyvtár 

Könyvtárbemutató, könyvtárhasználatot segítő foglalkozások (Harrer P. u. 4. 

oszt.) 

Könyvtárbemutató, könyvtárhasználatot segítő foglalkozások (Ürömi u. 2. 

oszt.) 

XI./5. 
Kelenföldi 

Könyvtár 
Mesevonat - diavetítés 
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XI/6. 
Karinthy F. 

Könyvtár 
Fabrikáló: kézműves gyerekeknek: Hóember 

XXII/

1. 

Nagytétényi 

Könyvtár 
Szegény ember és a róka - interaktív mesejáték - Nyáry Detti bábelőadása 

XXII/

3. 

Budafoki 

Könyvtár 

A magyar kultúra napja: találkozás Lackfi János költővel 

01.18 

IX/1 Börzsöny u.13. 
Okoska illem sulija - interaktív előadás: előadók Detre Annamária, Kovács 

Éva Rebecca 

XII/1. Ugocsa u. 10. Kézműves foglalkozás gyerekeknek - újévi malacpersely készítése 

01.20. 

III/7. 
Krúdy Gyula 

Könyvtár 

Könyvtárbemutató, könyvtárhasználatot segítő foglalkozások (Harrer P. u. 3. 

oszt.) 

IX/2. Boráros tér 2. Társasjáték Klub a Délután Alapítvány szervezésében 

01.21 

IX/1 Börzsöny u.13. 
Könyvtári találkozások - Magyar kultúra napja - verses-zenés irodalmi 

műsor az Új Nemzeti Kamaraszínház művészei 

XI./5. 
Kelenföldi 

Könyvtár 
Baba-mama klub 

01.22. 

II/4. Török utca 7-9. 
Könyvtárbemutató, könyvtárhasználatot segítő foglalkozás - (Szemlőhegy 

utcai Óvoda - Pillangó csoport) 

III/5. 
Békásmegyei 

Könyvtár 
Angol játszócsoport 

IX/1 Börzsöny u.13. Papírszínház - Z.Mezei Erzsébet előadásában 

XI/3. 
Móricz Zs. 

Könyvtár 
Szalagos mesék - diavetítés óvodásoknak, kisiskolásoknak 

XI./5. 
Kelenföldi 

Könyvtár 
Társasjáték 

XI/6. 
Karinthy F. 

Könyvtár 

Könyvtárbemutató, könyvtárhasználatot segítő foglalkozások - (Losonci 4. 

o.) 

XXII/

3. 

Budafoki 

Könyvtár 
Budafoki Fotóklub kiállításmegnyitó ünnepség 

01.22-31. 
XXII/

3. 

Budafoki 

Könyvtár 
Budafoki Fotóklub csoportos kiállítása 

01.23. 

III/5. 
Békásmegyei 

Könyvtár 

Könyvtárbemutató, könyvtárhasználatot segítő foglalkozások (Zipernowsky 

Általános Iskola 4. o.) 

XXII/

1. 

Nagytétényi 

Könyvtár 

Könyvtárbemutató, könyvtárhasználatot segítő foglalkozások (Hugonnai 

Vilma Ált. Isk. 2. oszt.) 

01.24. 

III/5. 
Békásmegyei 

Könyvtár 
Mesevár: Papírszínház mese 

XI./5. 
Kelenföldi 

Könyvtár 
Mesevonat - diavetítés 

XXII/

1. 

Nagytétényi 

Könyvtár 
Diafilmvetítés gyerekeknek 

XXII/

3. 

Budafoki 

Könyvtár 
Mesés délután a Kossuth utcában: farsangi mesék és álarc-készítés 

01.25. XII/1. Ugocsa u. 10. Diavetítés - mackós mesék vetítése gyerekeknek 

01.27. 

XI./5. 
Kelenföldi 

Könyvtár 
Meseolvasás 

XXII/

3. 

Budafoki 

Könyvtár 

Olvassuk együtt! Olvasókör Nagy István egyetemi tanár vezetésével. Téma: 

Márai Sándor 

01.28. 

II/1. 
Hűvösvölgyi út 

85. 
A kék bolygó jövője - Dr. Juhász Árpád geológus ismeretterjesztő előadása 

III/7. 
Krúdy Gyula 

Könyvtár 

Könyvtárbemutató, könyvtárhasználatot segítő foglalkozások (Laborc u. 2. 

oszt.) 

II/4. Török utca 7-9. 
Könyvtárbemutató, könyvtárhasználatot segítő foglalkozás - (Törökvész 

Általános Isk. 3. o.) 
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XI./5. 
Kelenföldi 

Könyvtár 
Baba-mama klub 

01.29. 

II/4. 

Török utca 7-9. 
Könyvtárbemutató, könyvtárhasználatot segítő foglalkozás - (Áldás 

Általános Isk. 4. o.) 

Török utca 7-9. 
Könyvtárbemutató, könyvtárhasználatot segítő foglalkozás - (Szemlőhegy 

utcai Óvoda-Virág csoport) 

XI./5. 
Kelenföldi 

Könyvtár 
Társasjáték 

XXII/

3. 

Budafoki 

Könyvtár 

Kötelező és ajánlott olvasmányok, vendégünk volt Péterfi Rita, az OPMK 

főigazgatója, olvasáskutató 

01.30. 

XI./5. 
Kelenföldi 

Könyvtár 

Könyvtárbemutató, könyvtárhasználatot segítő foglalkozások (Cseperedő 

óvoda) 

XXII/

3. 

Budafoki 

Könyvtár 

Mackó nap a könyvtárban. Találkozás Telegdi Ágnes íróval 

A Mező utcai Óvoda középső csoportjának látogatása 

Mackó nap a könyvtárban: Barnabás mackó hétköznapjai: kiállításmegnyitó 

01.30-31. 
XXII/

3. 

Budafoki 

Könyvtár 
Barnabás mackó hétköznapjai. Kiállítás Telegdi Ágnes író gyűjteményéből 

01.31. 

III/5. 
Békásmegyei 

Könyvtár 
Mesevár: Diavetítés 

XI/3. 
Móricz Zs. 

Könyvtár 

Meseműhely - meseolvasás, kézműves foglalkozás - Madáretető papírkép 

készítése 

XI./5. 
Kelenföldi 

Könyvtár 
Mesevonat - diavetítés 

XI/6. Karinthy F. 

Könyvtár 

Kockamesék- diavetítés 

Február 

02.01-18. 
XXII/

3. 

Budafoki 

Könyvtár 
Budafoki Fotóklub csoportos kiállítása 

02.01-22. I/1. 
Márai Sándor 

Könyvtár 
Jókai emlékek nyomában a Kárpát-medencében, Európában - fotókiállítás 

02.01-29. 

II/4. Török utca 7-9. 
Keress-kutass-írj vagy mutass! Idei könyvtári játékunkban egy-egy adott 

témáról szóló könyveket, történeteket kell keresni.  

XI/6. 

Karinthy 

Frigyes 

Könyvtár 

Györei Zoltán fotográfus kiállítása 

XII/1. Ugocsa u. 10. 

Titkok a maszk alatt_Abonyi Maya és Kovács Judit fotókiállítása az Ugocsa 

utcai könyvtárban 

Költői kérdés: játék gyerekeknek, medvés versekből 

Könyvvadászat - nyomozós játék gyerekeknek 

Titkosírások nyomában: havonta új témához kapcsolódó játék felnőtteknek 

XXII/

3. 

Budafoki 

Könyvtár 

Kanaszta kártyaklub. 70 éven felüli hölgyek klubja 

Barnabás mackó hétköznapjai. Kiállítás Telegdi Ágnes író gyűjteményéből 

02.03. II/4. Török utca 7-9. 
Könyvtárbemutató, könyvtárhasználatot segítő foglalkozás - (Bolyai utcai 

Óvoda-Maci csoport) 

02.03., 

10., 17., 

24. 

II/4. Török utca 7-9. 

Mesekuckó - Mese, vers, diavetítés minden hétfőn délután 5-6-ig. A 

hónapban egyszer kézműves foglalkozás színesíti a programot. Februárban a 

farsang, volt a téma. Ehhez kapcsolódóan volt diafilmvetítés és 

kézművesfoglalkozás is. 

02.04. 

II/4. Török utca 7-9. 
Könyvtárbemutató, könyvtárhasználatot segítő foglalkozás - (Ürömi 

Általános Isk. 3. o.) 

III/7. 
Krúdy Gyula 

Könyvtár 

Könyvtárbemutató, könyvtárhasználatot segítő foglalkozások (Harrer P. u. 2. 

oszt.) 

IX/2. Boráros tér 2. Olvasó klub a Délután Alapítvány szervezésében 
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02.05., 

12., 19., 

26. 

II/4. Török utca 7-9. Kötő-horgoló kör hetente egyszer, szerdánként tartja rendezvényeit.  

02.05. 

III/5. 
Békásmegyeri 

Könyvtár 

Angol játszócsoport 

Könyvtárbemutató, könyvtárhasználatot segítő foglalkozások (Zipernowsky 

Általános Iskola 4. o.) 

III/7. 
Krúdy Gyula 

Könyvtár 

Könyvtárbemutató, könyvtárhasználatot segítő foglalkozások (Harrer P. u. 4. 

oszt.) 

XI/3. 

Móricz 

Zsigmond 

Könyvtár 

Könyvtárbemutató, könyvtárhasználatot segítő foglalkozások -Gazdagréti 

Óvoda/Pitypang telephely 

02.06. 

III/7. 
Krúdy Gyula 

Könyvtár 

Könyvtárbemutató, könyvtárhasználatot segítő foglalkozások (Ürömi u. 3. 

oszt.) 

IX/1 Börzsöny u.13. 

Könyvtárbemutató, könyvtárhasználatot segítő foglalkozások (Kosztolányi 

D. Ált.Isk. 2. b) 

Ugrifüles óvoda három összevont csoportja 

XXII/

1. 

Nagytétényi 

Könyvtár 

Könyvtárbemutató, könyvtárhasználatot segítő foglalkozások (Hugonnai 

Vilma Ált. Isk. 1. oszt.) 

02.07. 

II/4. Török utca 7-9. 

Olvasókör - Petrich Kató: Gyermekvonat Angliába: egy budai kislány 

levelei: 1920-1921 c. könyv volt a téma. A szerző leánya, a könyv 

szerkesztője is vendégünk volt.  

III/5. 
Békásmegyeri 

Könyvtár 
Mesevár: Diamesék 

IX/1 Börzsöny u.13. 
Könyvtárbemutató, könyvtárhasználatot segítő foglalkozások (Weöres S. 

Ált. Isk. 3. a) 

XI/6. 
Karinthy F. 

Könyvtár 
Papírszínház 

02.10. 

III/7. 
Krúdy Gyula 

Könyvtár 

Könyvtárbemutató, könyvtárhasználatot segítő foglalkozások (Kerék u. 4. 

oszt.) 

IX/1 Börzsöny u.13. 
Könyvtárbemutató, könyvtárhasználatot segítő foglalkozások (Kosztolányi 

D. Ált. Isk. 2. a) 

XI/6. 
Karinthy F. 

Könyvtár 
Bibliaismereti előadássorozat 

XXII/

3. 

Budafoki 

Könyvtár 
SZEGLET Irodalmi Társaság -műhelymunka 

02.11. 

I/1. 
Márai Sándor 

Könyvtár 
Kazinczy szép kiejtési verseny kerületi fordulója 

III/5. 
Békásmegyeri 

Könyvtár 

Könyvtárbemutató, könyvtárhasználatot segítő foglalkozások. (Montessori 

Óvoda) 

XI/3. 
Móricz Zs. 

Könyvtár 

Könyvtárbemutató, könyvtárhasználatot segítő foglalkozások -Gazdagréti 

Óvoda/Szivárvány telephely 

02.12. 

II/4. Török utca 7-9. 
Könyvtárbemutató, könyvtárhasználatot segítő foglalkozás - (Bolyai utcai 

Óvoda-Méhecske csoport) 

III/5. 
Békásmegyeri 

Könyvtár 
Angol játszócsoport 

III/7. 
Krúdy Gyula 

Könyvtár 

Könyvtárbemutató, könyvtárhasználatot segítő foglalkozások (Kerék u. 4. 

oszt.) 

XI/3. 
Móricz Zs. 

Könyvtár 

Könyvtárbemutató, könyvtárhasználatot segítő foglalkozások - Papírszínház 

- Gazdagréti Óvoda/Pitypang telephely 

02.13. 

III/7. 
Krúdy Gyula 

Könyvtár 

Könyvtárbemutató, könyvtárhasználatot segítő foglalkozások (Mókus u. 1) 

Könyvtárbemutató, könyvtárhasználatot segítő foglalkozások (Váradi u. 9-

11.) 

Könyvtárbemutató, könyvtárhasználatot segítő foglalkozások (Szérűskert u. 

3. oszt.) 

IX/2. Boráros tér 2. 

Könyvtárbemutató Szent-Györgyi Albert Ált.Isk. és Gimnázium 6. a. 

Könyvtárhasználatot segítő foglalkozás Molnár Ferenc Ált. Isk. 2. i. 
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02.13. 

XI/3. 
Móricz Zs. 

Könyvtár 

Könyvtárbemutató, könyvtárhasználatot segítő foglalkozások - Eszterlánc 

Magyar-Angol Montessori Óvoda tanulócsoport 

XI/6. 
Karinthy F. 

Könyvtár 

Könyvtárbemutató, könyvtárhasználatot segítő foglalkozás Losonci 3. és 4. 

osztály 

02.14. 
III/5. 

Békásmegyeri 

Könyvtár 
Mesevár: Papírszínház mesék 

XII/1. Ugocsa u. 10. Könyvtárbemutató (Táltos Óvoda - nagycsoport) 

02.15. 
IX/1 Börzsöny u.13. 

Okoska illem sulija - interaktív előadás: előadók Detre Annamária, Kovács 

Éva Rebecca 

XII/1. Ugocsa u. 10. Kézműves foglalkozás gyerekeknek - busóálarc készítése 

02.15-29. III/5. Békásmegyeri 

Könyvtár 

Molnár Iscsu István grafikai kiállítása 

02.17. 
IX/1 Börzsöny u.13. 

Kosztolányi D. Ált. Isk. napközisei 

Farsangi kézműves foglalkozás 

IX/2. Boráros tér 2. Társasjáték Klub a Délután Alapítvány szervezésében 

02.18. 
III/5. 

Békásmegyeri 

Könyvtár 

Könyvtárbemutató, könyvtárhasználatot segítő foglalkozások. Montessori 

Óvoda 

IX/2. Boráros tér 2. Könyvet Házhoz szolgáltatás együttműködési megállapodás 

02.19. 

II/4. Török utca 7-9. 
Könyvtárbemutató, könyvtárhasználatot segítő foglalkozás - (Szemlőhegy 

utcai Óvoda-Virág csoport) 

III/5. 
Békásmegyeri 

Könyvtár 
Angol játszócsoport 

III/7. 
Krúdy Gyula 

Könyvtár 

Könyvtárbemutató, könyvtárhasználatot segítő foglalkozások (Harrer P. u. 4. 

oszt.) 

Könyvtárbemutató, könyvtárhasználatot segítő foglalkozások (Váradi u. 

15/b.) 

IX/1 Börzsöny u.13. Papírszínház - Z. Mezei Erzsébet előadásában - a Hétfejű tündér meséje 

XI/3. 
Móricz Zs. 

Könyvtár 
Szalagos mesék - diavetítés óvodásoknak, kisiskolásoknak 

02.20 
IX/1 Börzsöny u.13. 

Könyvtárbemutató, könyvtárhasználatot segítő foglalkozások (Kosztolányi 

D. Ált. Isk. 4. b) 

XII/1. Ugocsa u. 10. Könyvtárhasználati óra (Zugligeti Ált.Isk. - 2. oszt.) 

02.21. 

II/4. Török utca 7-9. Meseterápia 

III/5. 
Békásmegyeri 

Könyvtár 
Mesevár: Diamesék 

XI/6. 
Karinthy F. 

Könyvtár 
Fabrikáló: kézműves gyerekeknek: Farsangi álarcok 

XXII/

1. 

Nagytétényi 

Könyvtár 
Diafilmvetítés gyerekeknek 

XXII/

3. 

Budafoki 

Könyvtár 
Nők apróban-Kutasi Tünde szobrász kiállításmegnyitója 

02.21-29. 
XXII/

3. 

Budafoki 

Könyvtár 
Nők apróban-Kutasi Tünde szobrász- kiállítás 

02.22. XII/1. Ugocsa u. 10. Diavetítés - farsanggal kapcsolatos mesék vetítése gyerekeknek 

02.24. 

III/7. 
Krúdy Gyula 

Könyvtár 

Könyvtárbemutató, könyvtárhasználatot segítő foglalkozások (Harrer P. u. 3. 

oszt.) 

XI/6. 
Karinthy F. 

Könyvtár 
Bibliaismereti előadássorozat 

02.25. 

I/1. 
Márai Sándor 

Könyvtár 

Könyvklub - Király Júlia: A tornádó oldalszele c. kötetéről beszélgetett a 

szerzővel Herczog László közgazdász 

II/4. Török utca 7-9. 
Könyvtárbemutató, könyvtárhasználatot segítő foglalkozás - Törökvész 

Általános Isk. 3. o. 

III/7. 
Krúdy Gyula 

Könyvtár 

Könyvtárbemutató, könyvtárhasználatot segítő foglalkozások (Árpád 

Fejedelem útja 60.) 

02.26. 

I/1. 
Márai Sándor 

Könyvtár 
Mesélő képek - diavetítés Andersen meséiből 

III/5. 
Békásmegyeri 

Könyvtár 
Angol játszócsoport 
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02.26. 

XII/1. Ugocsa u. 10. MKE Gyerekkönyvtáros Szekció szakmai napja 

XXII/

3. 

Budafoki 

Könyvtár 

Olvassuk együtt! Olvasókör Nagy István egyetemi tanár vezetésével. Téma: 

Márai Sándor 2. 

02.27. 

I/1. 
Márai Sándor 

Könyvtár 

Könyvtárbemutató és farsangi találós kérdések és mese a Tigris utcai ovi 

nagycsoportosainak 

III/7. 
Krúdy Gyula 

Könyvtár 

Könyvtárbemutató, könyvtárhasználatot segítő foglalkozások (Ürömi u. 2. 

oszt.) 

XI/3. 
Móricz Zs. 

Könyvtár 

Könyvtárbemutató, könyvtárhasználatot segítő foglalkozások, papírszínház -

Gazdagréti Óvoda/Pitypang telephely 

XXII/

3. 

Budafoki 

Könyvtár 
A Mező utcai Óvóda középső csoportjának látogatása 

02.28. 

III/5. 
Békásmegyeri 

Könyvtár 
Mesevár: Papírszínház mesék 

III/7. 
Krúdy Gyula 

Könyvtár 

Könyvtárbemutató, könyvtárhasználatot segítő foglalkozások (Erdőalja u. 1. 

oszt.) 

Könyvtárbemutató, könyvtárhasználatot segítő foglalkozások (Erdőalja u. 4. 

oszt.) 

XI/3. 
Móricz Zs. 

Könyvtár 

Meseműhely - meseolvasás, kézműves foglalkozás - Szív alakú papírtáska 

készítése 

XI/6. 
Karinthy F. 

Könyvtár 
Kockamesék- diavetítés 

XII/1. Ugocsa u. 10. Könyvtárhasználati óra (ELTE Gyakorló Ált. Isk. 5-6.oszt. ) 

02.29. II/4. Török utca 7-9. 
Non plusz ultra nap: 7 programelem: mesekuckó, meseterápia, 

kézművesfoglalkozás, 3 önálló előadás, egy beszélgetés 

Március 

03.01-07. XXII/

3. 

Budafoki 

Könyvtár 

Nők apróban-Kutasi Tünde szobrász kiállítása 

03.01-12. 

II/4. Török utca 7-9. Keress-kutass-írj vagy mutass! Márciusban a virágok volt a téma. 

III/5 
Békásmegyeri 

Könyvtár 
Molnár Iscsu István grafikai kiállítása 

XII/1. Ugocsa u. 10. 

Költői kérdés: játék gyerekeknek, medvés versekből 

Könyvvadászat - nyomozós játék gyerekeknek 

Titkosírások nyomában: havonta új témához kapcsolódó játék felnőtteknek 

Titkok a maszk alatt_Abonyi Maya és Kovács Judit fotókiállítása az 

Ugocsa utcai könyvtárban 

03.02. 

II/4. Török utca 7-9. 

Könyvtárbemutató, könyvtárhasználatot segítő foglalkozás - (Bolyai utcai 

Óvoda-Maci csoport) 

03.02., 

03.09. 

Mesekuckó - Mese, vers, diavetítés minden hétfőn délután 5-6-ig. 

Márciusban a víz világnapja volt a téma. Diafilmvetítés. 

03.02. 
XXII/

3. 

Budafoki 

Könyvtár 
Kanaszta kártyaklub. 70 éven felüli hölgyek klubja 

03.02-12. 
XXII/

3. 

Budafoki 

Könyvtár 
Barnabás mackó hétköznapjai. Kiállítás Telegdi Ágnes író gyűjteményéből 

03.03. 

II/1. Hűvösvölgyi u.85. 
A kudarcos Orfeus - Zrinyi Miklós, a költő Nényei Pál író, tanár előadása 

a Zrinyi Miklós-emlékév alkalmából 

II/4. Török utca 7-9. 
Könyvtárbemutató, könyvtárhasználatot segítő foglalkozás - Csík Ferenc 

Általános Isk. 1. o. 

III/7. 
Krúdy Gyula 

Könyvtár 

Könyvtárbemutató, könyvtárhasználatot segítő foglalkozások (Mókus u. 1) 

Könyvtárbemutató, könyvtárhasználatot segítő foglalkozások (Harrer P. u. 

2. oszt.) 

03.03-12. V/2. 
Belvárosi 

Könyvtár 
Koreai Mozaik fotókiállítás 

03.03. IX/2, Boráros tér 2. Olvasó klub a Délután Alapítvány szervezésében 
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03.04., 

03.11. 

II/4. Török utca 7-9. Kötő-horgoló kör hetente egyszer, szerdánként tartja rendezvényeit. 

Szabadon választott az összejövetelek témája, egymásnak is segítenek a 

tagok ötletekben, technikai megvalósításban egyaránt. Szeptembertől 17-

19 óra között várjuk az érdeklődőket, és a csoport szakmai vezetője egy 

valamikori könyvtáros, aki jelenleg nyugdíjas. 

03.04. III/7. Krúdy Gyula 

Könyvtár 

Könyvtárbemutató, könyvtárhasználatot segítő foglalkozások (Harrer P. u. 

4. oszt.) 

03.05. 

I/1. 
Márai Sándor 

Könyvtár 

Könyvtárbemutató és farsangi találós kérdések, mese a Mészáros utcai 

óvoda nagycsoportosainak 

II/4. Török utca 7-9. 
Könyvtárbemutató, könyvtárhasználatot segítő foglalkozás - (Tigris 

Kölyök Magánóvoda) 

III/7. 
Krúdy Gyula 

Könyvtár 

Könyvtárbemutató, könyvtárhasználatot segítő foglalkozások (Ürömi u. 3. 

oszt.) 

Könyvtárbemutató, könyvtárhasználatot segítő foglalkozások (Harrer P. u. 

2. oszt.) 

IX/1 Börzsöny u.13. 
Könyvtárbemutató, könyvtárhasználatot segítő foglalkozások (Kosztolányi 

D. Ált. Isk. 2. b) 

XI/3. 
Móricz Zs. 

Könyvtár 

Könyvtárbemutató, könyvtárhasználatot segítő foglalkozások -Gazdagréti 

Óvoda/Szivárvány telephely 

XII/1. Ugocsa u. 10. Könyvtárbemutató (Táltos Óvoda - nagycsoport) 

03.06. 

III/5 
Békásmegyeri 

Könyvtár 
Mesevár: Papírszínház mesék 

III/7. 
Krúdy Gyula 

Könyvtár 
Utazás a művészetek földjén: Francia csemegék 

IX/1 Börzsöny u.13. 
Könyvtárbemutató, könyvtárhasználatot segítő foglalkozások (Weöres S. 

Ált. Isk. 3. a) 

XI/6. 
Karinthy F. 

Könyvtár 
Kőszegi Gábor fotográfus kiállításának megnyitója 

03.06-12. XI/6. 
Karinthy Frigyes 

Könyvtár 
Kőszegi Gábor fotográfus kiállítása 

03.06. 
XXII/

3. 

Budafoki 

Könyvtár 

Kalandok itthon és messzi országokban: Líbia a római birodalomtól 

napjainkig Zács Ágoston előadása 

Mesés délután a Kossuth utcában: Papírszínházi mesék, mesélő Kóber 

zsóka 

03.08. III/5 
Békásmegyeri 

Könyvtár 
Angol játszócsoport 

03.09. 

III/5 
Békásmegyeri 

Könyvtár 

Könyvtárbemutató, könyvtárhasználatot segítő foglalkozások. 

Zipernowsky Általános Iskola 4. o. 

III/7. Krúdy Gyula 

Könyvtár 

Könyvtárbemutató, könyvtárhasználatot segítő foglalkozások (Kerék u. 4. 

oszt.) 

IX/1 Börzsöny u.13. Kézműves foglalkozás 

Könyvtárbemutató, könyvtárhasználatot segítő foglalkozások (Kosztolányi 

D. Ált.Isk. 2. a) 

XXII/

3. 

Budafoki 

Könyvtár 

SZEGLET Irodalmi Társaság -műhelymunka 

03.10. 

II/4. Török utca 7-9. 
Könyvtárbemutató, könyvtárhasználatot segítő foglalkozás - Újlaki 

Általános Isk. 3. o. 

III/5 
Békásmegyeri 

Könyvtár 

Amíg megváltjuk a világot: NKA ismeretterjesztő program keretében, 

Gévai Csilla író-olvasó találkozó óvodásoknak 

III/7. 
Krúdy Gyula 

Könyvtár 

Könyvtárbemutató, könyvtárhasználatot segítő foglalkozások (Harrer P. u. 

1. oszt.) 

XI/3. 
Móricz Zsigmond 

Könyvtár 

Könyvtárbemutató, könyvtárhasználatot segítő foglalkozások -Gazdagréti 

Óvoda/Szivárvány telephely 

03.11. II/4. Török utca 7-9. 
Könyvtárbemutató, könyvtárhasználatot segítő foglalkozás - Szemlőhegy 

utcai Óvoda-Pillangó csoport 
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03.11. 

III/7. 
Krúdy Gyula 

Könyvtár 

Könyvtárbemutató, könyvtárhasználatot segítő foglalkozások (Kerék u. 4. 

oszt.) 

IX/1 Börzsöny u.13. Dió készségfejlesztő Iskola és Kollégium 

XXII/

3. 

Budafoki 

Könyvtár 

Madárének: Kanyó Ferenc kiállítása-megnyitó 

Madárének: Kanyó Ferenc kiállítása 

Március 13-tól online rendezvények 

07.01-31. III/5. 
Békásmegyeri 

Könyvtár 
Molnár Iscsu István grafikai kiállítása 

Augusztus 

08.01-31. III/5. 
Békásmegyeri 

Könyvtár 
Molnár Iscsu István grafikai kiállítása 

Szeptember 

09.07-30. III/5. 
Békásmegyeri 

könyvtár 
Játék a városban: Molnár Jacqueline illusztrációs kiállítása 

09.01-30. XI/6. 
Karinthy Frigyes 

Könyvtár 
Horizont Az újbudai Széchenyi István Gimnázium kiállítása 

09.01-30. XII/1. Ugocsa u. 10. 
Titkok a maszk alatt_Abonyi Maya és Kovács Judit fotókiállítása az 

Ugocsa utcai könyvtárban 

Október 

10.01-31. 

I/1. 
Márai Sándor 

Könyvtár 

Budapest anno - Válogatás Klösz György és ismeretlen fotográfusok 1876 

és 1920 között készített felvételeiből 

III/5. 
Békásmegyeri 

könyvtár 
Játék a városban: Molnár Jacqueline illusztrációs kiállítása 

V/2. 
Belvárosi 

Könyvtár 

Kiállítás - Kondorosi Erzsi: Painting of zhe People- Minhwa: A koreai 

emberek mindennapi életének szimbólumai, eseményei 

IX/2. Boráros tér 2. AJTÓK címmel Lipták Zsuzsanna fotókiállítása 

XII/1. Ugocsa u. 10. Calmato- Györei Zoltán fotókiállítása az Ugocsa utcai könyvtárban 

10.05-31 

XI/3. 
Móricz Zs. 

Könyvtár 
Kiállítás Sajdik Ferenc rajzaiból 

XI/6. 
Karinthy F. 

Könyvtár 
Horizont Az újbudai Széchenyi István Gimnázium kiállítása 

10.07-31. XXII/

3. 

Budafoki 

Könyvtár 

Van képünk hozzá VI.! (az irodalom és a képalkotás kapcsolata) 

A Budafoki Fotóklub tagjainak kiállítása 

November 

11.01-10. 
IX/2. Boráros tér 2. AJTÓK címmel Lipták Zsuzsanna fotókiállítása 

XII/1. Ugocsa u. 10. Calmato_ Györei Zoltán fotókiállítása az Ugocsa utcai könyvtárban 

11.01-30. 

III/5. 
Békásmegyeri 

könyvtár 
Játék a városban: Molnár Jacqueline illusztrációs kiállítása 

XXII/

3. 

Budafoki 

Könyvtár 

Van képünk hozzá VI.! (az irodalom és a képalkotás kapcsolata) 

A Budafoki Fotóklub tagjainak kiállítása 

10.05-30. XI/6. 
Karinthy Frigyes 

Könyvtár 
Horizont Az újbudai Széchenyi István Gimnázium kiállítása 

December 

12.01. I/1. 
Márai Sándor 

Könyvtár 

Online Könyvklub - Bereményi Géza Magyar Copperfield c. regényét 

beszéltük meg a szerzővel 

 

 

2. sz. régió / IV., VI., VII., XIII., XIV., XV., XVI. kerület tagkönyvtárai 

Január 

január 2. 

IV/1. Újpesti Könyvtár 
Krúdy Újpesti Estek – Krúdy Irodalmi Kör 

Mondókázó -  babafejlesztő foglalkozás 

XV/3. 
Zsókavár utcai 

Könyvtár 
Tere-fere Klub nyugdíjasoknak, évindító 

január 3. VI/2. 
Terézvárosi 

Gyermekkönyvtár 
Diafilmvetítés 
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január 4. 
Terézvárosi 

Gyermekkönyvtár 
Irodalmi születésnap 

január 6. XIII/6. 

Angyalföldi 

Kertvárosi 

Könyvtár 

Mazsola beteg – Gyöngyszem Tagóvoda – Méhecske csoport 

Mazsola beteg – Futár Tagóvoda, 4-es csoport 

január 7. 

VI/2. 
Terézvárosi 

Gyermekkönyvtár 

Kismama keddek: Tánc-Lánc Zenebölcsi („Nagy a hó 

igazán…”) 

XIII/6. 

Angyalföldi 

Kertvárosi 

Könyvtár 

Korcsolya készítés – Madarász Tagóvoda – Barack csoport 

XIII/8. 
Dagály utcai 

Könyvtár 

Orchidea Általános Iskola 2/a. 

Kölcsönzés, foglalkozás 

Varázskarika Óvoda, Tappancs csoport 

Kölcsönzés, foglalkozás 

Orchidea Általános Iskola 4/b. 

Kölcsönzés, foglalkozás 

Orchidea Általános Iskola 4/a. 

Kölcsönzés, foglalkozás 

január 8. 

IV/1. Újpesti Könyvtár Diamánia – diavetítés 

XIII/8. 
Dagály utcai 

Könyvtár 

Orchidea Általános Iskola 3/a 

Kölcsönzés, foglalkozás 

január 9. XIII/6. 

Angyalföldi 

Kertvárosi 

Könyvtár 

Könyvválogatás, Kölcsönzés – Számítástechnikai Általános 

Iskola 4/b. 

január 10. 

IV/1. Újpesti Könyvtár 
Könyvtári óra - Károlyi István Általános Iskola 5/a. - 

kölcsönzés, könyvtári óra 

VI/2. 
Terézvárosi 

Gyermekkönyvtár 
Diafilmvetítés 

XIII/8. 
Dagály utcai 

Könyvtár 

Tekerjünk egyet a diavetítőn! 

Diafilmklub 

XV/1 Eötvös Könyvtár Színek és vonalak harmóniája” kiállításmegnyitó 

XV/4 
Szűcs István utcai 

Könyvtár 
Könyvtárlátogatás és Papírszínház-mesélés 3. osztályosoknak 

január 11. VI/2. 
Terézvárosi 

Gyermekkönyvtár 
Irodalmi születésnap 

január 13. 

VI/2. 
Terézvárosi 

Gyermekkönyvtár 
Kerületi Könyvtárhasználati Verseny 

XV/3. 
Zsókavár utcai 

Könyvtár 
Kézműveskedés – Könyvjelző készítés 

január 14. 

XIII/2 
Radnóti Miklós 

Könyvtár 
Diavetítés kicsiknek 

XIII/6. 

Angyalföldi 

Kertvárosi 

Könyvtár 

Mazsola beteg – Pöttyös Tagóvoda – Halacska csoport 

Könyvválogatás, Kölcsönzés – Számítástechnikai Általános 

Iskola 3/a. 

január 15. 

IV/1. Újpesti Könyvtár Diamánia – diavetítés 

VI/2. 
Terézvárosi 

Gyermekkönyvtár 
Bóbita Óvoda Kisvakond csoport: téli drámafoglalkozás 

XIII/6. 

Angyalföldi 

Kertvárosi 

Könyvtár 

Kalandozás a versek világában – téli versek- 

irodalmi délelőtt a Derűs Alkony Idősek Klubjának 

január 16. 

Állatos találós kérdések – Mese Tagóvoda – Kincskereső 

csoport 

ETO játék - Budapesti Kolping Katolikus Iskola 4. osztály 

XIII/8. 
Dagály utcai 

Könyvtár 

Heuréka Általános Iskola 1.osztály 

Kölcsönzés, foglalkozás 

Heuréka Általános Iskola 2.osztály 

Kölcsönzés, foglalkozás 
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Heuréka Általános Iskola 3.osztály 

Kölcsönzés, foglalkozás 

Heuréka Általános Iskola 4.osztály 

Kölcsönzés, foglalkozás 

január 17. 

VI/2. 
Terézvárosi 

Gyermekkönyvtár 
Diafilmvetítés 

XV/4 
Szűcs István utcai 

Könyvtár 
Könyvtárlátogatás és Papírszínház-mesélés 4. osztályosoknak 

január 20. 

IV/3 
Babits Mihály 

Könyvtár 

"Műkincs és olvasólámpa" biblioterápiás foglalkozás 

"Műkincs és olvasólámpa" biblioterápiás foglalkozás 

XIII/8. 
Dagály utcai 

Könyvtár 

Egyéni okostelefon- 

használati foglalkozás időseknek 

XV/3. 
Zsókavár utcai 

Könyvtár 
Kézműveskedés a mackók jegyében 

január 21. 

VI/2. 
Terézvárosi 

Gyermekkönyvtár 
Kismama keddek: Bababábszínház: Szutyejev: Miau 

XIII/6. 

Angyalföldi 

Kertvárosi 

Könyvtár 

Korcsolya készítés – Futár Tagóvoda, 5-ös csoport 

január 22. 

IV/1. Újpesti Könyvtár Diamánia – diavetítés 

VI/2. 
Terézvárosi 

Gyermekkönyvtár 

Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola és 

Szakgimnázium 5/m, könyvtári ismeretek foglalkozás 

január 23. 

IV/3. 
Babits Mihály 

Könyvtár 

Baba-mama foglalkozás 

Baba-mama foglalkozás 

XIII/6. 

Angyalföldi 

Kertvárosi 

Könyvtár 

Korcsolya készítés - Pitypang Tagóvoda – Pillangó csoport 

XIII/8. 
Dagály utcai 

Könyvtár 
Varázskarika Óvoda Vuk csoportKölcsönzés, foglalkozás 

január 24. 

VI/2. 
Terézvárosi 

Gyermekkönyvtár 
Tánc-Lánc: Téli utazás 

XIII/8. 
Dagály utcai 

Könyvtár 

Tekerjünk egyet a diavetítőn! 

Diafilmklub 

január 25. 

IV/1. Újpesti Könyvtár 

„Éjszaka a könyvtárban” – rendezvény „A magyar kultúra 

napja” alkalmából. 

Közreműködött: MárkusZínház: A Hős Miklós – bábelőadás 

1600 

"Artisták cérnaszálon" alkotócsoport zenés irodalmi 

felolvasóestje – Jahoda Sándor költő, író, Kókai János költő 

és Tűrjei Zoltán költő. Gitáron játszik Kókai János. – 1800 

YÜ együttes - élő zenei koncert – 2000 

VI/2. 
Terézvárosi 

Gyermekkönyvtár 
Irodalmi születésnap 

január 27. 

IV/1. Újpesti Könyvtár 

Országos Táncsics Művészkör - Táncsics Galéria – Pál Dávid 

festőművész tárlata. Megtekinthető ingyenesen február 23.-ig 

nyitvatartási időnkbe. 

Megnyitotta Stancsics Erzsébet költő, író, az OTM vezetője. 

A műsorban részt vettek a Művészkör tagjai. 

VI/2. 
Terézvárosi 

Gyermekkönyvtár 

Retro mesék a tévéből: Süsü – A bűvös virág (Levente Péter, 

Takács Vera) 

XIII/8. 
Dagály utcai 

Könyvtár 

Egyéni okostelefon- 

használati foglalkozás időseknek 

XV/3. 
Zsókavár utcai 

Könyvtár 
Kézműveskedés – Zoknibáb készítése 

január 28. XIII/2 
Radnóti Miklós 

Könyvtár 
Diavetítés kicsiknek 
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január 29. 

XIII/8. 
Dagály utcai 

Könyvtár 

Gyermekkert Óvoda Kenguru csoport 

Kölcsönzés, foglalkozás 

XV/3. 
Zsókavár utcai 

Könyvtár 

Tematikus foglalkozás a Hartyán Óvodásoknak – Az emberi 

test 

január 30. XIII/8. 
Dagály utcai 

Könyvtár 
Csoportos számítógépes foglalkozás 

január 31. 

VI/2. 
Terézvárosi 

Gyermekkönyvtár 

Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola és 

Szakgimnázium 5/m, könyvtári ismeretek foglalkozás 

Diafilmvetítés 

XIII/8. 
Dagály utcai 

Könyvtár 
Hunyadi M. Általános Iskola. 2/m.Kölcsönzés, foglalkozás 

január 01-31. XV/1 Eötvös Könyvtár 
„Színek és vonalak harmóniája”, Szabadosi Tamás, Jekl Joli 

Oleari és Tóth Mariann Karina kiállítása 

január 02-31. XIII/8. 
Dagály utcai 

Könyvtár 

Találkozás a természettel – Prukner János fotóművész 

kiállítása 

január 06-31. IV/1. Újpesti Könyvtár 
Használó képzés – 1 alkalom 2 óra – a közösségi szolgálat 

keretében diákok oktatnak 

Február 

február 3. 

IV/1. Újpesti Könyvtár Könyvtári óra – Csányi óvoda könyvtárbemutató foglalkozás 

IV/3. 
Babits Mihály 

Könyvtár 
Baba-mama foglalkozás 

XIII/6. 

Angyalföldi 

Kertvárosi 

Könyvtár 

Érzékszerveink – Futár Tagóvoda, 4-es csoport 

XIII/8. 
Dagály utcai 

Könyvtár 

Egyéni okostelefon- 

használati foglalkozás időseknek 

XV/3. 
Zsókavár utcai 

Könyvtár 
Tere-fere Klub nyugdíjasoknak, beszélgetés, játék 

XV/4 
Szűcs István utcai 

Könyvtár 
Könyvtárlátogatás és Papírszínház-mesélés óvodásoknak 

február 4. VI/2. 
Terézvárosi 

Gyermekkönyvtár 

Kismama keddek: Tánc-Lánc Zenebölcsi („Dirmeg, dörmög 

a medve”) 

február 5. 

IV/1. Újpesti Könyvtár Diamánia – diavetítés 

VI/2. 
Terézvárosi 

Gyermekkönyvtár 

Bóbita Óvoda Kisvakond csoport: Busó farsang 

drámafoglalkozás 

XIII/6. 

Angyalföldi 

Kertvárosi 

Könyvtár 

Korcsolya készítés - Pöttyös Tagóvoda – Mackó csoport 

XIII/8. 
Dagály utcai 

Könyvtár 

Orchidea Általános Iskola 3/a. 

Varázskarika Óvoda Vuk csoport 

február 6. 

IV/1. Újpesti Könyvtár 

Krúdy Újpesti Estek – Krúdy Irodalmi Kör 

Könyvtári óra - Károlyi István Általános Iskola 5/a. - 

kölcsönzés, könyvtári óra 

Könyvtári óra -  Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános 

Iskola, nagycsoport 

XIII/6. 

Angyalföldi 

Kertvárosi 

Könyvtár 

Könyvválogatás, Kölcsönzés – Számítástechnikai Általános 

Iskola 4/b. 

XIII/8. 
Dagály utcai 

Könyvtár 

Csoportos számítógépes foglalkozás 

Varázskarika Óvoda, Tappancs csoport 

Kerületi általános iskolások versmondó versenye 

február 7. VI/2. 
Terézvárosi 

Gyermekkönyvtár 

Dob Óvoda Halacska csoport: Busó farsang 

drámafoglalkozás 

Diafilmvetítés 
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XIII/6. 

Angyalföldi 

Kertvárosi 

Könyvtár 

Találós kérdések: a tárgyak körülöttünk - Pitypang Tagóvoda 

– Pillangó csoport 

XIII/8. 
Dagály utcai 

Könyvtár 

Tekerjünk egyet a diavetítőn! 

Diafilmklub 

február 8. VI/2. 
Terézvárosi 

Gyermekkönyvtár 
Irodalmi születésnap 

február 10. 

XIII/8. 
Dagály utcai 

Könyvtár 

Egyéni okostelefon- 

használati foglalkozás időseknek 

XV/3. 
Zsókavár utcai 

Könyvtár 
Kézműveskedés – Farsangi álarc-készítés 

február 11. 

XIII/2 
Radnóti Miklós 

Könyvtár 
Diavetítés kicsiknek 

XIII/6. 

Angyalföldi 

Kertvárosi 

Könyvtár 

Könyvválogatás, Kölcsönzés – Számítástechnikai Általános 

Iskola 3/a. 

február 12. XV/3. 
Zsókavár utcai 

Könyvtár 

Tematikus foglalkozás a Hartyán Óvodásoknak – Farsang, 

télbúcsúztató 

február 13. 

IV/1 Újpesti Könyvtár Mondókázó -  babafejlesztő foglalkozás 

VI/2. 
Terézvárosi 

Gyermekkönyvtár 

Csipkebokor Református Óvoda Halacska csoport: Népmesei 

drámafoglalkozás 

XIII/6. 

Angyalföldi 

Kertvárosi 

Könyvtár 

Korcsolya készítés  – Mese Tagóvoda – Kincskereső csoport 

XIII/8. 
Dagály utcai 

Könyvtár 

Csoportos számítógépes foglalkozás 

Heuréka Általános Iskola 1.osztály 

Heuréka Általános Iskola 2.osztály 

Heuréka Általános Iskola 3.osztály 

Heuréka Általános Iskola 4.osztály 

február 14. 

VI/2. 
Terézvárosi 

Gyermekkönyvtár 
Diafilmvetítés 

XIII/8. 
Dagály utcai 

Könyvtár 

Hunyadi M. Általános Iskola, 2/m. 

Tekerjünk egyet a diavetítőn! 

Diafilmklub 

február 17. 

IV/3. 
Babits Mihály 

Könyvtár 
"Műkincs és olvasólámpa" biblioterápiás foglalkozás 

XIII/8. 
Dagály utcai 

Könyvtár 

Egyéni okostelefon- 

használati foglalkozás időseknek 

XV/3. 
Zsókavár utcai 

Könyvtár 
Kézműveskedés – domborkép készítése 

február 18. 

VI/2. 
Terézvárosi 

Gyermekkönyvtár 

Kismama keddek: Bababábszínház: „Süss fel nap!” 

Színház a könyvtárban: „Pillangó ballada” táncszínház 

XIII/6. 

Angyalföldi 

Kertvárosi 

Könyvtár 

Korcsolya készítés – Pöttyös Tagóvoda – Halacska csoport 

Tavaszi forgó készítése – Futár Tagóvoda, 5-ös csoport 

február 19. 

IV/1. Újpesti Könyvtár Diamánia – diavetítés 

IV/3. 
Babits Mihály 

Könyvtár 
Baba-mama foglalkozás 

VI/2. 
Terézvárosi 

Gyermekkönyvtár 

Csipkebokor Református Óvoda Bárányka csoport: könyvtár 

bemutatás 

XV/3. 
Zsókavár utcai 

Könyvtár 

KÖR-DÖK a könyvtárban, a kerületi Diák Önkormányzat 

nálunk járt 

február 20. XIII/4 
Lehel utcai 

Könyvtár 

Meseolvasás és kézműves foglalkozás Róka és cinege 

készítés  
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XIII/6. 

Angyalföldi 

Kertvárosi 

Könyvtár 

Könyvválogatás, Kölcsönzés – Budapesti Kolping Katolikus 

Iskola 4. osztály 

február 21. VI/2. 
Terézvárosi 

Gyermekkönyvtár 
Tánc-Lánc: Farsang farka 

február 24. 

IV/1. Újpesti Könyvtár 
Országos Táncsics Művészkör - Táncsics Galéria - Csanádi 

Andrea festőművész tárlata. 

VI/2. 
Terézvárosi 

Gyermekkönyvtár 

Retro mesék a tévéből: Égből pottyant mesék (Levente Péter, 

Döbrentey Ildikó) 

XIII/8. 
Dagály utcai 

Könyvtár 

Egyéni okostelefon- 

használati foglalkozás időseknek 

XV/3. 
Zsókavár utcai 

Könyvtár 
Kézműveskedés a bohócok jegyében 

XV/4 
Szűcs István utcai 

Könyvtár 
Könyvtárlátogatás és Papírszínház-mesélés óvodásoknak 

február 25. XIII/2 
Radnóti Miklós 

Könyvtár 
Diavetítés kicsiknek 

február 26. 

IV/1 Újpesti Könyvtár 
Könyvtári óra - Angol Nyelvet Emelt Szinten Oktató Fóti úti 

Általános Iskola 3/c. – könyvtárlátogatás, katalógus használat 

XIII/6. 

Angyalföldi 

Kertvárosi 

Könyvtár 

Kalandozás a versek világában – zene és vers- 

irodalmi délelőtt a Derűs Alkony Idősek Klubjának 

február 27. 

IV/1 Újpesti Könyvtár Mondókázó -  babafejlesztő foglalkozás 

IV/3. 
Babits Mihály 

Könyvtár 
Baba-mama foglalkozás 

VI/2. 
Terézvárosi 

Gyermekkönyvtár 
Színház a könyvtárban: „Pillangó ballada” táncszínház 

XIII/8. 
Dagály utcai 

Könyvtár 

Csoportos számítógépes foglalkozás 

Varázskarika Óvoda Vuk csoport 

február 28. 

XIII/8. 
Dagály utcai 

Könyvtár 
Hunyadi M. Általános Iskola. 2/m. 

XV/4 
Szűcs István utcai 

Könyvtár 
Óvodások könyvtárlátogatása 

február 29. 

VI/2. 
Terézvárosi 

Gyermekkönyvtár 
Irodalmi születésnap 

XIII/8. 
Dagály utcai 

Könyvtár 
Bibliodrámás teadélután Vidra Szabó Ferenc vezetésével 

február 01-28. XV/1 Eötvös Könyvtár 
Színek és vonalak harmóniája”, Szabadosi Tamás, Jekl Joli 

Oleari és Tóth Mariann Karina kiállítása 

február 03-29. IV/1 Újpesti Könyvtár 
Használó képzés – 3 alkalom 6 óra – a közösségi szolgálat 

keretében diákok oktatnak 

február 07- 

március 04. 
XIII/8. 

Dagály utcai 

Könyvtár 

Farsangi Forgatag - A Paverpol Kelet-Európai Művészeti 

Műhely kiállítása 

Március 

március 2. 

IV/1 Újpesti Könyvtár 
Könyvtári dupla óra – Károlyi István Általános Iskola 4/b. – 

Széchenyi, Deák és Bem apó dobosa – történelem kicsiknek 

XIII/6. 

Angyalföldi 

Kertvárosi 

Könyvtár 

Babar  – Gyöngyszem Tagóvoda – Méhecske csoport 

március 4. 

IV/1 Újpesti Könyvtár Diamánia – diavetítés 

XIII/6. 

Angyalföldi 

Kertvárosi 

Könyvtár 

Állatos találós kérdések - Pöttyös Tagóvoda – Mackó csoport 

XV/1 Eötvös Könyvtár 
„ Inspirációk és technikák”  Szilágyi Katalin és Turi Nagy 

Ilona  festőművészek kiállításmegnyitója 
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március 5. 

IV/1 Újpesti Könyvtár 
Könyvtári óra – Károlyi istván általános Iskola 5/a. – 

könyvtárlátogatás 

VI/2. 
Terézvárosi 

Gyermekkönyvtár 

Blejer Jakab Német Nemzetiségi Iskola 1/n.: Népmesei 

drámafoglalkozás 

XIII/6. 

Angyalföldi 

Kertvárosi 

Könyvtár 

Könyvválogatás, Kölcsönzés – Számítástechnikai Általános 

Iskola 4/b. 

március 6. XV/4 
Szűcs István utcai 

Könyvtár 
Könyvtárlátogatás és Papírszínház-mesélés 2. osztályosoknak 

március 10. 

VI/2. 
Terézvárosi 

Gyermekkönyvtár 

Kismama keddek: Tánc-Lánc Zenebölcsi („Gólya, gólya, 

gilice”) 

XIII/6. 

Angyalföldi 

Kertvárosi 

Könyvtár 

Állatos találós kérdések – Madarász Tagóvoda – Barack 

csoport 

március 11. XV/3. 
Zsókavár utcai 

Könyvtár 

Tematikus foglalkozás a Hartyán Óvodásoknak – Készülődés 

a március 15-ei ünnepre 

Könyvtárlátogatás és Papírszínház-mesélés 4. osztályosoknak 

március 02-07. IV/1 Újpesti Könyvtár 
Használó képzés – 1 alkalom 2 óra – a közösségi szolgálat 

keretében diákok oktatnak 

március 04-12. XV/1 Eötvös Könyvtár 
„ Inspirációk és technikák”  Szilágyi Katalin és Turi Nagy 

Ilona  festőművészek kiállítása 

Április 

április 1-től IV/1 Újpesti Könyvtár 

Országos Táncsics Művészkör - Táncsics virtuális galéria 

https://tancsics-virtualis-galeria.webnode.hu 

és  Krúdy Irodalmi Kör - 

ujpesti-krudyestekhttps://ujpesti-krudyestek.webnode.hu 

Áprilistól virtuálisan a Webnode-n keresztül folytatódtak a 

két kör programjai. 

Május 

május 1-től IV/1 Újpesti Könyvtár 

Országos Táncsics Művészkör - Táncsics virtuális galéria 

https://tancsics-virtualis-galeria.webnode.hu 

és  Krúdy Irodalmi Kör - 

ujpesti-krudyestekhttps://ujpesti-krudyestek.webnode.hu 

Áprilistól virtuálisan a Webnode-n keresztül folytatódtak a 

két kör programjai. 

Június 

június 1-től IV/1 Újpesti Könyvtár 

Országos Táncsics Művészkör - Táncsics virtuális galéria 

https://tancsics-virtualis-galeria.webnode.hu 

és  Krúdy Irodalmi Kör - 

ujpesti-krudyestekhttps://ujpesti-krudyestek.webnode.hu 

Áprilistól virtuálisan a Webnode-n keresztül folytatódtak a 

két kör programjai. 

Július 

július 1-től IV/1 Újpesti Könyvtár 

Országos Táncsics Művészkör - Táncsics virtuális galéria 

https://tancsics-virtualis-galeria.webnode.hu 

és  Krúdy Irodalmi Kör - 

ujpesti-krudyestekhttps://ujpesti-krudyestek.webnode.hu 

Áprilistól virtuálisan a Webnode-n keresztül folytatódtak a 

két kör programjai. 

Augusztus 

augusztus 1-től IV/1 Újpesti Könyvtár 

Országos Táncsics Művészkör - Táncsics virtuális galéria 

https://tancsics-virtualis-galeria.webnode.hu 

és  Krúdy Irodalmi Kör - 

ujpesti-krudyestekhttps://ujpesti-krudyestek.webnode.hu 

Áprilistól virtuálisan a Webnode-n keresztül folytatódtak a 

két kör programjai. 
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augusztus 25-

31. 
XV/1 Eötvös Könyvtár Lengyel Zoltánné kiállítása 

Szeptember 

szeptember 01- 

október 31. 
IV/1 Újpesti Könyvtár 

Országos Táncsics Művészkör - Táncsics virtuális galéria 

https://tancsics-virtualis-galeria.webnode.hu 

és  Krúdy Irodalmi Kör - 

ujpesti-krudyestekhttps://ujpesti-krudyestek.webnode.hu 

Áprilistól virtuálisan a Webnode-n keresztül folytatódtak a 

két kör programjai. 

szeptember 18-

30. 
XV/1 Eötvös Könyvtár Szabadosi Tamás: „ Látomások a festészetben” kiállítása 

Október 

szeptember 01- 

október 31. 
IV/1 Újpesti Könyvtár 

Országos Táncsics Művészkör - Táncsics virtuális galéria 

https://tancsics-virtualis-galeria.webnode.hu 

és  Krúdy Irodalmi Kör - 

ujpesti-krudyestekhttps://ujpesti-krudyestek.webnode.hu 

Áprilistól virtuálisan a Webnode-n keresztül folytatódtak a 

két kör programjai. 

október 01-31. XV/1 Eötvös Könyvtár Szabadosi Tamás: „ Látomások a festészetben” kiállítása 

október 5. VI/2. 
Terézvárosi 

Gyermekkönyvtár 

Rendhagyó irodalomóra Kertész Erzsivel. Moderátor-

házigazda: Kaszás Veronika  

November 

november 1-től IV/1 Újpesti Könyvtár 

Országos Táncsics Művészkör - Táncsics virtuális galéria 

https://tancsics-virtualis-galeria.webnode.hu 

és  Krúdy Irodalmi Kör - 

ujpesti-krudyestekhttps://ujpesti-krudyestek.webnode.hu 

Áprilistól virtuálisan a Webnode-n keresztül folytatódtak a 

két kör programjai. 

november 01-

10. 
XV/1 Eötvös Könyvtár Szabadosi Tamás: „ Látomások a festészetben” kiállítása 

December 

december 02-

21. 
IV/1 Újpesti Könyvtár 

Országos Táncsics Művészkör - Táncsics virtuális galéria 

https://tancsics-virtualis-galeria.webnode.hu 

és Krúdy Irodalmi Kör - 

ujpesti-krudyestekhttps://ujpesti-krudyestek.webnode.hu 

Áprilistól virtuálisan a Webnode-n keresztül folytatódtak a 

két kör programjai. 

 

 

3. sz. régió: VIII., X., XVII., XVIII., XIX., XX., XXI. és XXIII. kerületi tagkönyvtárak 

Január 

01.02-01.31. 
XVIII/3 Thököly út 3 

A Fa: A Kézzelfogható alapítvány szervezésében másképp 

látó és gondolkodó diákok kiállítása 

XX/2 Bíró M.u. 7 A nagymama virágoskertje - Patchwork kiállítás 

01.02 XXI/1 Rákóczi út 106  Kanaszta csata 

01.03 
XIX/1 Üllői út 255. Manófaktúra - Hahó: hasznos holmikat készítünk - naptár 

XX/4 Pacsirta u. 157 Kézimunka-Csevegő Klub 

01.06 

VIII/2 Kálvária tér 12. Meridián torna 

X/3 Újhegyi stny 16 Kerekitő ovimóka - újévi mondókák 

X/4 Szent L. tér 7. Olvass Mázlinak - olvasásfejlesztés kicsiknek 

XVII/4 Pesti út 167. Könyvklub - Ohran Pamuk: A Piros Hajú Nő 

XVIII/3 Thököly út 3 Tomory Lajos Múzeum Baráti kör: babonák, népszokások 

XX/4 Pacsirta u. 157 Kerekítő 

01.07 X/4 Szent L. tér 7. Rummiklub - nyugdijas játék klub 
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XXI/1 Rákóczi út 106 Kanaszta csata 

XXI/1 Rákóczi út 106 Könyvtárlátogatás - Csódakút Óvoda 

01.08 

X/3 Újhegyi stny 16 
Papírszínház: Csipkerózsika - Éltes Mátyás Ált. Isk. alsós 

csoport 

XVIII/3 Thököly út 3 
Internet cafe 

Papírszínház-óvodásoknak, kisiskolásoknak: Csipkerózsika 

XIX/1 Üllői út 255. 

Könyvajánló, játék - Reménység Katolikus Általános Iskola 

3.b osztály 

Kerekítő mondókás móka Farkas Katalinnal 

Egy Kis Pesti Társasjáték Klub találkozója  

XX/2 Bíró M. u. 7 
Kártyaparti a könyvtárban 

Kézműves kuckó 

XX/4 Pacsirta u. 157 

Matek, kémia, azért is felvesznek! 

Fogadó óra 

Kézimunka-Csevegő Klub 

XXI/3 Szt István út 230 
Matematika korrepetálás 

Kreativ klub 

XXI/5 Vénusz u. 2. 
Játsszunk együtt! - Társasjáték Klub 

Könyvtárlátogatás: Kölcsey Ferenc Ált. Isk. 2.a. 

XXIII/1 
Grassalkovich út 

128. 
Kis könyvfalók könyvklub 

01.09 

VIII/2 Kálvária tér 12.  Mandala szinezés 

XVIII/3 Thököly út 3 Farsang: busójárás, papírszínházi lapok készítése 

XIX/1 Üllői út 255. 

Könyvajánló, játék - Reménység Katolikus Általános 

Iskola  2. a osztály 

Állj mellém! - kaland a Pantherán - második találkozó 

XX/2 Bíró M. u. 7 Béka Bözsi és a madarak 

XXI/1 Rákóczi út 106 Kanaszta csata 

XXI/3 Szt István út 230 

Horgoló klub 

Meridiántorna 

Szemtorna 

XXI/5 Vénusz u. 2. 
Könyvtárlátogatás: Tündérkert Óvoda, Csiga csoport 

Könyvtárlátogatás: Kölcsey Ferenc Ált. Isk. 3.b. 

01.10 

VIII/2 Kálvária tér 12. Ezoterikus klub 

XVII/2 Péceli út  Fészer Alkotóegyesület kiállításmegnyitó 

XIX/1 Üllői út 255. 
Manófaktúra - Hahó: hasznos holmikat készítünk 

- jegyzetfüzet 

01.10 

XX/2 Bíró M. u. 7 Könyvtári óra - Hajós Ált. Isk. 2. oszt. 

XXI/1 Rákóczi út 106 Kerekítő Mondókás Móka 0 - 3 éves korig 

XXI/5 Vénusz u. 2. Könyvtárlátogatás: Kölcsey Ferenc Ált. Isk., 4.b. 

01.11 
X/4 Szent L. tér 7. Tánc-Lánc január 

XXI/1 Rákóczi út 106 Agytorna : rejtvényfejtők klubja 

01.13 

VIII/2 Kálvária tér 12 Meridián torna 

XVIII/3 Thököly út 3 
Móra Ferenc: Télapó haragja interaktív mese, hópihe-

készítés 

XX/2 Bíró M. u. 7 
Könyvtári óra - József Attila Ált. Isk. 2. oszt. 

Óvodai foglalkozás – Gyermekmosoly Óvoda  

XX/4 Pacsirta u. 157 
Angol nyugdíjasoknak  

Kerekítő 

XXI/1 Rákóczi út 106 A sirály a király? Találkozó Bosnyák Viktória írónőve 

01.14 X/4 Szent L.tér 7. Rummiklub - nyugdijas játék klub 

01.13 XXI/1 Rákóczi út 106 Kanaszta csata 
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01.15 

X/3 Újhegyi stny 16 Diavetítés: Süsü filmek - Éltes Mátyás Ált. Isk. alsós csoport 

X/4 Szent L. tér 7. Wacha Imre olvasókör 

XVII/2 Péceli út  Kerületi Katolikus Női Kör összejövetele 

XVIII/3 Thököly út 3 KézműveSzerda téma: fonások 

XIX/1 Üllői út 255. 
Könyvtárbemutató, és "Bűntény a könyvtárban"-foglalkozás 

- Kispesti Pannónia Ált.Isk. 7.b 

XX/2 Bíró M. u. 7 
kártyaparti a könyvtárban 

Kerekítő - Baba-mama foglalkozás 

XXI/1 Rákóczi út 106 
Ez(o)kos Klub : Karma számok elemzése, számítása. Denke 

Ibolya numerológus foglalkozása 

XXI/3 Szt István út 230 Matematika korrepetálás 

XXIII/1 
Grassalkovich út 

128. 
Kis könyvfalók könyvklub 

01.16 

VIII/2 Kálvária tér 12 Mandala szinezés 

XVIII/2 Csontváry u. 32.  Kézműves foglalkozás Sofi 

XVIII/3 Thököly út 3 Mobilhasználat: drámafoglalkozás Bókay 4. o. 

XXI/1 Rákóczi út 106 Kanaszta csata 

XXI/3 Szt István út 230 Horgoló klub 

01.17 

VIII/2 Kálvária tér 12 Társasjáték klub 

X/4 Szent L. tér 7. Kerekítő 

XIX/1 Üllői út 255 
Manófaktúra és mese - Szilvi, a kétfülű mesemondó meséje 

és hasznos holmikat készítünk - varrókészlet 

XX/! Pacsirta u. 157 Kézimunka-Csevegő Klub 

01.20 

VIII/2 Kálvária tér 12 Meridián torna 

X/4 Szent L. tér 7. Olvass Mázlinak - olvasásfejlesztés kicsiknek 

XVIII/3 Thököly út 3 
Móra Ferenc: Télapó haragja interaktív mese, hópehely-

készítés 

XIX/1 Üllői út 255 Busójárás - Hársfa Óvoda - Méhecske csoport 

XX/2 Bíró M.u. 7 Merediántorna 

XX/4 Pacsirta u 157 
Kerekítő 

Angol nyugdíjasoknak  

XXI/1 Rákóczi út 106 Csepel Művek retro- múltidéző tárgyak kiállítás  

01.21 

VIII/2 Kálvária tér 12 Keresztény alkotók közössége- irodalmi rendezvény 

X/4 Szent L. tér 7. Rummiklub - nyugdijas játék klub 

XIX/1 Üllői út 255 Légibalesetek pilótaszemmel 

XXI/1 Rákóczi út 106 Kanaszta csata 

01.22 

X/3 Újhegyi stny 16. 
Diavetítés: Hamupipőke - Éltes Mátyás Ált. Isk. alsós 

csoport 

XVII/2 Péceli út Ügyeskedő- Tobozmanó házikóval 

XVIII/3 Thököly út 3 Izgő-Mozgó Klub: irányok 

XIX/1 Üllői út 255 Egy Kis Pesti Társasjáték Klub találkozója  

XX/2 Bíró M.u.7. 

Kártyaparti a könyvtárban 

Fogyasztóvédelmi tájékoztató 

Színes ötletek – kreatív klub 

XX/4 Pacsirta u. 157 
Beszélgessünk angolul 

Matek, kémia, azért is felvesznek! 

XXI/3 Szt István út 230 Matematika korrepetálás 

XXI/5 Vénusz u. 2. 
Kineziológia Klub: Őszinteség vagy megfelelés 

Könyvtárbemutató: Montessori Óvoda  

01.23 

VIII/2 Kálvária tér 12. Mandala szinezés 

XIX/1 Üllői út 255 Író-olvasó találkozó Borsa Brownnal 

XX/2 Bíró M.u.7. Óvodai foglalkozás - Mákvirág ovi 
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Béka Bözsi és a madarak 

XXI/1 Rákóczi út 106 Kanaszta csata 

XXI/3 Szt István út 230 

Horgoló klub 

Óvodás foglalkozás. Ősz  Csalitos Sárga 

Meridiántorna 

Szemtorna 

01.24 

XVII/4 Pesti út 167. 

Pál Apostol Általános Iskola 2.a oszt. - könytárbemutató és 

könyvtárhasználati óra 

Pál Apostol Általános Iskola 2.b oszt. - könytárbemutató és 

könyvtárhasználati óra 

XVIII/3 Thököly út 3 Farsang: busójárás, papírszínházi lapok készítése 

XIX/1 Üllői út 255 
Manófaktúra - Hahó: hasznos holmikat készítünk - 

dobozpersely 

XX/4 Pacsirta u. 157 Kézimunka-Csevegő Klub 

XXI/1 Rákóczi út 106 Könyvtárbemutató fogl.Csodakút kiscsoport 

01.25 XXI/1 Rákóczi út 106 Agytorna : rejtvényfejtők klubja 

01.27 

VIII/2 Kálvária tér 12. Meridián torna 

XVII/4 Pesti út 167.  Könyvklub - Beauvoir: Minden ember halandó 

XVIII/3 Thököly út 3 

Tomory Lajos Múzeum Baráti kör 

Sorok között-könyvklub, kötetlen beszélgetés szépirodalmi 

alkotásokról 

XIX/1 Üllői út 255 Nyitott könyv klub 

XX/2 Bíró M.u. 7 Meridiántorna 

XX/4 Pacsirta u. 157 Kerekítő 

01.28 

X/4 Szent L. tér 7. Rummiklub - nyugdijas játék klub 

XIX/1 Üllői út 255 
Könyvajánló, játék - Reménység Kat. Ált. Isk.ola 3. a  

Csendes óra - autizmussal élőknek 

XXI/1 Rákóczi út 106 Kanaszta csata 

XXI/5 Vénusz u. 2. Könyvtárbemutató: Montessori Óvoda  

01.29 

XVII/2 Péceli út 
Rákos Kata műv. történeti előadása- Antik és keresztény női 

ábrázolások a művészetben 

XIX/1 Üllői út 255 horvát nemzetiségi est 

XX/2 Bíró M.u. 7 Kártyaparti a könyvtárban 

XX/4 Pacsirta u. 157.  Matek, kémia, azért is felvesznek! 

XXI/1 Rákóczi út 106 

Ez(o)kos Klub : Karma számok elemzése, számítása. Denke 

Ibolya numerológus foglalkozása 

Könyvtárbemutató Tátika Óvoda 

XXI/3 Szt István út 230 Matematika korrepetálás 

01.30 

VIII/2 Kálvária tér 12. Mandala szinezés 

X/4 Szent L. tér 7. Zsila Sándor természetfotós kiállításmegnyitója 

XVIII/3 Thököly út 3 
Egészséges életmód Sonnleiter Károly előadása: A genetika 

csodás világa 

XX/2 Bíró M.u. 7 Papírszínház - Lázár ovi 

XXI/1 Rákóczi út 106 
Kanaszta csata 

Könyvtárlátogatás: Csodakút Óvoda  

XXI/3 Szt István út 230 Horgoló klub 

01.31 

VIII/2 Kálvária tér 12. Társasjáték klub 

X/3 Újhegyi stny 16 Kézműves foglalkozás: itt a farsang (álarcok, koronák) 

X/4 Szent L. tér 7. Kerekítő 

XVIII/3 Thököly út 3 Internet café 

XIX/1 Üllői út 255 Manófaktúra - hűtőmágnes  

XX/4 Pacsirta u. 157.  Kézimunka-Csevegő Klub 

Február   
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02.01-28. 
XVIII/3 Thököly út 3 TAMA LőZsu és Csillag László tárlata 

XX/2 Bíró M. u. 7. A nagymama virágoskertje - Patchwork kiállítás 

02.03 

VIII/2 Kálvária tér 12 Meridián torna 

X/3 Újhegyi stny 16.  Kerekítő Ovimóka - farsangi dalok, mondókák 

X/4 Szent L. tér 7-14 Olvass Mázlinak - olvasásfejlesztés kicsiknek 

XIX/1 Üllői út 255 
Farsangolás, kézműves, mese - Kispesti Százszorszép 

Óvoda vegyes csoport 

XX/2 Bíró M. u. 7. Mediántorna  

XX/4 Pacsirta u. 157.  Angol nyugdíjasoknak  

02.04 
X/4 Szent L. tér 7-14 Rummiklub - nyugdíjas játék klub 

XXI/1 Rákóczi út 106.  Kanaszta-csata 

02.05 

X/3 Újhegyi stny 16. Farsangi szokások - Éltes Mátyás Ált. Isk.  

XVIII/3 Thököly út 3 Papírszínház: Lázár E.  A kék meg a sárga 

XIX/1 Üllői út 255. 

Könyvajánló - Reménység Kat. Ált. Iskola 3.b  

Kerekítő mondókás móka Farkas Katalinnal 

Egy Kis Pesti Társasjáték Klub találkozója  

XX/2 Bíró M. u. 7. 
Kártyaparti a könyvtárban 

Kézműves Kuckó 

XX/4 Pacsirta u. 157.  
Fogadó óra 

Matek, kémia, azért is felvesznek! 

XXI/3 Szt István út 230 

Matematika korrepetálás 

Kreatív klub 

Előadás kovász készítéséről 

XXI/5 Vénusz u. 2.  
Játsszunk együtt! - Társasjáték Klub 

Kineziológia Klub: Helyes önismeret 

02.05. 

XXI/5 Vénusz u. 2.  Könyvtárlátogatás: Kölcsey Ferenc Ált. Isk.: 3.a.  

XXIII/1 
Grassalkovich u. 

132.  
Kis könyvfalók könyvklub 

02.06 

VIII/2 Kálvária tér 12 Mandala színezés 

XVIII/2 Csontváry u. 32 
Kézműves foglalkozás  

Csevegő csütörtök 

XVIII/3 Thököly út 3 Hétmérföldes csizma utasai drámajáték (EFOP) Bókay  

XIX/1 Üllői út 255 
Állj mellém! - kaland a Pantherán - fenn a csúcson, játék, 

szövegértés 

XX/2 Bíró M. u. 7. Könyvtári óra - József Attila Ált. Isk. 2. oszt. 

XXI/1 Rákóczi út 106.  
Kanaszta-csata 

Diafilmvetítés Gyereksziget Óvoda  

XXI/3 Szt István út 230 

Horgoló klub 

Könyvtárbemutatás: Fenyves, Gyöngyvirág 

Meridiántorna 

Szemtorna 

02.07 

VIII/2 Kálvária tér 12 GYerekvirág Óvoda 

XVIII/3 Thököly út 3 A jövő költője. Miklya Zsolt versíró kurzusa 

XIX/1 Üllői út 255 
Manófaktúra és mese - Hahó: hasznos holmikat készítünk - 

Írószer rendező, Szilvi mesemondóval 

XX/2 Bíró M. u. 7. Könyvtári óra - Hajós Ált. Isk. 2. oszt. 

XX/4 Pacsirta u. 157.  Kézimunka-Csevegő Klub 

XXI/1 Rákóczi út 106.  Kerekítő Mondókás Móka 0 - 3 éves korig 

XXI/5 Vénusz u. 2.  Könyvtárlátogatás: Kölcsey Ferenc Ált. Isk., 4.b. 

02.10 

VIII/2 Kálvária tér 12 Angol társalgási klub 

VIII/2 Kálvária tér 12 Meridián torna 

XVII/4 Pesti út 167.  Csicsegő Óvoda-nagycsoport-könyvtárbemutató 

XVIII/3 Thököly út 3 Tomory Lajos Múzeum Baráti kör irodalmi klubnap 

XX/2 Bíró M. u. 7. Meridiántorna 
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XX/4 Pacsirta u. 157.  Kerekítő 

 

X/4 Szent L. tér 7-14 Rummiklub - nyugdíjas játék klub 

XVIII/3 Thököly út 3 Rendőrnap: az internet veszélyei 

XXI/1 Rákóczi út 106.  
Csepel Művek retro- múltidéző tárgyak kiállítás  

Kanaszta-csata 

02.12 

X/3 Újhegyi stny 16. Játékok az Interneten - Éltes Mátyás Ált. Isk.  

XVII/4 Pesti út 167. 
 ZÖLD XVII. Egyesület szervezésében-ismeretterjesztő 

előadás 

XX/2 Bíró M. u. 7. 

Kerekítő - Baba-mama foglalkozás 

Kártyaparti a könyvtárban 

Farsangi óvodai foglalkozás - Gyermekmosoly ovi 

XX/4 Pacsirta u. 157.  Matek, kémia, azért is felvesznek! 

XXI/1 Rákóczi út 106.  
Ez(o)kos Klub : Karma számok elemzése, számítása. Denke 

Ibolya numerológus foglalkozása 

XXI/3 Szt István út 230 
Matematika korrepetálás 

Molnár János természetgyógyász előadása 

XXI/5 Vénusz u. 2.  Könyvtárlátogatás: Kölcsey Ferenc ÁLt. Isk. 2.b. 

XXIII/1 
Grassalkovich u. 

132.  
Kis könyvfalók könyvklub 

2020.02.13 VIII/2 Kálvária tér 12 Mandala színezés 

02.13 

XVIII/2 Csontváry u. 32 Kézműves foglalkozás Sofi 

XVIII/3 Thököly út 3 

Internet café 

Könyvtárbemutató ovisoknak papírsznház: Holle anyó, 

Zenevár óvoda 

XIX/1 Üllői út 255 
Könyvajánló, kvízjáték - Reménység Katolikus Általános 

Iskola 2. a osztály 

XX/2 Bíró M. u. 7. Béka Bözsi és a madarak 

XXI/1 Rákóczi út 106.  Kanaszta-csata 

XXI/3 Szt István út 230 
Horgoló klub 

Óvodás foglalkozás: Montessori, Farsang 

02.14 

VIII/2 Kálvária tér 12 Társasjáték klub 

XIX/1 Üllői út 255 
Manófaktúra - Hahó: hasznos holmikat készítünk - 

Balkonkertészet 

XX/4 Pacsirta u. 157.  Kézimunka-Csevegő Klub 

02.15 XIX/1 Üllői út 255 Így fotózz az instára! - Getto Márton fotóssal 

02.17 

XVII/4 Pesti út 167.  Könyvklub - Bernard Schlink: Olga 

XVIII/3 Thököly út 3 Farsang Drámas foglalkozás, Csemete óvoda 

XX/2 Bíró M. u. 7. Meridiántorna 

XX/4 Pacsirta u. 157.  
Kerekítő 

Angol nyugdíjasoknak  

02.18 

VIII/2 Kálvária tér 12 Keresztény Alkotók Közössége - irodalmi rendezvény 

X/4 
Szent László tér 

7-14 
Szövegelő klub kamaszoknak 

XIX/1 
Üllői út 255 

 

Hungarikumok, Szent Korona, Magyarország - Kispesti 

Móra F. Ált. Isk.  

Tanext Akadémia tanulócsoportja 

Farsangolás, busók, kézműves, mondókázás - Kispesti Zöld 

ágacska Óvoda 

XXI/1 Rákóczi út 106.    

02.19 

X/3 Újhegyi stny 16 Búsójárás közeledik - Éltes Mátyás Ált. Isk.  

XVIII/3 Thököly út 3 KézműveSzerda+ izgő  téma: farsang 

XX/2 Bíró M. u. 7. 
Színes ötletek – kreatív klub 

Kártyaparti a könyvtárban 

XXI/1 Rákóczi út 106.  Helytörténeti esték:ipari termelés története Csepelen 
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XXI/3 Szt István út 230 Matematika korrepetálás 

XXI/5 Vénusz u. 2.  
Kineziológia Klub: Tudatosság életünkben 

Könyvtárbemutató: Jedlik Ányos Gimn. 8. osztály 

XXIII/1 
Grassalkovich u. 

132.  
Kis könyvfalók könyvklub 

02.20 

VIII/2 Kálvária tér 12 Mandala színezés 

X/4 Szent L. tér 7-14 Wacha Imre olvasókör 

XVIII/2 Csontváry u. 32 Kézműves foglalkozás Sofi 

XVIII/3 Thököly út 3 

Könyvtárbemutató, farsang, Cseperedő Óvoda 

Könyvtárbemutató, farsang, Cseperedő Óvoda 

Egészséges életmód Sonnleiter Károly ea.: Fertőzések 

XIX/1 Üllői út 255 
Könyvtárbemutató, édesvizes foglalkozás, könyvek, 

kézműves - Kispesti Százszorszép ovi  

XXI/1 Rákóczi út 106.  Kanaszta-csata 

XXI/3 Szt István út 230 Horgoló klub 

02.20 XXI/3 Szt István út 230 

Meridiántorna 

Szemtorna 

Óvodás foglalkozás: Csalitos, Farsang 

02.21 

XVII/2 Péceli út Ügyeskedő- Busómaszk készítése 

XVIII/3 Thököly út 3 

Dinoszauruszok: könyvnézegetés, memori, gipszfestés, 

Bókay 2.o. 

A jövő költője. Miklya Zsolt versíró kurzusa 

A SZER drogprevenciós előadás szülőknek  

XIX/1 Üllői út 255 
Manófaktúra - Hahó: hasznos holmikat készítünk - 

Makramé karkötők és kulcstartók 

XX/4 Pacsirta u. 157.  Kézimunka-Csevegő Klub 

XXI/1 Rákóczi út 106.  Csodakút Óvoda könyvtárlátofatás 

02.22 X/4 Szent L. tér 7-14 Tánc-Lánc január 

02.24 

X/4 Szent L. tér 7-14 
CSodapók óvoda piros csoport 

Csodapók óvoda zöld csoport 

XVIII/3 Thököly út 3 

Tomory Lajos Múzeum Baráti kör irodalmi klubnap 

Sorok között-könyvklub, kötetlen beszélgetés szépirodalmi 

alkotásokról, Munka? Robot? Alkotás? 

XIX/1 Üllői út 255 
Nyitott könyv-klub  

Esti könyvklub 

XX/2 Bíró M. u. 7. meridiántorna 

XX/4 Pacsirta u. 157.  Kerekítő 

02.25 

X/4 Újhegyi stny 16 "Csodálatos emberi test" - Aprók Háza Óvoda 

XVIII/3 Thököly út 3 
Könyvtárbemutató óvodásoknak indián mese Liliomkert 

Óvoda 

XIX/1 Üllői út 255 

Csendes óra - autizmussal élőknek 

Könyvajánló, kvízjáték - Reménység Katolikus Általános 

Iskola 3. a osztály 

Scratch programozó klub gyerekeknek 

02.26 

X/3 Újhegyi stny 16 Csodálatos emberi test - Éltes Mátyás Ált. Isk. alsós csoport 

X/4 Szent L. tér 7-14 Rummiklub - nyugdíjas játék klub 

XVII/2 Péceli út Kerületi Katolikus Női Kör összejövetele 

XVIII/3 Thököly út 3 Szabadulózsoba idővándoroknak, kalandjáték családoknak 

XX/2 Bíró M. u. 7. Kártyaparti a könyvtárban 

XX/4 Pacsirta u. 157.  Matek, kémia, azért is felvesznek! 

XXI/1 Rákóczi út 106.  
Ez(o)kos Klub : Karma számok elemzése, számítása. Denke 

Ibolya numerológus foglalkozása 

XXI/3 Szt István út 230 Matematika korrepetálás 
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XXIII/1 
Grassalkovich u. 

132.  
Kis könyvfalók könyvklub 

02.27 

VIII/2 Kálvária tér 12. Mandala színezés 

X/4 Szent L. tér 7-14 
Csodapók óvoda narancs csoport 

Csodapók óvoda kék csoport 

XXI/1 Rákóczi út 106.  
Gyermeksziget Óvoda -papírszínház 

Kanaszta-csata 

XXI/3 Szt István út 230 Horgoló klub 

02.28 
VIII/2 Kálvária tér 12. Társasjáték klub 

XVIII/2 Csontváry u 32 Könyvajánlók klubja 

02.28 

XVIII/3 Thököly út 3 
Kézművesfoglalkozás: önarckép papírpohárral, Darus  

Könyvtárbemutató , Bókay 3.o. 

XIX/1 Üllői út 255 
Manófaktúra - Hahó: hasznos holmikat készítünk - Origami 

könyv 

XX/4 Pacsirta u. 157.  Kézimunka-Csevegő Klub 

02.29 XXI/1 Rákóczi út 106.  Agytorna : rejtvényfejtők klubja 

Március  

03.01 XVIII/3 Thököly út 3 Tomory Lajos Múzeum vándorkiállítás 

03.02-től XX/2 Bíró M.u.7. Sokszínűség - Nagy Ferencné kiállítása 

03.02 

XX/2 Bíró M.u.7. Meridiántorna 

X/3 Újhegyi stny16. 
Kerekító ovimóka: "Tavaszi dal" - mondókák, éneke az 

időjárásról  

XVII/2 Péceli út Egészségnap a RÁCUK közreműködésével 

XVIII/3 Thököly út 5 
Tomory Lajos Múzeum Baráti kör irodalmi klubnap március 

15. megemlékezés 

XVIII/3 Thököly út 5 Márc. 15: mesemondás, kishuszár készítés ovisoknak 

XX/4 Pacsirta u. 157 Angol nyugdíjasoknak  

03.03 
XIX/1 Üllői út 255 

Pillangók, tavasz és slaffogó gumicsizmák, 

könyvtárbemutató, mondókázás, kézműves - Arany Óvoda 

vegyes csoport 

XXI/1 Rákóczi út 106.  Kanaszta-csata 

03.04 

X/3 Újhegyi stny16. "Havat olvaszt" - találós kérdések a tavaszról ÉM Ált. Isk. 

XVII/2 Péceli út Kerületi Katolikus Kör összejövetel 

XVIII/3 Thököly út 5 Papírszínház-óvodásoknak, kisiskolásoknak 

XIX/1 Üllői út 255 
Könyvajánló - Reménység Katolikus Általános Iskola 3. b 

osztály 

XIX/1 Üllői út 255 Kerekítő mondókás móka Farkas Katalinnal 

XX/2 Bíró M.u.7. 

Kiállítás megnyitó 

Kézműves Kuckó 

Kártyaparti a könyvtárban 

XX/4 Pacsirta u. 157 Fogadó óra 

XXI/3 Szt István út 230 
Matematika korrepetálás 

Kreatív Klub 

XXI/5 Vénusz u. 2.  
Könyvtárlátogatás: Kölcsey Ferenc Ált. Isk., 3.a. 

Játsszunk együtt! - Társasjáték Klub 

XXIII/1 
Grassalkovich u. 

132.  
Kis könyvfalók könyvklub 

03.05 

VIII/2 Kálvária tér 12 Mandala színezés 

X/4 Szent L. tér 7-14 Kézműves móka (online) 

XXI/1 Rákóczi út 106.  Kanaszta-csata 

XXI/3 

  

Szt István út 230 

  

Horgoló klub 

Óvodás foglalkozás, Repkény, Pillangó: Tavasz 

Óvodás foglalkozás, Repkény, Nyuszi: Tavasz 
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Meridiántorna 

Szemtorna 

03.06 
VIII/2 Kálvária tér 12 Társasjáték klub 

XVIII/3 Thököly út 5 A jövő költője. Miklya Zsolt versíró kurzusa 

03.06 

XVIII/3 Thököly út 5 
Márc. 15: mesemondás, kishuszár készítés ovisoknak, 

Micimackó Kuckója óvoda 

XIX/1  Üllői út 255 
Manófaktúra - Hahó: hasznos holmikat készítünk - 

pénztárca, szütyő filcből 

XX/2 Bíró M.u.7. Könyvtári óra - Hajós Ált. Isk. 2. oszt. 

XX/4 Pacsirta u. 157 Kézimunka-Csevegő Klub 

XXI/1 Rákóczi út 106.  Kerekítő Mondókás Móka 0 - 3 éves korig 

XXI/3 Szt István út 230 Trianon 100 

XXI/5 Vénusz u. 2.  Könyvtárlátogatás: Kölcsey Ferenc Ált. Isk., 4.b. 

03.07 XIX/1 Üllői út 255 
Kikötői könyvklub fiataloknak - alakuló, megbeszélő 

találkozó, az első könyvünk kiválasztása 

03.09 

VIII/2 Kálvária tér 12 
Meridián klub 

Angol társalgási klub 

XVII/4 Pesti út 167. 
Könyvklub- Anthony Lawrence: Elefántsuttogó 

Szivárvány óvoda- nagycsoport-könyvtárbemutató 

XX/2 Bíró M.u.7. 
Óvodai foglalkozás - Gyermekmosoly ovi  

Meridiántorna 

03.10 
X/3 Újhegyi stny16. Kőbányai Széchenyi István Ált. Isk. Az írás története 

XXI/1 Rákóczi út 106.  Kanaszta-csata 

03.11 

X/3 Újhegyi stny16. Papírszínház: A só - Éltes Mátyás Ált. Isk. alsós csoport 

XIX/1 Üllői út 255 
Kvízjáték - Reménység Katolikus Általános Iskola 3. a 

osztály 

XX/2 Bíró M.u.7. 
Kártyaparti a könyvtárban 

Kerekítő - Baba-mama foglalkozás 

XXI/1 Rákóczi út 106.  
Ez(o)kos Klub : Karma számok elemzése, számítása. Denke 

Ibolya numerológus foglalkozása 

XXI/3 Szt István út 230 Matematika korrepetálás 

XXI/5 Vénusz u. 2.  Könyvtárlátogatás: Kölcsey Ferenc Ált. Isk. 2.b. 

XXIII/1 
Grassalkovich u. 

132.  
Kis könyvfalók könyvklub 

ONLINE PROGRAMOK 

03.12 
VIII/2 Kálvária tér 12. Mandala színezés 

X/4 Szent L. tér 7-14 Mesetár 1. (online) 

03.16 X/4 Szent L. tér 7-14 Papírszínház (online) 

03.17 X/4 Szent L. tér 7-14 Kísérlet 1. (online) 

03.20 

X/4 Szent L. tér 7-14 Kísérlet 2. (online) 

XIX/1 Üllői út 255 
Táv Manófaktúra - Hahó: hasznos holmikat készítünk - 

virágzó mező (online) 

03.23 X/4 Szent L. tér 7-14 Kísérlet 3. (online) 

03.26 X/3 Újhegyi stny16. A kiskakas gyémánt félkrajcárja - online papírszínház 

03.27 XIX/1 Üllői út 255 
Táv Manófaktúra - Hahó: hasznos holmikat készítünk - 

húsvéti képeslap 

03.30 
X/4 Szent L. tér 7-14 Élő kvízjáték 1. (online) 

XVIII/3 Thököly út 5 Könyvajánló. 115 éve született Rejtő Jenő 

03.31 XVIII/3 Thököly út 5 Papírszínház beharangozó 

04.01 X/3 Újhegyi stny16. Kolontos Palkó - online meseolvasás 

 X/4 Szent L. tér 7-14 Online ADT és Hungaricana adatbázisbemutató 
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04.01 XVIII/3 Thököly út 5 Papírszínház, Olgi néni mesél- A tavaszi nyúl 

04.02 XVIII/3 Thököly út 5 KézműveSzerda online - Húsvéti képeslapok 

04.03 XIX/1 Üllői út 255 
Táv Manófaktúra - Hahó: hasznos holmikat készítünk - 

ejtőernyős nyuszi 

04.05 X/3 Újhegyi stny16. Visszajött a répa - online papírszínház 

 X/4 Szent L. tér 7-14 Budapest időgép (online adatbázisbemutató) 

04.06 XVIII/3 Thököly út 5 KézműveSzerda online - vattacsibe 

 XVIII/3 Thököly út 5 KézműveSzerda online - vattabárány 

04.07 XIX/1 Üllői út 255 Táv Manófaktúra - babzsák nyúl készítése 

04.08 X/4 Szent L. tér 7-14 Kísérlet 4. (online) 

 XVIII/3 Thököly út 5 
Tomory Lajos vándorkiállítás online, a 18. kerület 50 éve 

Budapeset része 

04.09 X/4 Szent L. tér 7-14 Játékkészítés (online) 

 XVIII/3 Thököly út 5 Helytörténeti játék: Írók, költők a 18. kerületben 1. 

 XIX/1 Üllői út 255 Táv Manófaktúra - tojás festés 

04.10 X/4 Szent L. tér 7-14 Jégkrémkészítés (online) 

04.11 XVIII/3 Thököly út 5 
A jövő költője. Miklya Zsolt versíró kurzusa - Dávid 

Kamilla versei 

04.14 XVIII/3 Thököly út 5 KézműveSzerda online - só, liszt 

04.15 X/3 Újhegyi stny16. Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack - meseolvasás 

 XVIII/3 Thököly út 5 Papírszínház, Olgi néni mesél- Az aranyszőrű bárány 

04.16 XVIII/3 Thököly út 5 Helytörténeti játék: Írók, költők a 18. kerületben 2 

04.17 XIX/1 Üllői út 255 Táv Manófaktúra - Tetris 

04.18 XVIII/3 Thököly út 5 
A jövő költője. Miklya Zsolt versíró kurzusa- Gerencsér 

Anna 

04.20 X/4 Szent L. tér 7-14 Élő kvízjáték 2. (online) 
 XVIII/3 Thököly út 5 KézműveSzerda online -csipeszfigurák 

04.22 XVIII/3 Thököly út 5 
Papírszínház, Olgi néni mesél- Mátyás király és Galeotto 

Marzio 

04.23 X/4 Szent L. tér 7-14 Kísérlet 5. (online) 

04.23 XVIII/3 Thököly út 5 Helytörténeti játék: Írók, költők a 18. kerületben 3 

04.24 XVIII/3 Thököly út 5 Zanza és képrejtvény 

04.25 X/4 Szent L. tér 7-14 Virágkoszorú fonás (online) 

 XVIII/3 Thököly út 5 
A jövő költője. Miklya Zsolt versíró kurzusa - Illés Krisztina 

Csilla 

04.27 XVIII/3 Thököly út 5 KézműveSzerda online - viaszvasalás 

04.27 XIX/1 Üllői út 255 Táv Manófaktúra - só-liszt 

 XX/2 Biró M.u. 7 Papírszínház - Hétfejű sárkány 

04.28 X/4 Szent L. tér 7-14 Kísérlet 6. (online) 

04.29 XVIII/3 Thököly út 5 Papírszínház, Olgi néni mesél- Mátyás király mesék 

04.30 XVIII/3 Thököly út 5 Zanza és képrejtvény 

 XVIII/3 Thököly út 5 KézműveSzerda online -Anyák napjára 

 XVIII/3 Thököly út 5 Helytörténeti játék: Írók, költők a 18. kerületben 4. 

 XIX/1 Üllői út 255 Online Kerekítő 

05.01 XIX/1 Üllői út 255 Táv Manófaktúra - asztaldísz 

05.02 XVIII/3 Thököly út 5 
A jövő költője. Miklya Zsolt versíró kurzusa - Vas Vivien 

Jázmin 

05.04 XVIII/3 Thököly út 5 KézműveSzerda online - fakanálbáb 

05.06 X/4 Szent L. tér 7-14 Kísérlet 7. (online) 

 XVIII/3 Thököly út 5 Papírszínház, Olgi néni mesél- Mátyás király mesék 

05.07 XVIII/3 Thököly út 5 Helytörténeti játék: Írók, költők a 18. kerületben 5. 

05.08 XVIII/3 Thököly út 5 Zanza és képrejtvény 

 XIX/1 Üllői út 255  rajzoló robot 
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05.09 XVIII/3 Thököly út 5 
A jövő költője. Miklya Zsolt versíró kurzusa - Chamas Elias 

Sándor 

05.10 X/3 Újhegyi stny16. A kismalac és a farkasok - online meseolvasás 

05.11 XVIII/3 Thököly út 5 KézműveSzerda online - krumplinyomda 

05.13 XVIII/3 Thököly út 5 Papírszínház, Olgi néni mesél- A fülemüle 

05.15 X/4 Szent L. tér 7-14 Virtuális múzeumlátogatás (online) 

 XVIII/3 Thököly út 5 Zanza és képrejtvény 

 XIX/1 Üllői út 255 Táv Manófaktúra - kosárka 

05.18 XVIII/3 Thököly út 5 KézműveSzerda online - állatok wc-papír gurigából 

05.20 XVIII/3 Thököly út 5 Papírszínház, Olgi néni mesél- A törött korsó 

05.22 XVIII/3 Thököly út 5 Zanza és képrejtvény 

 XVIII/3 Thököly út 5 Helytörténet: könyvtárak a kerületben 

 XIX/1 Üllői út 255 babaszoba 

05.25 XVIII/3 Thököly út 5 KézműveSzerda online - tenyérlenyomat 

05.27 X/3 Újhegyi stny16. A csillagszemű juhász - online mese bábfigurákkal 

 XVIII/3 Thököly út 5 Papírszínház, Olgi néni mesél- afrikai népmese 

05.29 XVIII/3 Thököly út 5 Anagrammák - játék 

 XVIII/3 Thököly út 5 Helytörténet: könyvtárak a kerületben,  

 XIX/1 Üllői út 255 Táv Manófaktúra - tündérrózsa 

05.31 XX/2 Biró M. u. 7. Papírszínház - Nagytakarítás a Napnál 

06.02 XVIII/3 Thököly út 5 KézműveSzerda online - kalózhajó tojástartóból 

06.03 XVIII/3 Thököly út 5 Papírszínház, Olgi néni mesél- Pancimanci 

06.05 XVIII/3 Thököly út 5 Akrosztichon- játék 

 XVIII/3 Thököly út 5 Helytörténet: könyvtárak a kerületben 

 XIX/1 Üllői út 255 Táv Manófaktúra - eper 

06.08 XVIII/3 Thököly út 5 KézműveSzerda online - kalózok parafadugóból 

06.10 XVIII/3 Thököly út 5 Papírszínház, Olgi néni mesél- Mackó úr meg ordas koma 

 XIX/1 Üllői út 255 Online Scratch klub 

06.12 XVIII/3 Thököly út 5 Karinthy Frigyes nyelvi játéka. Kik ők? 

 XIX/1 Üllői út 255 Vakációs játékok - robotsárkány 

06.15 XVIII/3 Thököly út 5 KézműveSzerda online - felfújható figurák 

06.17 XVIII/3 Thököly út 5 Papírszínház, Olgi néni mesél- Benedek Elek meséi 

06.19 XVIII/3 Thököly út 5 Képrejtvény, versjáték 

 XIX/1 Üllői út 255 Vakációs játékok - lego készítése 

06.22 XVIII/3 Thököly út 5 KézműveSzerda  online -flamingó 

06.28 XIX/1 Üllői út 255 Vakációs játékok - fénytörés 

07.01 XVIII/3 Thököly út 5 Kinyitottunk 

07.03 XVIII/3 Thököly út 5 Könyvajánló felnőtteknek 

 XVIII/3 Thököly út 5 Könyvajánló gyerekeknek 

 XVIII/3 Thököly út 5 Könyvajánló kamaszoknak 

 XIX/1 Üllői út 255 Vakációs játékok - játékos építészet 

07.10 XIX/1 Üllői út 255 Online Scratch klub 

 XIX/1 Üllői út 255 Vakációs játékok - ceruzatörés 

07.13 X/4 Szent L. tér 7-14 Kísérlet 8. (online) 

07.16 XVIII/3 Thököly út 5 Könyvajánló gyerekeknek 1-6 éveseknek 

 XVIII/3 Thököly út 5 Könyvajánló gyerekeknek  6-12 éveseknek 

 XVIII/3 Thököly út 5 Könyvajánló kamaszoknak 

07.17 XVIII/3 Thököly út 5 Könyvajánló felnőtteknek 

07.21 XVIII/3 Thököly út 5 Könyvajánló felnőtteknek 

 XVIII/3 Thököly út 5 Új könyveink 5-8 éves gyerekeknek 

 XVIII/3 Thököly út 5 Új gyerekkönyvein 6-12 éveseknek 

 XVIII/3 Thököly út 5 Új könyveink kamaszoknak 

07.21-08.31 XX/2 Bíró M. u. 7. Lila lazúr - Eszes Zoltán kiállítása 
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07.30 XVIII/3 Thököly út 5 Új könyveink felnőtteknek. 

 XVIII/3 Thököly út 5 Új könyveink 0-3 éves korig 

 XVIII/3 Thököly út 5 Új gyerekkönyveink 7-12 éveseknek 

 XVIII/3 Thököly út 5 Angol nyelvű könyveink gyerekeknek 

 XVIII/3 Thököly út 5 Új könyveink kamaszoknak 

07.31 XVIII/3 Thököly út 5 Könyvajánló 

08.03 XVIII/3 Thököly út 5 Borzongató bűnügyek - videóajánló 

08.04 XVIII/3 Thököly út 5 Új könyveink felnőtteknek 

 XVIII/3 Thököly út 5 Új könyveink gyerekeknek 

 XVIII/3 Thököly út 5 Új könyveink kamaszoknak 

08.10 XVIII/3 Thököly út 5 Kondor Vilmos történeteinek háttere  videó 

08.12 XVIII/3 Thököly út 5 Néhány könyv a fiatalok problémáiról videó 

08.13 XVIII/3 Thököly út 5 Új könyveink felnőtteknek 

 XVIII/3 Thököly út 5 Új könyveink gyerekeknek 1-6 éveseknek 

 XVIII/3 Thököly út 5 Új gyerekkönyveink 7-12 éveseknek 

 XVIII/3 Thököly út 5 Új könyveink kamaszoknak 

08.16 XIX/1 Üllői út 255 Kikötői könyvklub fiataloknak, Mi vagyunk a medvék 

08.17 XVIII/3 Thököly út 5 Új könyveink felnőtteknek 

08.18 XVIII/3 Thököly út 5 Új könyveink felnőtteknek 

 XVIII/3 Thököly út 5 Új könyveink gyerekeknek 

08.24 XVIII/3 Thököly út 5 Csányi Vilmos az állatok és emberek - videó 

08.31 XVIII/3 Thököly út 5 Új könyveink felnőtteknek magyarul és angolul 

 XVIII/3 Thököly út 5 Új könyveink 2-4 éveseknek 

 XVIII/3 Thököly út 5 Új könyveink 5-9 éveseknek 

 XVIII/3 Thököly út 5 Új könyveink kamaszoknak 

09.01 XVIII/3 Thököly út 5 
Tanév elején talán még van időd arra, hogy megtanulj 

tanulni...  videó 

09.01-10.31 XX/2 Biró M. u. 7. 
A természet békéje - Antalné Gémesi Mária 

festménykiállítása 

09.01 XVIII/3 Thököly út 5 
Tanév elején talán még van időd arra, hogy megtanulj 

tanulni...  videó 

09.07 XVIII/3 Thököly út 5 Borkészítés, szüret videós könyvajánló 

09.09 XVIII/3 Thököly út 5 Segítő könyvek kicsiknek - videó 

09.10 XVIII/3 Thököly út 5 Új könyvek felnőtteknek 

 XVIII/3 Thököly út 5 Új könyveink gyerekeknek 

 XVIII/3 Thököly út 5 Új könyveink 7-12 éveseknek 

 XVIII/3 Thököly út 5 Új könyveink kamaszoknak 

09.11 XVIII/3 Thököly út 5 Varró Dániel születésnapi könyvajánló - videó 

09.14 XVIII/3 Thököly út 5 Hetvenkedők címmel meseíró pályázat 

09.15 XVIII/3 Thököly út 5 Agatha Christie könyvajánló 

 XVIII/3 Thököly út 5 Új könyveink felnőtteknek 

09.16 XVIII/3 Thököly út 5 Új könyveink ovisoknak 

 XVIII/3 Thököly út 5 Új könyveink kezdő és haladó olvasóinknak 

 XVIII/3 Thököly út 5 A legkíváncsibb gyerekeknek ajánljuk 

 XVIII/3 Thököly út 5 Új könyveink kamaszoknak 

09.18 XVIII/3 Thököly út 5 Fura, vicces könyvek- videó 

09.21 XVIII/3 Thököly út 5 Romantikus könyvek - videó 

09.24 XVIII/3 Thököly út 5 Könyvajánló  

09.25 XVIII/3 Thököly út 5 Új gyerekkönyveink 1-6 éveseknek 

 XVIII/3 Thököly út 5 Új gyerekkönyveink 6-12 éveseknek. Kezdő olvasóknak 

 XVIII/3 Thököly út 5 Új könyveink kamaszoknak 

09.29 XVIII/3 Thököly út 5 Papírszínház, Olgi néni mesél- Három toll 

09.30 XVIII/3 Thököly út 5 Népmese napja videó 
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10.01 
XVIII/3 Thököly út 5 

Új gyerekkönyveink 3-8 éveseknek 

Új gyerekkönyveink 6-12 éveseknek 

Új könyveink kamaszoknak 

XX/2 Biró M.u. 7. Papírszínház - Szóló szőlő 

10.03 XIX/1 Üllői út 255 Kikötői könyvklub fiataloknak, Szabadlábon 

10.04 XVIII/3 Thököly út 5 Állatok világnapja - könyajánló videós 

10.08 

XVIII/3 Thököly út 5 

Új könyveink felnőtteknek. 

Új gyerekkönyveink 2-5 éveseknek 

Új gyerekkönyveink kezdő olvasóknak 

Új gyerekkönyveink 7-10 éveseknek 

Új könyveink kamaszoknak 

XIX/1 Üllői út 255 
Állj mellém! - online találkozó Kertész Erzsivel 

FSZEK oldalról megosztott - Beszélgetés Háy Jánossal 

10.09 XIX/1 Üllői út 255 FSZEK oldalról megosztott - Beszélgetés Tóth Krisztina 

10.12 
XVIII/3 Thököly út 5 

Keviczky-Tóth Boldizsár olvasónk fotói - meseíró 

pályázatunkhoz kapcsolódva 

XVIII/3 Thököly út 5 Sárkányos könyvek - videó 

10.15 XVIII/3 Thököly út 5 

Új könyveink felnőtteknek 

Új gyerekkönyveink 1-6 éveseknek 

Új gyerekkönyveink 6-8 éveseknek 

Új gyerekkönyveink 9-12 éveseknek 

Új könyveink kamaszoknak 

10.21 XVIII/3 Thököly út 5  Krúdy Gyula évforduló, könyvajánló 

10.26 XVIII/3 Thököly út 5 

Új könyveink felnőtteknek 

Új könyveink kisebbeknek 

Új könyveink nagyobbaknak 

2020.10.28 XVIII/3 Thököly út 5 Agócs Imre kiállítása online 

10.29 XVIII/3 Thököly út 5 

Halloween - videó 

Új könyveink felnőtteknek 

Új gyerekkönyveink 1-6 évesekne 

Új gyerekkönyveink 6-9 éveseknek 

Új gyerekkönyveink 8-12 éveseknek 

11.04. XX/2 Bíró M. u. 7. 
Állatportrék - Oravecz György kiállítása 

Selyemképeim - Tóthné Pálmai Katalin kiállítása 

11.05 XVIII/3 Thököly út 5 

Új könyveink felnőtteknek 

Új gyerekkönyveink 1-7 éveseknek 

Új gyerekkönyveink 7-12 éveseknek 

Új könyveink kamaszoknak 

11.16 XVIII/3 Thököly út 5 Fazekas Anna évforduló, könyvajánló 

11.17 XIX/1 Üllői út 255 Történelmi vetélkedő 1.forduló 

11.18 XVIII/3 Thököly út 5 KézműveSzerda online -dió, toboz 

11.19 XX/2 Biró M.u.7. Online kézműves - Erzsébet rózsája 

11.20 XVIII/3 Thököly út 5 Meseíró pályázat eredményhirdetése - videó 

 XIX/1 Üllői út 255 Kikötői könyvklub fiataloknak, Papírvárosok 

11.21 XIX/1 Üllői út 255 Kikötői könyvklub fiataloknak, Papírvárosok 

11.24 XVIII/3 Thököly út 5 Meseíró meséi - A hetvenkedő kiskutya videó 

 XIX/1 Üllői út 255 Történelmi vetélkedő 2.forduló 

11.25 XVIII/3 Thököly út 5 KézműveSzerda online -adventi díszek 

11.27 XVIII/3 Thököly út 5 Meseíró meséi - A róka és a farkas videó 

11.29 XVIII/1 Vasút u. 48.  Adventi koszorú későn ébredőknek - kézműves videó 

11.30 XVIII/1 Vasút u. 48.  Hóember festése deszkára - kézműves videó 

11.30 XVIII/3 Thököly út 5 Könyvtári kalendárium- András 

12.01 XVIII/3 Thököly út 5 Könyvtári kalendárium- adventi 
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 XVIII/3 Thököly út 5 Meseíró meséi 

 XIX/1 Üllői út 255. Könyvtári advent 1. - mézes süti receptje 

 XX/2 Biró M.u.7. Online kézműves - Erdei állatok 

12.02 XVIII/3 Thököly út 5 KézműveSzerda online -Mikulás 

 XVIII/3 Thököly út 5 Könyvtári kalendárium- adventi 

 XIX/1 Üllői út 255. Történelmi vetélkedő 3.forduló 

 XIX/1 Üllői út 255. Könyvtári advent 2. - medvék téli álmot alszanak 

12.03 XVIII/3 Thököly út 5 Könyvtári kalendárium- adventi koszorú 

 XIX/1 Üllői út 255. Könyvtári advent 3. - rókás ablakdísz 

12.04 XVIII/3 Thököly út 5 Meseíró meséi - Papp Angéla meséje 

 XVIII/3 Thököly út 5 Könyvtári kalendárium- Borbála nap 

 XIX/1 Üllői út 255. Könyvtári advent 4. - karácsonyi regény 

 XX/2 Biró M.u.7 Online kézműves - Mikulás 

12.05 XVIII/3 Thököly út 5 Könyvtári kalendárium- Mikulásvirág 

 XIX/1 Üllői út 255. Könyvtári advent 5. - betlehem készítés 

12.06 XVIII/3 Thököly út 5 Könyvtári kalendárium- Szent Miklós 

 XIX/1 Üllői út 255. Könyvtári advent 6. -  Mikulás üzenete 

12.07 XVIII/3 Thököly út 5 Könyvtári kalendárium- Mikulás 

 XIX/1 Üllői út 255. Könyvtári advent 7. - Vivaldi, vers 

12.08 XVIII/3 Thököly út 5 Könyvtári kalendárium- karácsonyi képeslapok 

 XVIII/3 Thököly út 5 Meseíró meséi- Csontváry Ált Isk. 3. b osztály 

 XIX/1 Üllői út 255.  Könyvtári advent 8. - süti és karácsonyi vers 

 XIX/1 Üllői út 255. Történelmi vetélkedő 4.forduló 

 X/4 Szent L. tér 7-14 Kísérlet 9. (online) 

12.09 XVIII/3 Thököly út 5 KézműveSzerda online -Jégvarázs 

 XVIII/3 Thököly út 5 Könyvtári kalendárium- Diótörő 

 XIX/1 Üllői út 255. Könyvtári advent 10. -  Kerekítő 

 XX/2 Biró M.u.7. Online kézműves - Befőttes üvegből 

12.10 XVIII/3 Thököly út 5 Könyvtári kalendárium- karácsonyi angyal 

 XIX/1 Üllői út 255. Könyvtári advent 9. - omlós teasütemény 

 XX/2 Biró M.u.7. Virtuális kiállításbemutató - Állatportrék 

12.11 XVIII/3 Thököly út 5 Könyvtári kalendárium- szaloncukor 

 XVIII/3 Thököly út 5 Meseíró meséi- Lengyel Zoltán meséje 

 XIX/1 Üllői út 255. Könyvtári advent 11.  

12.12 XVIII/1 Vasút u. 48.  Nevezés a könyvtári dekorációs versenyre, fotókkal 

 XVIII/3 Thököly út 5 Könyvtári kalendárium- Betlehem 

 XIX/1 Üllői út 255. Könyvtári advent 12. - mézeskalács 

12.13 XVIII/3 Thököly út 5 Könyvtári kalendárium- Luca 

 XIX/1 Üllői út 255. Könyvtári advent 13. - mézeskalács díszítése 

12.14 XVIII/3 Thököly út 5 Könyvtári kalendárium- ajándékozás 

 XVIII/3 Thököly út 5 Hull a hó... rajzpályázat 

 XIX/1 Üllői út 255. Könyvtári advent 14. - Scratch klub, Dea üdvözlete 

12.15 XVIII/1 Vasút u. 48.  Mécsestartó készítése - kézműves videó 

 XVIII/3 Thököly út 5 Könyvtári kalendárium- karácsonyi fahasáb 

 XVIII/3 Thököly út 5 Meseíró meséi  

 XIX/1 Üllői út 255. Könyvtári advent 15. - karácsonyi képeslap 

 XIX/1 Üllői út 255. Történelmi vetélkedő 5.forduló 

12.16 XVIII/3 Thököly út 5 Könyvtári kalendárium- karácsony anno 

 XVIII/3 Thököly út 5 Jane Austen évforduló, könyvajánló 

 XVIII/3 Thököly út 5 Sok vagy sokk? novellaíró pályázat 

 XVIII/3 Thököly út 5 KézműveSzerda online - 

 XIX/1 Üllői út 255. Könyvtári advent 16. - ajándéktasak 

12.17 XVIII/3 Thököly út 5 Könyvtári kalendárium- karácsony szó 
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 XVIII/3 Thököly út 5 Meseíró meséi 

 XIX/1 Üllői út 255. Könyvtári advent 17. - grillázskészítés 

12.18 XVIII/3 Thököly út 5 Könyvtári kalendárium- karácsonyfa 

 XIX/1 Üllői út 255. Könyvtári advent 18 . - Abacusan stúdió üdvözlete 

 XX/2 Biró M.u.7. Online kézműves - Karácsonyi ötletek 1. 

12.19 XVIII/3 Thököly út 5 Könyvtári kalendárium- mézeskalács 

 XIX/1 Üllői út 255. Könyvtári advent 19. - családi- és életképek 

12.20 XVIII/3 Thököly út 5 Könyvtári kalendárium- karácsonyi édességek 

 XIX/1 Üllői út 255. Könyvtári advent 20. - József Attila verse 

12.21 XVIII/3 Thököly út 5 Könyvtári kalendárium- Tamás 

 XIX/1 Üllői út 255. Könyvtári advent 21. - betlehemi csillag újra látható 

 XX/2 Biró M.u.6. Online kézműves - Karácsonyi ötletek 2. 

12.22 XVIII/3 Thököly út 5 Könyvtári kalendárium- karácsonyi alma 

 XVIII/3 Thököly út 5 KézműveSzerda online - asztali dísz 

 XIX/1 Üllői út 255. Könyvtári advent 22.  

 XIX/1 Üllői út 255. Történelmi vetélkedő 6.forduló 

12.23 XVIII/3 Thököly út 5 Könyvtári kalendárium- karácsonyi  kitekintő 

 XVIII/3 Thököly út 5 Mesemondás - Az utolsó adventi mese 

 XIX/1 Üllői út 255. Könyvtári advent 23. - adventi videók 

12.24 XVIII/3 Thököly út 5 Könyvtári kalendárium- karácsonyi kitekintő 2. 

12.29 XVIII/3 Thököly út 5 Mesemondás 

 XIX/1 Üllői út 255. Történelmi vetélkedő 7.forduló 

12.30 XVIII/3 Thököly út 5 KézműveSzerda online - szerencsét hozó palack 

 


