A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár szakmai beszámolója az
Informálni. Integrálni. Inspirálni. Az ezerarcú könyvtár #4
című pályázatról
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I. Bevezetés
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár az ország legnagyobb közkönyvtáraként a tanulás, az oktatás és a
képzés, a kutatás és az innováció, valamint az élethosszig tartó tanulás nélkülözhetetlen
háttérintézménye,
információs
bázisa.
Gyűjteményével,
szolgáltatásaival,
tereivel,
kezdeményezéseivel kreativitásra, alkotásra, fejlődésre, együttműködésre ösztönöz. Jelentős szerepet
vállal az olvasáskultúra és a könyvtárhasználat hagyományos és virtuális népszerűsítésében és
fejlesztésében. A könyvtár 2014-ben Informálni, integrálni, inspirálni címmel elkészítette a 20142020. közötti időszakra vonatkozó Stratégiai Tervét. A 3i szlogenje markánsan kifejezi a FSZEK
általános célkitűzéseit, s a XXI. század közkönyvtárainak fő funkcióit.
A 3i mottó volt az a szál, amelyre felfűztük 2018. évi pályázatunk rendezvényeit is. Programjaink
informáltak, a legszélesebb olvasói rétegekhez szóltak, s inspiráltak, továbbgondolkodásra, a látottak,
hallottak, megismertek kreatív alkalmazására, újrahasznosítására ösztönöztek.

II. A rendezvények számokban
A rendezvénysorozat keretében, 2018. októbere és 2019. június 5. között egy országos
könyvtárszakmai konferencia és 46 rendezvény valósult meg a FSZEK tagkönyvtáraiban. 6
programnak a Központi Könyvtár, 17 rendezvénynek az 1. régió, 13 programnak a 2. régió, míg 10
eseménynek a 3. régió adott otthont.
A programokon 2531 fő (gyerekek, családok, felnőttek) vett részt. A szakmai konferencián mintegy
130 könyvtáros szakember vett részt.

III. Partnerségben a digitális világgal. Informálni, integrálni, inspirálni Közkönyvtárak a XXI. században 2019. Szakmai konferencia
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 2019. június 5-én szakmai konferenciát szervezett a FSZEK
Központi Könyvtárában Partnerségben a digitális világgal. Közkönyvtárak a XXI. században 2019.
címmel. A nagy érdeklődés mellett, mintegy 130 fő részvételével lezajlott konferencia célja az volt,
hogy a résztvevő könyvtári és könyvtár-informatikai szakemberek együtt számba vegyék,
végiggondolják a digitális világ és a XXI. századi könyvtár kapcsolatát.

A rendezvény fővédnöke Szalay-Bobrovniczky Alexandra, Budapest Főváros humán főpolgármesterhelyettese volt; a Fővárost Dr. Bor Judit, a Főpolgármesteri Hivatal Kulturális és Turisztika
Osztályának vezetője képviselte az eseményen.
A konferencia előtt a Központi Könyvtárban
csoportos vezetésen vettek részt az érdeklődők,
majd a köszöntőkkel kezdetét vette az egész napos
rendezvény. A levezető elnök, Kovácsné Koreny
Ágnes, a FSZEK általános főigazgató-helyettese
köszöntötte a résztvevőket, majd Dr. Fodor Péter,
a FSZEK főigazgatója mondta el megnyitó
gondolatait, hangsúlyozva az informatikuskönyvtáros szakma folyamatos megújulásának
fontosságát.
A konferencián a következő előadások hangzottak
el:
1. A konferencia nyitó előadását Dr. Pléh Csaba pszichológus, nyelvész a Közép-Európai Egyetem
Kognitív Tanszékének oktatója tartotta A kapcsolatok átalakulása a digitális világban címmel.
Előadásának legfőbb témája az információ-technológia hatása az emberi közösségekre, az ember
társas kapcsolataira, és ezeknek a hálózatkutatás adta lehetőségekkel történő mérhetősége volt.
2. Dr. Főző Attila László digitális pedagógiai szakértő, a Digitális Jólét Nkft. Digitális Pedagógiai
Módszertani Központ kutatója a 21. századi digitális kompetencia 21 területét vázolta fel.
Előadásában kiemelte, hogy digitális kompetenciák fejlesztésében fontos szerep jut a
könyvtáraknak mint a digitális írástudás meghatározó közvetítőinek.
3. Külföldi vendégelőadóink közül az első Elfriede Ludwig, a Frankfurti Városi Könyvtár digitális
szolgáltatásainak vezetője volt. A digitális könyvtár Frankfurt am Main-ban - Utak a jövőbe
címmel tartott előadásában bemutatta a 18 tagkönyvtárból és 30 mobilkönyvtár-állomásból álló, az
iskolai könyvtárak szakmai munkáját is támogató városi könyvtári hálózat felépítését és
működését. Kiemelte a frankfurti könyvtárakban használt elektronikus információforrásokat,
bemutatva azok platformjait, majd szólt a felhasználóképzés fontosságáról, különös tekintettel a 216 éveseknek szóló, kreatív és szórakoztató foglalkozásokat felvonultató pedagógiai-didaktikai
programokra.
4. Izabela Ronkiewitz, a Krakkói Könyvtár igazgatóhelyettese Informálás és digitális nevelés a
lengyel közkönyvtárakban a Krakkói Könyvtár példája alapján címmel tartott előadást. Ebben
röviden bemutatta a lengyelországi közkönyvtárak elektronikus szolgáltatási rendszerét, majd
kitért a kisgyermekkortól egészen a szenior korosztályig kiterjedő digitális írástudás-fejlesztés
programjaikra. Előadása zárásaként bemutatta a “Kreatív könyvtáros” projektet, kiemelve a
könyvtárosok folyamatos továbbképzésének szükségességét, fontosságát.
5. Nemes Orsolya, a Milestone Solutions Lab
generációkutatója Generációk jövője címmel
tartott előadást, amelyben a generációk
meghatározásáról, a különböző korosztályok
mindennapi életét meghatározó társadalmigazdasági tényezőkről beszélt, megvizsgálva azt,
hogy az információ-technológia széleskörű
elterjedése
mennyire
befolyásolja
a
fenntarthatóságot.
A rövid büféebédet követően a hazai könyvtári jó
gyakorlatok bemutatása következett:
6. Lájkolod? Megosztod? Vagy...? A könyvtár
digitális szolgáltatási környezete az Y és a Z
generáció számára címmel Tóth Renáta, olvasószolgálati csoportvezető előadásában a
zalaegerszegi Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár példáját ismerte meg a hallgatóság. A

“digitális fiatalság” információfogyasztási és kommunikációs szokásainak feltérképezése után
mutatta be azokat a lehetőségeket és programokat, amellyel a könyvtáros képes megszólítani az Y
és Z generáció tagjait.
7. Példák a digitális kultúraközvetítésre a nemzetközi együttműködésekben címmel Bíró Dániel, a
Laterna Magica ügyvezető igazgatója tartott előadást. A szervezet hazai és külföldi kulturális és
oktatási projektek megvalósításával foglalkozik. Saját gyűjteményük, a Magyar Diafilm-történeti
Gyűjtemény folyamatos építése mellett a Laterna Magica nemzetközi kutatásokban vesz részt,
kiállításokat, konferenciákat, fesztiválokat szervez, szerepet vállal a kulturális örökség
digitalizálásában és innovatív oktatási metodikák kidolgozásában.
8. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Üllői úti Könyvtárának gyermekkönyvtárosa, Varga Lilla,
illetve a könyvtárban működő programozó klub foglalkozásvezetője, a 15 éves Klement Dea
tartotta a “Digitális kompetenciafejlesztés Gutenberg birodalmában - egy tizenéves programozó
klubja gyerekeknek a kispesti könyvtárban” című előadást a Scratch programról, amely
segítségével a programozás alapjait sajátíthatják el a gyerekek – többek között a FSZEK
tagkönyvtárában.
9. Aki sokat olvas, limuzinnal hordják címmel a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ
igazgatója, Liskáné Fóthy Zsuzsanna és Bautista Soldevila Katalin informatikai referens tartott
előadást. Az 1995 és 2009 között született Z generáció volt a célcsoportja az Olvasók Viadala
című online olvasásfejlesztési játéknak, melynek célja a fiatalok könyvtárba történő bevonzása és
az olvasási kedv növelése volt.
A konferencián elhangzott előadásokat elérhetővé tettük a FSZEK honlapján, a
http://www.fszek.hu/?article_hid=41331 címen. Ugyanitt érhető el a rendezvényen készült
fotóválogatás is.
A konferencián a 2016-ban, NKA-támogatással kialakított egységes arculati elemeket használtuk. Az
ez évi támogatásból meghívót, a konferenciacsomagot (logót, meghívót, jegyzettömböt, tollat, ceruzát,
papírtáskát) készítettünk a résztvevőknek.
A konferencia megrendezéséhez a Nemzeti Kulturális Alap mellett a Goethe Intézet nyújtott
támogatás FSZEK-nek.
A konferenciát követően a résztvevőknek kiküldött minőségbiztosítási kérdőív alapján is
elmondhatjuk, hogy idén is egy sikeres szakmai rendezvényt sikerült megvalósítanunk. Az online
kérdőívet 47 fő töltötte ki; a válaszokból kitűnik, hogy a résztvevők magas színvonalúnak értékelték
mind a szervezést, a rendezvény előtti tájékoztatást, mind pedig az esemény lebonyolítását. A
konferencia témaválasztása a kitöltők 79%-a szerint aktuális, nagy érdeklődésre számot tartó volt,
19% pedig érdekesnek ítélte azt. 43% a hallottakat jól tudja hasznosítani a mindennapi munkája során,
30% pedig hasznosnak, a tematikát átfogóan bemutatónak ítélte a programot. A szervezők munkájával
a résztvevők 85%-a teljes mértékben elégedett volt; 92% minden szükséges tájékoztatást megkapott az
esemény előtt.
A 2020. évi konferenciát előkészítendő, azt is megkérdeztük, milyen témáról hallanának szívesen a
következő rendezvényünkön. A kérdésre az alábbi izgalmas témák érkeztek:










könyvtár és e-learning kapcsolata;
szolidaritás a könyvtár környezetében a generációk között;
könyvtári vezetési stratégiák, technikák;
könyvtárak és múzeumok kapcsolata, együttműködése;
különböző kultúrák egymásnak feszülése - a könyvtár, mint semleges, de értékorientált intézmény
hol és hogyan helyezi el magát;
a közkönyvtárak és az iskolai könyvtárak kapcsolata, együttműködési lehetőségei;
marketing;
információkeresés és tájékoztatás a 21. században;
milyen a jó könyvtár? – olvasói aspektusból;




e-book használat, e-book kölcsönzés;
a könyvtáros szerepe a 21. századi könyvtárban.

IV. A FSZEK Központi Könyvtárában megvalósult rendezvények
Sárkányos Gyerekkönyvtár
1. Népmese Napja
Időpont:
Helyszín:
Közreműködő:
Programismertető:

Résztvevők:

2019. szeptember 29. szombat
Sárkányos Gyerekkönyvtár
Gregus László
Hagyományainkhoz híven ismét megemlékeztünk Benedek Elekről, a híres
népmesegyűjtőről. Gregus László mesetarisznyájából varázsolta elő a népmeséket
és népi hangszereket is megszólaltatott egy-egy mese után. Élőszóban mondta el
Benedek Elek gyűjtéseit: A kis gömbőcöt, A sót, A bíró okos lányát, Az igazmondó
juhászt és a Nyulacska harangocskáját.
20 fő

2. Közös tudás, közösségi tudás - Beszélgetés Rab Árpád jövőkutatóval
Időpont:
Helyszín:
Közreműködő:
Programismertető:

Résztvevők:

2019. november 10.
Sárkányos Gyerekkönyvtár
Rab Árpád
Diákokkal beszélgettünk arról, hogy mivel foglalkozik egy jövőkutató, miért
fontos számára a múlt ismerete, majd arról kérdeztük őket, hogy milyen lehet a
jövő iskolája. A diákok aktívan részt vettek a beszélgetésben, sokat kérdeztek az
előadótól és lelkesen reagáltak egymás ötleteire, gondolataira. Adatvédelemről,
kreativitásról, értékes tartalmakról egyaránt szó esett.
41 fő

3. Smorc Angéla kuflikkal a könyvtárban
Időpont:
Helyszín:
Közreműködő:
Programismertető:

Résztvevők:

2018. október 7. Könyves Vasárnap
Sárkányos Gyerekkönyvtár
Mátyás Zoltán
Dániel András nagy sikerű történetében hemzsegnek a különös szereplők, több
történetet is felelevenítettük a gyerekekkel közösen. Mátyás Zoltán segítségével a
szülők is kipróbálhatták milyen a legókon járkálni, majd kuflivárat építettek a
gyerekek és sóliszt gyurmából készítettek kuflikat. A foglalkozás végén kavicsokra
festhették kedvenc szereplőiket.
30 fő

4. Sárkányos Mesenap- Zöld Nap
Időpont:
Helyszín:
Közreműködő:
Programismertető:

Résztvevők:

2019. április 13. szombat
Sárkányos Gyerekkönyvtár
Bakó Katalin, Gévai Csilla, Dávid Ádám
Az ünnepélyes bevonulást követően Bakó Katalin a mese szárnyain elröpített minket
Fantázia birodalmába a Tizenkét hónap című mesével. Utána Gévai Csillával másfél
óra környezettudatos foglalkozás következett. A meséhez kapcsolódóan forgatható
hónap soroló készítéssel és színezéssel, a könyvtár használatot segítő kavicskincs
vadászattal, majd kavicsfestéssel és egy mindenre elszánt környezet tudatos
meseíróval alkothattak a gyerekek.Délután kezdetét vették a próbák: egész
pontosan Zöld Sárkányos Lovag- és Úrhölgyképző Dávid Ádám meseíróval. Az
udvari kancellárnak gyűjthettek a Földdel, környezetvédelemmel kapcsolatos
könyveket. Meseország királyának ünnepélyes bevonulása után apród, és udvarhölgy
avatás, udvari bál és édes meglepetés várta a résztvevőket.
60 fő

Központi Könyvtár – Zenei Gyűjtemény
Időpont:
Helyszín:
Közreműködő:
Programismertető:

2019. április 10., 24., május 8. 18 óra
Központi Könyvtár
Molnár Szabolcs
A sorozatot azzal a céllal indítottuk el, hogy a zene értő, kritikus befogadásához
szempontokat adjunk, és inspiráljuk a közönséget a közös gondolkodásra.
Első alkalommal Cecilia Bartoli, korunk egyik legjelentősebb és legmegosztóbb
énekesnőjének pályafutása került terítékre. Az esten nagyon tartalmas beszélgetés
alakult ki Molnár Szabolcs moderálásával a rajongók és a „fanyalgók” között.
A következő rendezvényen folytatódott a közös gondolkodás, melynek
középpontjában Bartók Concertójának interpretációtörténete állt. A zenetörténész
hang- és videóbejátszásokkal kísért előadása számtalan új információval
gazdagította a közönséget.
Az utolsó beszélgetőesten pedig Mozart alkotói gondolkodásmódja, a zeneszerzés
és a zenei előadás lélektana, az esztétikai forma és jelentés kérdései kerültek szóba.
A visszajelzésekből az derült ki, hogy az előadás után hazatérve sokan kedvet
éreztek ahhoz, hogy saját gyűjteményből vagy a világhálóról újabb felvételeket
keressenek és az este tanulságaival felvértezve hallgassák meg Mozart csodálatos
műveit.
A sorozat előtt Molnár Szabolccsal interjút készítettünk, hogy minél több
érdeklődő figyelmét felkeltsük:
https://zeneigyujtemeny.wordpress.com/2019/04/19/mindig-van-egy-komolyzenei-

Résztvevők:

kapudrog/
Összességében a sorozat elérte célját, a közönség tagjai szívesen vitattak meg egyegy problémát, örömmel vettek részt a közös zenehallgatáson, ahol új támpontokat
kaptak a zenehallgatáshoz.
108 fő

Központi Könyvtár – Szociológiai Gyűjtemény
A közösségi integráció kreatív útjai
Időpont:
Helyszín:
Közreműködők:
Moderátorok:

Programismertető:

Résztvevők:

2019. március 26.; április 11. és április 18. 17 óra
Központi Könyvtár, Fogadó (Szociológiai Gyűjtemény eseménye)
Deviszont Közösségi Tér; Cargonomia, Artemisszió Alapítvány
Barát Endre, Horváth Anna – a Szociológiai Gyűjtemény munkatársai
A programsorozat első alkalmán a kispesti Deviszont Közösségi Tér két alapító
tagjával beszélgetett a Szociológiai Gyűjtemény munkatársa, Horváth Anna. Az
elsősorban kispesti szakgimnazisták számára szabadidős tevékenységi lehetőséget
nyújtó szervezet 2018 novemberében, kétéves felkészülési folyamatot követően
nyitotta meg közösségi terét. Beszélgettünk velük az alapítás körüli
körülményekről, az ötletről, hogy az – egyébiránt sok szervezeti tapasztalattal
rendelkező – alapítók milyen megfontolások mentén döntöttek a szervezet
megalapítása mellett, ahogy arról is, hogy mik a legfontosabb értékek, melyek
informálják a szervezet működését és a fiatalokkal való közös munkát.
A programsorozat második eseményén a Nyitott Kert Alapítvány keretei között
működő Cargonomia közösség részvételi akciókutatásának koordinátora, Lazányi
Orsolya
volt
Gyűjteményünk
vendége.
A
rendezvény
résztvevői
megismerkedhettek a Cargonomia célkitűzéseivel, a nemnövekedés, a társadalmikörnyezeti-gazdasági fenntarthatóság elméletével és annak alkalmazhatóságával a
nagyvárosi mindennapokban. Az előadás során bemutatásra kerültek a
nemnövekedés-elmélet teoretikusai, kutatói, és azon könyvek, cikkek melyek a
témában a FSZEK Szociológiai Gyűjteményében hozzáférhetőek, mint Polányi
Károly: A Nagy Átalakulás, Ernst F. Schumacher: A Kicsi szép című könyve.
A programsorozat harmadik eseményének Szántó Diána, az Artemisszió
Alapítvány elnöke volt a vendégünk. A beszélgetés során megismerkedhettünk az
alapítvány húsz éves tevékenységével, projektjeikkel, melyekkel a hazai
kirekesztett csoportok társadalmi integrációját segítik. Megtudhattuk, hogy milyen
egy szolidáris interkulturális közösség és azt, hogy mi mit tehetünk a
mindennapokban a társadalmi integráció előmozdításáért.
50 fő

V. A FSZEK 1. régió könyvtáraiban megvalósult programok
1. Tök Magda kalandjai
Időpont:
Helyszín:
Közreműködő:

Programismertető:

Résztvevők:

2018. október 3. 16 óra
Börzsöny utcai Könyvtár 1098 Budapest, Börzsöny utca 13.
Gáti István
A két szerző nemrégiben megjelent könyve adta az apropót. (2017. Tök Magda
kalandjai 2018. Imbolygó iskolabolygó).
A Tök Magda kalandjaiban szereplő verseket zenésítette meg Békés Márta és adta elő
a gyerekeknek a szerző segítségével. Segítségükre voltak a Géza malac nevű
gyermekkórus tagjai is, akik kellő lelkesedéssel énekelték végig a repertoárt a
jelenlévőkkel együtt. Gáti István két dal között részleteket olvasott fel a saját, ill. Békés
Márta könyvéből, és szavalta el saját verseit, amibe a gyerekek is besegítettek.
38 fő

2. ….és mi van a happy and után?
Időpont:
Helyszín:
Közreműködő:

Programismertető:

Résztvevők:

2018. október 3. 18 óra
Budafoki Könyvtár 1221 Budapest, Kossuth Lajos u. 30.
Süveges Gergő
A felnőtt közönség örömmel fogadta a kedves házaspárt, akik a rövid bemutatkozás
után őszintén bemutatták, hogy náluk milyenek a hétköznapok, hogyan tudják a négy
kiskorú gyerek mindennapjait megtervezni úgy, hogy közben mindkét szülő
kiteljesedik munkájában. Az előadásban a következő témákat érintették: Mit tehetünk
azért, hogy olyan családunk, párkapcsolatunk legyen, amilyenre mindig is vágytunk,
egyszóval azt, hogy miként lehetünk boldogok? Az előadás során betekintést engedtek
családi életükbe, mindennapjaikba és az est végén elárulták, mi segíti őket abban, hogy
az összetartozásukat megőrizzék.
40 fő

3. Egyházüldözés, tartótisztek és a dokumentumfilm- rendező
Időpont:
Helyszín:
Közreműködő:

Programismertető:

Résztvevők:

2018. október 4. 17 óra
Márai Sándor Könyvtár 1016 Budapest, Krisztina krt. 87.
Varga Ágota
Könyvtárunk vendége volt Varga Ágota dokumentumfilm- rendező, aki elmesélte,
hogyan került erre a pályára. Beszélt nekünk, korábbi munkáiról, a Szemünk fénye
és folytatása a Szülei szeme fénye című filmjeinek szereplőiről, történelmi témájú
dokumentumfilmjeiről, melyek közül kettő, a Leszármazottak és az Aczél című
azóta könyvtárunk állományába került. Elmondta, hogyan sikerült találkoznia, A
tartótiszt című filmjének főszereplőjével, aki egyházaknál dolgozó besúgók
tartótisztje volt. Ebből a filmjéből az érdeklődők az est folyamán részleteket
láthattak.
24 fő

4. Papucsszaggató királykisasszonyok
Időpont:
Helyszín:
Közreműködő:

Programismertető:

Résztvevők:

2018. október 4. 14 óra
Boráros téri Könyvtár, 1093 Budapest, Boráros tér 2.
Csillangó meseműhely
A Benedek Elek gyűjtéséből ismert mesét a Csillangó Meseműhely előadásában
láthatták a megjelent pedagógusok és gyerekek. Kulcsár-Elek Csilla ízes
tájszólásban adta elő a történetet a nézők aktív részvételével. A gyerekek kelthették
életre a királykisasszonyokat a kérőket, de még az öreg királyt is. A mese közben,
azt kiegészítve, a történéseknek nyomatékot adva, magyar népdalok, népzene
csendült fel a meseműhely tagjainak közreműködésével. A közönségnek nagy
élmény volt a játék után megismerkedni a hegedűvel, brácsával, cimbalommal és az
ütős hangszerekkel.
34 fő

5. Ketten írtuk – Meseíró- és illusztráló pályázat
Időpont:
Helyszín:
Közreműködő:

Programismertető:

Résztvevők:

2018. október. 4. 10 óra
Ugocsa utcai Könyvtár, 1126 Budapest, Ugocsa utca 10.
Keserűné Molnár Krisztina
2018-ban 15. alkalommal hirdette meg az Ugocsa utcai könyvtár "Ketten írtuk" című
pályázatát. Idén Molnár Krisztina Rita, a Maléna kertje, a Mákszem és Gubó
eltűn(öd)ik, a Kréta-rajz, A víz ösvénye című mesekönyvek megalkotója írt a
könyvtár felkérésére egy mesét Téli este a világítótoronyban címmel, melynek
folytatására, illusztrálására pályázhattak gyerekek. A történet alaposan megmozgatta
a gyerekek fantáziáját, amit bizonyít, hogy közel kétszázan 103 mesebefejezést és
151 illusztrációt küldtek be a pályázatra. A legjobban sikerült pályaművek alkotói
2018. október 4-én vehették át okleveleiket és a megérdemelt jutalmakat.
132 fő

6. Ládafia Bábszínház Álomzug Társulás A só
Időpont:
Helyszín:
Közreműködő:

Programismertető:

Résztvevők:

2018. október 6. 10 óra
Békásmegyeri Könyvtár 1039 Budapest, Füst Milán u. 26.
Ládafia Bábszínház, Álomzug Társulás
Az öreg király születése napján világgá zavarja legkisebbik leányát, mert az hízelgés
helyett tiszta szívből mondja édesapjának, hogy úgy szereti őt, mint az emberek a
sót. A leány bujdosása során megismerkedik egy titokzatos öregemberrel és egy
legénykével, akik társai lesznek a mesés utazás során, és segítenek abban, hogy
minden jóra forduljon. Az ismert magyar népmese feldolgozását fából faragott
bábokkal, régi használati tárgyakkal, élő játékkal, énekszóval, muzsikával kísérve
jelenítették meg. Az előadás után pedig lehetőség nyílt a hangszerekkel és a
bábokkal való ismerkedésre is.
55 fő

7. Elvarázsolt mesék- mesés-főzős tárgybábos előadás a Batyu Színház előadásában
Időpont:
Helyszín:
Közreműködő:

Programismertető:

Résztvevők:

2018. október 6. 10 óra
Móricz Zsigmond Könyvtár 1118 Budapest, Nagyszeben tér 1.
Batyu Színház
A Batyu Színház volt könyvtárunk vendége. Az Elvarázsolt mesék c. mesés-főzős
tárgybábos előadást adta elő Kontha Nelli. A Mesék Könyvéből előbújt egy iciri
piciri ökröcske, Sün Balázs, a három nyulak, egy királylány, aki úgy szerette
édesapját, mint a sót, és voltak tehenek meg a török Mehemed. A mesékben
a tárgyak életre keltek, így lett pl. harisnyából nyúl, keféből sün, vagy fakanálból
királylány. Volt közös éneklés, és a gyerekek –ha kedvük volt hozzá- a mesében is
szerepelhettek. A bábelőadás vidám, önfeledt szórakozást nyújtott az egész
családnak.
53 fő

8. Mesepszichológia a gyakorlatban – külső és belső sárkányainkról
Időpont:
Helyszín:
Közreműködő:

Programismertető:

Résztvevők:

2018. október 6. 10. óra
Ugocsa utcai Könyvtár, 1126 Budapest, Ugocsa utca 10.
Kerekes Valéria
A közelmúltban jelent meg Mesepszichológia a gyakorlatban címmel Kádár
Annamária és Kerekes Valéria legújabb könyve az önbecsülés és a küzdőképesség
kialakulásáról a mesepszichológia tükrében. A könyvben szó esik arról, hogy az
élet- és családtörténetünk megismerése miként járul hozzá az önbecsülésünk
fejlesztéséhez, valamint, hogy a rítusok, szokások kialakításával hogyan vagyunk
képesek megküzdeni a külső és belső „sárkányainkkal”. A szerzők szombat délelőtti
eladásukban praktikus tanácsokat adtak szülőknek, pedagógusoknak arról, hogyan
támogathatják a gyermekeket a családi történetek megalkotásával, illetve kiemelték
a családi szokások, rítusok kialakításának fontosságát.
35 fő

9. A mese örök - Mátyás király és az uzsorás – Hahota- Gyermekszínház –
mesejáték a Mátyás emlékévhez kapcsolódóan
Időpont:
Helyszín:
Közreműködő:
Programismertető:
Résztvevők:

2018. október 7. 10.30. óra
Kelenföldi Könyvtár 1119 Budapest, Etele út 55.
Szűcs Balázs
A Hahota Gyermek Színház tartotta ezt az élvezetes előadást. Mátyás király
igazságot tett, a szegény Jancsit és kedvesét megvédte a gazdag ármányától, így
megóvta szerelmüket is. A színészek a gyerekeket is bevonták a történetbe,
megítélhették ki, hogyan viselkedik.
91 fő

10. Az állatok nyelvén tudó juhász – bábjáték Szász Ilona meséjéből
Időpont:
Helyszín:
Közreműködő:

Programismertető:

Résztvevők:

2018. október 7. 11 óra
Ugocsa utcai Könyvtár, 1126 Budapest, Ugocsa utca 10.
Aranyszamár Színház
Az Ugocsa utcai könyvtár hagyományosan résztvevője az Országos Könyvtári
Napok keretében megvalósuló Könyves Vasárnap programsorozatának. A
vasárnapi rendkívüli nyitvatartás alkalmából Szász Ilona: Az állatok nyelvén tudó
juhász című művét láthatták a könyvtárunkba látogató kisgyermekes családok, az
Aranyszamár Bábszínház előadásában. A vásári bábjáték a jól ismert népmesei
elemeket sűríti, vásári köntösben, helyzetkomikumokkal fűszerezve. A 45 perces
előadás, mely tárgyanimációra és fantáziajátékra épült, nagy sikert aratott a
gyerekek körében. A nézőket interaktív jelenetekkel vonták be az előadás
történetébe, ezáltal elősegítve a mese befogadását.
76 fő

11. Titkok – Kalandok – Találkozások. Játszani örökké komolyan
Időpont:
Helyszín:
Közreműködő:

Programismertető:

Résztvevők:

2018. október 9. 18 óra, 2018.október 11. 18 óra
Krúdy Gyula Könyvtár 1033 Budapest Fő tér 5.
Schäffer Erzsébet
Könyvtárunk két este is vendégül láthatta Schäffer Erzsébet újságírót. A méltán
híres és közkedvelt publicistáról írták egyszer azt, hogy „Schäffer Erzsébettel
beszélgetni olyan, mint hangoskönyvet hallgatni, csak sokkal jobb”. A közönség
mindkét este megtapasztalhatta, hogy ez mennyire igaz. Sok remek történet,
anekdota, mély emberi bölcsességek, igazi tapasztalatok sorát ismerhette meg a
szép számban összegyűlt közönség Schäffer Erzsébet tolmácsolásában.
65 fő

12. Mese Workshop szülőknek
Időpont:
Helyszín:
Közreműködő:

Programismertető:

Résztvevők:

2018. október 9. 17.30. óra
Nagytétényi Könyvtár 1225 Budapest, Nagytétényi út 283.
Medveczky Katalin
Milyen különleges előnnyel rendelkezik a meseolvasással szemben a mesélés.
Hogyan lehet kihozni a lehető legtöbbet egy adott meséből. Mire lehet megoldás
egy mese, hogyan válasszuk ki a megfelelő életkorban, helyzetben az adott
meséket. Medveczky Kata úgy fogadta a részt vevőket, hogy a bejáratnál
megkérdezte, hogy kit mi inspirált arra, hogy részt vegyen ezen az összejövetelen
és ezt követően léptek be a Mese Birodalmába.
18 fő

13. A buddhista filozófia és életforma Magyarországon
Időpont:
Helyszín:
Közreműködő:

Programismertető:

Résztvevők:

2018. október 11. 16. óra
Török utcai Könyvtár 1023 Budapest, Török utca 7-9.
Szathmári Botond
Szathmári Botond filozófus, kulturális antropológus izgalmas történeti előadást
tartott a buddhizmus gyökereiről, irányzatairól, magyarországi megjelenéséről, a
legfontosabb magyar képviselőkről. Az érdeklődők megtudhatták, hogy már Kőrösi
Csoma Sándor munkásságától számítva jelen van a buddhista vallási irányzat
Magyarországon, hogy a Nagybányai Festőiskola számos jeles képviselője a
buddhizmus jegyében élt és alkotott, illetve az ’50-es évek támogatott-tűrt-tiltott
világában is jelen lehetett a buddhizmus, sőt 1951-ben egy buddhista szervezet
jöhetett létre. Megismertük a napjainkban is egyháznak elismert buddhizmus
magyarországi „kegyhelyeit”, sztúpáit, a buddhisták életmódját, vallási szokásaikat.
Az előadás jól felépített, vetített képekkel alátámasztott és kiegészített volt.
46 fő

14. „Mindennek és mindenkinek van története és mindegyik érdekes”
Időpont:
Helyszín:
Közreműködő:

Programismertető:

Résztvevők:

2018. október 18. 18. óra
Krúdy Gyula Könyvtár 1033 Budapest Fő tér 5.
Saly Noémi
Október 18-án könyvtárunk vendége Saly Noémi volt. A hihetetlen szaktudásáról,
valamint szuggesztív, rendkívül humoros előadásmódjáról híres irodalom és
Budapest-történész a napokban megjelenő könyvéről –melynek témája a Gellért
Szálló története- mesélt az est folyamán. Rengeteg érdekességet megtudhattunk
arról, hogy miért és hogyan is kezdett neki a kutatómunkának, valamint a Gellért
Szállóval kapcsolatos anekdotákból, városi legendákból is sokat megismerhettünk.
45 fő

15. Kacor király – Hahota Gyermekszínház
Időpont:
Helyszín:
Közreműködő:
Programismertető:

Résztvevők:

2018. november 17. 10.30. óra
Kelenföldi Könyvtár 1119 Budapest, Etele út 55.
Szűcs Balázs
Hol volt, hol nem volt, élt egy macska bizony ő a tejet, vajat, ami volt mind befalta.
Nem is nézte jó szemmel a házigazda, és a bélpoklost a házból kitakarította. De hová
is menjen, mihez kezdjen? Az erdőben csupa-csupa idegen. Ha nem ismeri őt senki,
jobb lesz, ha tőle fél mindenki. Így lett belőle Kacor király.
75 fő

16. Rémusz bácsi meséi – a Batyu Színház előadásában
Időpont:
Helyszín:
Közreműködő:
Programismertető:
Résztvevők:

2019. február 9. 10.30. óra
Kelenföldi Könyvtár 1119 Budapest, Etele út 55.
Batyu Színház
A Holdvilág Kamaraszínház és a Batyu Színház koprodukciójában megnézhettük
Rémusz bácsi meséit. Történetünk főhőse egy gyerek, aki gyakran unatkozik, mert
szülei sokat dolgoznak, s nincs mindig idejük rá... A gyerek el-elcsatangol és egy
nap bekukkant a szomszéd ezermesterhez, Rémusz bácsihoz, aki ki nem fogy a
mesékből. Hát csoda, hogy állandó vendég lesz nála?
75 fő

17. A bátor nyulacska – a Fabula Bábszínház előadásában
Időpont:
Helyszín:
Közreműködő:

Programismertető:

Résztvevők:

2019. március 9. 10.30. óra
Kelenföldi Könyvtár 1119 Budapest,
Etele út 55.
Fabula Bábszínház
A Fabula Bábszínház zenés előadásában
találkozhattunk Kurtafarkúval az
érzékeny, félénk kis nyuszivak, aki nem
olyan talpraesett, mint Nyúl anyó másik
fia, Tappancs. A történet mégis úgy
alakul, hogy Tappancs kerül bajba és
senki más nem segíthet rajta, csak a
gyámoltalan Kurtafarkú. A nyulacska
elindul kalandos útjára, hogy egy újonnan
szerzett jóbarát és a gyerekek
segítségével kiszabadítsák .

75 fő

2018. október 3. szerda, 18 óra
... és mi van a happy end után?
Ami segít az összetartozást megőrizni
Süveges Gergő Prima díjas újságíró és felesége
Rudan Margit gyógypedagógus előadása.
Helyszín: FSZEK Budafoki Könyvtár
1221 Kossuth Lajos u.30.
A program támogatója a 25 éves Nemzeti Kulturális Alap

A rendezvény résztvevői a megjelenésükkel együtt tudomásul veszik, hogy a rendezvényen fotó/videofelvétel
készül, amelyet a könyvtár honlapján vagy Facebook oldalán közzé tehet. A felvételen látható érintett írásban
kifogásolhatja az arcmása közzétételét.

Mesepszichológia a gyakorlatban – külső és belső
sárkányainkról

A 2018-ban ismeretterjesztő kategóriában
Aranykönyv-díjas Mesepszichológia a gyakorlatban
című könyv szerzőpárosa,
Kádár Annamária (pszichológus) és
Kerekes Valéria (pedagógus)
lesz vendégünk az Ugocsa utcai könyvtárban
2018. október 6-án (szombaton) 10 órakor
Az előadás ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A rendezvény résztvevői a megjelenésükkel együtt tudomásul veszik, hogy a rendezvényen fotó/videofelvétel
készül, amelyet a könyvtár honlapján vagy Facebook oldalán közzé tehet. A felvételen látható érintett írásban
kifogásolhatja az arcmása közzétételét.

BATYU SZÍNHÁZ
ELVARÁZSOLT MESÉK

MESÉS-FŐZŐS TÁRGYBÁBOS ELŐADÁS
óvodásoknak és kisiskolásoknak

Időpont:
2018. október 6. (szombat) 10 óra

Helyszín:
FSZEK Móricz Zsigmond Könyvtár
1118 Budapest, Nagyszeben tér 1.
A programon a részvétel ingyenes.
A rendezvény résztvevői a megjelenésükkel együtt tudomásul veszik, hogy a rendezvényen fotó/videofelvétel
készül, amelyet a könyvtár honlapján vagy Facebook oldalán közzé tehet. A felvételen látható érintett írásban
kifogásolhatja az arcmása közzétételét.

A rendezvény a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Szeretettel várjuk
az Országos Könyvtári Napok keretében rendezett
A buddhista filozófia és életforma Magyarországon
című előadásra

2018. október 11-én, csütörtökön 16 órakor a
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Török utcai
Könyvtárában
Előadó: Szathmári Botond
filozófus, kulturális antropológus
A belépés ingyenes!
A rendezvény résztvevői a megjelenésükkel együtt tudomásul veszik, hogy a rendezvényen
fotó/videofelvétel készül, amelyet a könyvtár honlapján vagy Facebook oldalán közzé tehet. A felvételen látható
érintett írásban kifogásolhatja az arcmása közzétételét.

VI. A FSZEK 2. régió könyvtáraiban megvalósult programok
1. Filmklub Réz Andrással
Időpontok:
Helyszín:
Közreműködő:
Programismertető:
Résztvevők:

2018. szeptember 26. és 2019. november 23. 17 óra
IV/1. Újpesti Könyvtár 1042 Király utca 5.
Tamási Júlia és Goldoványi Zoltán
Ismét „filmes” beszélgetésekre hívtuk a filmkedvelőket, olvasóinkat a Király utcai
könyvtárba, ahogy már évek óta. A népszerű filmesztéta és író, Réz András
vezetésével működő filmklubunk ezúttal az autizmust és a kultúrharcot járta körül.
Kérdéseinkre a levetített filmrészletek segítségével kerestük a válaszokat.
35 fő + 31 fő = 66 fő

2. Zsidó származású írók, költők a magyar irodalomban
Időpont:
Helyszín:
Közreműködő:

Programismertető:
Résztvevők:

2018. október 3. 18 óra
XIV/4 Füredi Könyvtár 1144 Rákosfalva park 1-3.
Garai Róbert, Mesterházi Mónika, Mezei Gábor, Raj Ferenc, Sabbathsong Klezmer
Band.
Kerekasztal beszélgetés a kettős gyökerű szellemi identitásról, arról hogy zsidónak
lenni sors, egy identitás, egy helyzet vagy valami szigorúan személyes? Az íróvá lett
zsidó ősi küldetést teljesít vagy képviselheti büszkén annak az országnak a sajátosságát
is, amelynek művészetében részt vesz, és amelynek nyelvén kifejezi magát?
47 fő

3. Kulturális örökségeink a XIII. kerületben
Időpont:
Helyszín:
Közreműködő:

Programismertető:

Résztvevők:

2018. október 3. 10 óra
XIII/6. Angyalföldi Kertvárosi Könyvtár 1131 Mosoly utca 40/a.
Maczó Balázs muzeológus
Maczó Balázs muzeológus a 80 éves XIII. kerület kulturális örökségeinek egy
szegmensét mutatta be vendégeinknek. Megismerkedhettük az 1910-es években
Bárczy István polgármestersége idején kerületünkben épült iskolával,
műhelybérházzal, bérházcsoporttal, népotthonnal, népszállóval, indóházzal,
gépgyárral. A történelmi és kulturális tartalmú előadást korabeli és mai fényképekkel,
korabeli történtetekkel tette még színesebbé előadónk. Maczó Balázs XIII. kerületről
szóló előadásai, sétái már hagyománynak tekinthetőek könyvtárunkban, vendégeink
ismerősként üdvözölhették felkészültségét, örömmel hallgatták helyi kulturális
örökségünk sokszor rejtett, kevesek által ismert értékeiről. A foglalkozáson
olvasóinkon túl a Derűs Alkony Idősek Klubjának tagjai is részt vettek.
18 fő

4. Író – olvasó találkozó: Utazik a család! - Csapody Kingával
Időpont:
Helyszín:
Közreműködő:

Programismertető:

Résztvevők:

2018. október 4. 10 óra
XIII/6. Angyalföldi Kertvárosi Könyvtár 1131 Mosoly utca 40/a.
Csapody Kinga író
Könyvtárunk a magyar gyermekirodalom kiemelkedő alakját Csapody Kinga írót,
szerkesztőt látta vendégül 2018. október 4-én 10 órakor. A foglalkozáson a Madarász
Viktor Tagóvoda Zöld és Bíbor csoportos óvodásai vettek részt. Csapody Kinga
magával ragadó előadásmódja teljes mértékben lekötötte közönségét. A gyerekek
együtt gondolkodhattak arról, hogy hogyan is készül egy könyv, milyen rögös út vezet
addig, amíg egy ötletből kézzelfogható könyv lesz. Előadónk bemutatta kis
közönségének eddigi írásait, majd egy képzeletbeli utazásra invitálta őket, együtt
rajzolták meg álmaik kirándulását. A találkozó végén a gyerekek örömmel
dedikáltatták munkáikat, felszabadultan érezték magukat, jó hangulatban, vidáman,
élményekkel gazdagodva térhettek vissza az óvodába.
37 fő

5. Könyvtári flashmob Szabó Magda születésnapjának tiszteletére
Időpontok:
Helyszín:
Közreműködő:

Programismertető:

Résztvevők:

2018. október 5. 17 óra
IV/1. Újpesti Könyvtár 1042 Király utca 5.
könyvtár dolgozói és az olvasók
Erre a napra közös játékra hívtuk a könyvtárba az embereket. Szabó Magda
születésnapját október 5-én ünnepeljük, ezért kértünk mindenkit, aki szereti az írónő
műveit, hozzon magával egy Szabó kötetet vagy olyan tárgyakat, amelyek az írónő
bármelyik művére emlékeztetnek! Az akcióra ideérkezőkről készített
hangulatképekkel reklámoztuk az olvasást és a könyvtárat. Az akció célja a könyvtár
népszerűsítése volt, amelyben partnerünk volt a helyi televízió is. A születésnaphoz
torta is dukált, amelyből azok kaptak először, akik a legeredetibb ötletekkel
készültek!
54 fő

6. Pingvin Pityu a könyvtárban
Időpont:
Helyszín:
Közreműködő:

Programismertető:

Résztvevők:

2018.október 5. 17 óra
XV/3 Zsókavár utcai Könyvtár 1157 Zsókavár utca 28.
Makai Ferenc
A program keretében a gyerekek megismerkedhettek a környezettudatos
életmóddal. Hogyan kell gyűjteni a szelektív hulladékot? Mi a szelektív hulladék?
Melyik gyűjtőbe kell a szelektív hulladékot tenni? Mindezt játékos, interaktív
formában. Sok zenével, énekkel, tánccal. A gyerekek végig aktívan részt vettek a
foglalkozáson, minden gyerek külön ismertetőt kapott a szelektív
hulladékgyűjtésről, valamint egy játékos, színezős munkafüzetet, mely az
előadáson hallott ismereteket tartalmazta.
50 fő

7. Könyves Vasárnap – „Mindent megmozgatunk” a családok délelőttjén
Időpontok:
Helyszín:
Közreműködő:

Programismertető:

2018. október 7.
IV/1. Újpesti Könyvtár 1042 Király utca 5.
Schneider Kata gyógytornász
Nagy Tünde gasztroblogger
Halmai Gergő Gyerekkönyvtáros
Október 7-én (vasárnap) 9 és 13 óra között rendkívüli nyitvatartással vártuk
olvasóinkat az OKN keretében tartott rendezvényünkre.
1. IZMOK - Baba-mama torna Schneider Kata vezetésével. A meghívott
gyógytornász megmozgatta a fotelben ülő újságolvasókat és a pult mögött álló
könyvtárosokat egyaránt. Megismertette a résztvevőket az otthon is rendszeresen

Résztvevők:

végezhető egészség- és mozgásmegőrző gyakorlatokkal.
2. ÍZLELŐBIMBÓK - Gyerek főzőcske Nagy Tünde gasztrobloggerrel. Az
Ízbolygó blog szerkesztője, aki egyben óvodapedagógus is, a legkisebbek számára
ajánlott egyszerű, ízletes, otthon is gyorsan elkészíthető ételeket.
3. AGY - Népszerű társasjátékklubunk várta egész nap az olvasók apraját-nagyját.
Több asztalnál folyt a játék. A legügyesebbeket ajándékkal jutalmaztuk!
54 fő

8. Katyika meg Matyika – a Lóca együttes fellépése
Időpont:
Helyszín:
Közreműködő:

Programismertető:

Résztvevők:

2018. október 7. 10 óra
FSZEK Dagály utcai könyvtár 1138 Dagály u. 9.
Lóca Együttes
A Könyves Vasárnap alkalmából a Lóca Együttest láthattuk vendégül.
A Katyika meg Matyika c. zenés népmese feldolgozást rendkívüli mértékben
élvezték a hozzánk látogató kicsik és szüleik. A gyerekek nem pusztán
végighallgatták a hóbortos asszonyságról és az ő végtelen türelmű férjéről szóló
előadást, hanem tánccal, énekkel, mondókákkal be is kapcsolódtak abba. Az előadás
végeztével, vastapssal köszönték meg a zenészek produkcióját. Egy kis extra
meglepetésként az előadók még elbeszélgettek a kicsikkel, bemutatták hangszereiket,
amelyeket ők meg is szólaltathattak. Reményeink szerint minden gyermek
elégedetten, élményekkel megtelve hagyta el könyvtárunkat ezen a vasárnapi napon.
62 fő

9. Stanna és Panna a felfedezők
Időpont:
Helyszín:
Közreműködő:

Programismertető:

Résztvevők:

2018. október 8. 17.30 óra
XIV/1. Kassák Könyvtár 1145 Uzsoki utca 57.
Schipek Barbara
A rendezvényünkre ellátogató gyerekeknek már nem ismeretlen a Marica produkció
előadópárosa: Tárnok Marica és Sz. Nagy Mari, hiszen számos alkalommal mutatták
meg tehetségüket a könyvtár falain belül. Ez alkalommal egy hosszú utazásra
invitáltak bennünket. Jártunk az ismeretlen Univerzum sötét, ám annál rejtélyesebb
világában. Tovább haladtunk számos mára már letűnt koron és civilizáción,
megismerkedhettünk a tenger mélyén élő izgalmas ökológiával is. Mindezt egy
mesebeli, kellékekkel megfűszerezett interaktív előadásmóddal kiegészítve. A
rendezvény záró pontja a színpadi kellékek kipróbálása volt, így az előadás alatt
megteremtődött különleges atmoszférát újra átélhettük. Végezetül a röpke egy óra
alatt számos új ismeret, benyomás ért bennünket, reméljük, hogy a későbbiekben
ezen új jártasságok hasznosnak bizonyulnak.
45 fő (óvodás és kisiskolás korú gyermekek)

10. Pál utcai fiúk- Éljen a Grund
Időpont:
Helyszín:
Közreműködő:
Programismertető:

2018. október 11.
XV/4-es Szűcs István utcai könyvtár 1158 Szűcs István utca 45.
Sáfrányos Erika
Éljen a Grund!

Résztvevők:

111 éve született Molnár Ferenc világsikerű könyve a Pál utcai fiúk. A kötet több
mint 100 éves pályafutása során készült belőle némafilm, hangosfilm, filmsorozat, és
számos országban kötelező vagy ajánlott olvasmánnyá tették. Mondanivalója ma is
időszerű, fontos. A program során beszélgettünk barátságról, hűségről, árulásról, mai
Gitt-egyletekről, grundokról, hogy van-e a mostani fiataloknak olyan valami, amiért
úgy harcolnának, mint anno a Pál utcai fiúk tették. Részleteket olvastunk a könyvből.
Kipróbáltuk a Pál utcaiak ikonikus játékát, a golyózást. Egy részletet meghallgattunk
a Vígszínházban hatalmas sikerrel játszott előadásból. Összehasonlítottuk a könyvet
a színdarabbal, kiemeltük a különbségeket és megbeszéltük miértjeit. A foglalkozás
végén megkóstoltuk az akkori idők kedvenc rágcsálnivalóját, a diákcsemegét.
36 fő

11. „Emlékek kőből és márványból” Bulinegyed az 1930-as években – Maczó Balázs
előadása és városi sétája
Időpont:
Helyszín:
Előadó:

Programismertető:

Résztvevők:

2018. október 17. 17 óra
VII/2. Deák Ferenc Könyvtár 1074 Rottenbiller u. 10.
Maczó Balázs
Mintha úri szabó igazította volna hozzánk a programot: az „Emlékek kőből és
márványból” című többrészesre tervezett előadássorozat első darabja: a „Bulinegyed
az 1930-as években” egy hajdani kávéházban került terítékre. Maczó Balázs, a
Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum fiatal muzeológusa a hajdani
erzsébetvárosi szórakozóhelyek színes palettáját festette meg. Mondanivalóját a
korabeli sajtóban megjelent kis színesekkel, plakátokkal, fotókkal és az egykor
divatos zenei betétekkel fűszerezte. A kor híres/hírhedt alakjai is feltűntek; szó esett
Rácz Laciról, Kalmár Pálról, Kiss Manyiról, a zeneszerző Zerkovitz Béláról, és a
világhír-esélyes hangszerkészítőről, hangszergyárosról, Sternberg Árminról. Az
intézmények között kávéházak, orfeumok, bárok szerepeltek, de sem képben, sem
hangban nem maradtak ki a kor tánciskolái sem. És mindezek felett a századelő
erkölcsrendészete „őrködött”. Az előadás tovább növelte az érdeklődést a témához
kapcsolódó városi sétához, melyre 2019.03.20-án került sor.
65 fő

12. Apropó könyv! – Utazások lélektől lélekig
Időpont:
Helyszín:
Közreműködő:
Programismertető:

Résztvevők:

2019. március 27. 18 óra
FSZEK Dagály utcai könyvtár 1138 Dagály u. 9.
Halász Margit, Schäffer Erzsébet
Schäffer Erzsébetet láthattuk vendégül Apropó könyv! – irodalmi
beszélgetéssorozatunk keretében. Házigazdánk ezen az estén is, hagyományainkhoz
híven Halász Margit író volt. A nagy közönségérdeklődést keltő beszélgetésen
Schäffer Erzsébet a hosszú évtizedek alatt összegyűlt tapasztalatait osztotta meg a
közönséggel írásról, történetekről, arról, hogy hogyan találtak mindig rá a
legkülönbözőbb emberi sorsok, életek. Közönségünk rendkívüli hálával fogadta,
hogy az alkotó betekintést engedett személyes életútjába, megosztotta velük életének
szép, de felkavaró, megrázó részleteit is, éppen úgy, ahogyan az az utóbbi években
az írásaiban is megtörtént. Ennek köszönhetően nem túlzás azt mondani, hogy nem
csak egy jól sikerült irodalmi beszélgetésben, hanem egy igazán felemelő élményben
lehetett része a látogatóknak.
64 fő

13. Születésnap a Zsókavárban 10 (+25) éves a Zsókavár utcai Könyvtár
Időpont:
Helyszín:
Közreműködő:

2019. június 4. 16 óra
XV/3 Zsókavár utcai Könyvtár 1157 Zsókavár utca 28.
Makai Ferenc

Programismertető:

Résztvevők:

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Zsókavár utcai Könyvtára 2019-ben ünnepelte a
10. születésnapját. A könyvtár előzően a Kontyfa utcában működött 25 éven át. A
Spirál Humán Közösségi házba 10 évvel ezelőtt költözött a könyvtár. A születésnap
alkalmából vendégül láttuk legrégebben járó olvasóinkat, a legtöbb könyvet
kölcsönzött olvasóinkat, valamint a könyvtár létrehozásában közreműködőket. A
születésnaphoz kapcsolódóan meghirdettük Színezd újra! rajzpályázatunkat. A
pályázati felhívás célja az volt, hogy a gyerekek kedvenc könyvükről, kedvenc
szereplőjükről küldjenek illusztrációt, ahogyan ők képzelik el. A beérkezett
pályaműveket több kategóriában díjaztuk, valamint kiállítást is szerveztünk, mely
megtekinthető a könyvtárban. A születésnaphoz kapcsolódóan részt vettünk az
Olvasni jó! kampányban is, mely 2019. április-májusban zajlott. A kerületben az első
20 beiratkozó gyermek könyvjutalomban részesült. A születésnapi ünnepség
keretében Makai Ferenc az Ö.T.H.É.T. Egyesület vezetője népi játszóházat
szervezett a gyerekeknek, ahol régmúlt idők népi játékaival ismerkedhettek meg a
gyerekek, felnőttek.
76 fő

VII. A FSZEK 1. régió könyvtáraiban megvalósult programok
1. Vuk - Bábszínház az egész világ!
Időpont:
Helyszín:
Közreműködő:
Programismertető:

Résztvevők:

2018. szeptember 25. 17.00 óra
Újhegyi könyvtár, 1108 Budapest, Újhegyi sétány 16.
Felszeghy Ádám
A Fabula Bábszínház az Újhegyi Könyvtárba varázsolta játékával a színházak
csodás világát.
Vukról szólt a bábelőadás, Vukról, aki első lett a rókák között.
A történetet a gyerekek és a felnőttek egyaránt önfeledten élvezték, és a kedves,
humoros énekekkel, mondókákkal fűszerezett előadást teljes odaadással
figyelték, szinte együtt lélegeztek a szereplőkkel.
Nevetés, felcsattanó taps kísérte az előadást, melyet a végén közös énekléssel
zárt a hálás közönség a bábjátékosokkal..
Közben pedig fejlődött a beszédkészség, a ritmusérzék, gazdagodott a szókincs.
41 fő

2. Pixelek - beszélgetés Tóth Krisztával

Időpont:
Helyszín:
Közreműködő:
Programismertető:
Résztvevők:

2018. október. 2. 17 óra
Kőbányai könyvtár, 1105 Budapest, Szent László tér 7-14.
Kristart Bt.
Az Országos Könyvtári Napok keretein belül láttuk vendégül Tóth Krisztinát a
Kőbányai Könyvtárban. A kedvelt, régóta várt alkotóval Górász Péter irodalmár,
könyvtáros beszélgetett. Szó esett színdarabokról, mesékről, költészetről,
novellákról. Az írónő felolvasta néhány novelláját is.
15 fő

3. Varázslatos Ázsia
Időpont:
Helyszín:
Közreműködő:

Programismertető:

Résztvevők:

2018. október 2. 16.30 óra
Sétáló utcai Könyvtár 1211 Budapest, II. Rákóczi F. út 106.
Boa Péter
Ismét találkozhattak olvasóink Boa Péter világutazóval az OKN programsorozat
október 2-i rendezvényén a Sétáló utcai Könyvtárban. Ezen a délutánon a Varázslatos
Ázsia csodálatos világából kaptunk egy kis ízelítőt. Virtuális utazásunkat a10 milliós
Bankokban kezdtük. Csodálatos fotókat láttunk Malajzia fővárosában, Kuala
Lumpurban található 421 m magas tv toronyból is. Kétség nem fér hozzá, hogy a
közönséget Szingapur mindennapjai, társadalmi élete, az országra jellemző sok
szabály - melyet szigorúan betartanak -, és az ott élő emberek példamutató együttélése
nyűgözte le leginkább. Megtudtuk, hogy gyilkosság 2012-ben volt utoljára. Nincs drog
és egyéb bűncselekmény. Különleges, számunkra nem ismert gyümölcsöket,
növényeket láthattunk a képeken, ill.. videó filmen azt, hogy hogyan termesztik a
kávébabot, a rizst. Java szigetén bepillanthattunk a helyi temetkezési szokásokba,
láthattuk, hogy hogyan gyűjtik be a kaucsukfa nedvét, (kézzel vödrökbe) melyből a
végén a nyers gumialapanyag lesz. Boa Péter kiváló előadása ismét megtöltötte
kézikönyvtárunkat. Különleges utazásai, szórakoztató előadásmódja most is remek
programot biztosított azoknak, akik ellátogattak rendezvényünkre.
54 fő

4. Elvarázsolt mesék
Időpont:
Helyszín:
Közreműködő:

Programismertető:

Résztvevők:

2018. október 2. 10 óra
Pesterzsébeti Könyvtár, 1203 Budapest, Bíró Mihály u. 7.
Petronelli Színházművészeti Bt.
Népmese napja alkalmából Kontha Nelli társulatát hívtuk meg a az Elvarázsolt
mesék c. előadással. A kerület iskoláinak, óvodáinak hirdettük meg a programot.
Énekkel kísért előadást láthattak a gyerekek, akik három általános iskolából és
egy óvodából érkeztek, illetve néhány egyéni érdeklődő is volt. Nelli bevonta a
gyerekeket is a játékba, az egyik mese szereplői ők lettek. A bábok, tárgyak mind
akár otthon is elkészíthetőek, így a gyerekek nemcsak élményt kaptak, hanem
fortélyokat is az otthoni kézműveskedéshez. A mese után az egyik történethez
kapcsolódva só-liszt gyurmából sünit készítettünk a gyerekekkel, így mindenki
hazavihetett valamilyen ajándékot, apró kézzelfogható emléket is erről a napról.
104 fő

5. Budapest felett: a város ezer arca - Találkozó Rizsavi Tamás fotográfussal
Időpont:
Helyszín:
Közreműködő:

Programismertető:

2018. október. 3. 17 óra
Sétáló utcai könyvtár, 1211 Budapest, II. Rákóczi F. út 106.
Rizsavi Tamás
Szintén az OKN-rendezvénysorozat,keretében tartottuk meg Budapest felett: a
város ezer arca c. programunka, melyen Rizsavi Tamás fotográfus,
mozdonyvezető fiatalembert ismerhettük meg, aki szédületes magasságokból
készíti lélegzetelállító fotóit. A közvetlen, beszélgetős találkozón a fiatalember
elmesélte, honnan ered a fotózás iránti rajongása, s felfedte a hihetetlenül
izgalmas és veszélyes körülmények közt készült képek történetét is. Szebbnél
szebb képeket láthattunk Izlandon készített sarki fényről. Szerencsések voltak,

Résztvevők:

akik ma eljöttek rendezvényünkre, mert olyan fotókat is láthattak, melyek még
sehol nem voltak publikálva. A jelenlévők számos kérdésre válaszolva
megtudták, hogy Tamás nagy vágya a Golden Gate hídról fotózni. A népszerű
fotóst már több mint 117.000 ember követi a facebookon. Munkáit számos
magyar és külföldi sajtótermék bemutatta. Meglepetésre a közönség soraiból
előkerült egy német folyóirat, melyben több oldalon lehetett olvasni a fotósról.
Az előadás után a Vasút - kötött pályán c. Mi micsoda könyvsorozat könyvtári
példányának a dedikálására is sor került melyben fotókkal mutatja be a kiadvány
néhány oldalon Rizsavi Tamást.
38 fő

6. Napra jutni - író-olvasó találkozó Háy Jánossal
Időpont:
Helyszín:
Közreműködő:
Programismertető:
Résztvevők:

2018. október. 4. 18 óra
Kőbányai Könyvtár, 1105 Budapest, Szent László tér 7-14.
Háy János
Az Országos Könyvtári Napok keretein belül láttuk vendégül Háy Jánost akivel
Szilágyi Ildikó, könyvtáros beszélgetett. Szó esett családról, lelki mélységekről,
költészetről, drámákról és regényekről, a magyar nyelv rejtelmeiről. Az író felolvasta
néhány novelláját is.
18 fő

7. Béka Bözsi és a természetvédelem - földön, vízen levegőben
Időpont:
Helyszín:
Közreműködő:

Programismertető:

Résztvevők:

2018. október. 4. 10 óra
Pesterzsébeti Könyvtár, 1203 Budapest, Bíró Mihály u. 7.
Magyar Biodiverzitás-kutató Társaság
Ebben a tanévben is az Országos Könyvtári Napok keretében indítottuk útjára
környezetvédelmi foglalkozássorozatunkat, mely alsó tagozatos iskolásoknak szól.
A tavalyi évhez hasonlóan a Magyar Biodiverzitás-kutató Társaság képviseletében
Pócsi Ágnes tart előadásokat a gyerekeknek. Két hónapon keresztül ugyanaz a
téma van középpontban, ennek keretében négy különböző előadással várjuk az
osztályokat. Négy alsó tagozatos osztály járt nálunk első alkalommal más-más
iskolákból. A természetvédelmet általánosságban mutatta be Ági a gyerekeknek,
arra helyezve a hangsúlyt, hogy mit tehetnek ők maguk is a környezet védelme
érdekében saját mikrokörnyezetükben.
98 fő

8. Titkos reggeli: együtt a család
Időpont:
Helyszín:
Közreműködő:
Programismertető:

Résztvevők:

2018. október. 5. 10 óra
Vasút utcai Könyvtár, 1188 Budapest, Vasút u. 48.
Fülöp-Vadai Adrienn
A családoké és olyan meséké volt a főszerep a Pestszentimrei Könyvtárban Vadadi
Adrienn Titkos reggeli és Titkos vacsora című könyvében, amely a mindennapokról
szól. A gyerekek részeseivé váltak a történeteknek, takarítottak, mosógépet szereltek,
ruhát teregettek és egy szép üzenettel is gazdagodtak, miszerint a legfontosabb a
család és a szeretet. A rendezvény "titkos uzsonnával", azaz kaláccsal és teával zárult
kicsik és nagyon legnagyobb örömére.
83 fő

9. Könyvstaféta – Víg Balázs íróval
Időpont:
Helyszín:
Közreműködő:

Programismertető:

Résztvevők:

2018. október. 8. 11 óra
Sétáló utcai Könyvtár, 1211 Budapest, II. Rákóczi F. út 106.
Víg Balázs
Igazán különleges élményben lehetett részük azoknak a gyerekeknek, akik részt
vettek a Sétáló utcai könyvtár író-olvasó találkozóján. A vendég Vig Balázs, írókalózkapitány volt. Kalandos utazásra hívta a jelen lévő kicsiket, és a kicsit
nagyobbacska tanár néniket is. A Puszirablók története elevenedett meg a szemünk
előtt, megismerkedtünk a szereplőkkel, sőt, a saját bőrünkön keresztül
tapasztalhattuk meg az eseményeket. Volt itt kenguru-ugrálás, kiszőrösödés, 99
éves öreg nénivé változás, móka és kacagás. Mindenki mosollyal az arcán, és egy
dedikált ajándékkal (könyvjelző) a kezében távozott a könyvtárból.
68 fő

10. Könyvbarátok vetélkedő döntője
Időpont:
Helyszín:
Közreműködő:

Programismertető:

Résztvevők:

2019. május 7. 10 óra
Pesterzsébeti Könyvtár, 1203 Budapest, Bíró Mihály u. 7.
Igazmed Bt.
Évek óta rendszeresen megrendezzük az ifjú, lelkes olvasóknak szóló vetélkedőfolyamot. Az idei könyvbarátok versenyére Igaz Dóra látogatott el hozzánk, akinek
Nyár, nagyi, net c. könyve volt az egyik versenyfeladványunk.
Két forduló után - mely év közben zajlott -, májusban a legjobbak jöttek el a
könyvtárba, hogy összemérjék tudásukat. A kerület általános iskolásainak sokféle
feladatot kellett megoldaniuk, plakátot tervezni, jelenetet eljátszani a könyvhöz
kapcsolódóan, feladatlapokat kitölteni, puzzle-t kirakni. Mindenki nagyon ügyes volt,
így a zsűrinek nem volt könnyű dolga. Végül a József Attila Általános Iskola egyik
csapata végzett az élen, második a Hajós Alfréd Általános Iskola csapata lett, míg a
harmadik helyezettek a Gyulai Általános Iskolából kerültek ki. A vetélkedő után Igaz
Dóra mesélt a gyerekeknek a könyv születéséről, és dedikálta is művét.
52 fő

A szakmai beszámoló a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár honlapján, az alábbi linken található meg:
http://www.fszek.hu/kozerdeku_adatok/nemzeti_kulturalis_alap__nka__palyazatok

Képernyőkép, a pályázati beszámoló Hungaricana oldalra történő feltöltéséről.

Budapest, 2019. augusztus 23.
Kovácsné Koreny Ágnes
pályázati felelős

