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8. 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 / Librarius.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 /Librarius.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. 
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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 
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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 
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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 
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Kivonat a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 2020. évi beszámolójából 
 

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 
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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 
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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 
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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 
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Kivonat a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 2020. évi beszámolójából 
 

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 
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Kivonat a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 2020. évi beszámolójából 
 

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. 
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