
6.g ·. számú e l ő te 1j esztés 
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterj esztés a Humánszo lgá ltatási Bizottság részére 
a Főváros i Szabó Ervin Könyvtár 2017. évi támogatásának elszámolásáról 

1. Ta rta lmi összefo gla ló 

A Budapest Főváros X. kerül et Kőbánya i Önkormányzat a Budapest Főváros X. kerül et 
Kőbányai Önkormányzat 2017. év i költségvetésé rő l , valamint egyes önkormányzat i 
rendeletek11ek a költségvetéssel összefüggő módos ításáról szó ló 3/201 7. (II. 24.) 
önkormányzati rendelet 8. mell ékl et 8. so ra terhére 2 OOO OOO Ft összeget biztosított támoga tás i 
szerződés keretében a Főváros i Szabó Ervin Könyvtár (a továbbiakban: Kö nyvtár) részére 
azzal , hogy a támogatás t ki zárólag a Kőbánya közigazgatás i terül etén megtalálható két 
könyvtár, a X/4. sz. Kőbányai Könyvtár és a X/3. sz . Újhegyi Könyvtár részére használhatja fe l 
a támogatási szerződésben meghatározottak szerint. 

A támogatást a Könyvtár könyv-, DVD-, CD-, di afilm- , eszközvásárl ásra , sza badi dős 

programok anyagköltségére és e l őadó i díjakra, valamint a Szent Lász ló Év 
programszervezésére és ezen programok költségeire használhatta fe l. A Könyvtár a támogatási 
összeggel a szerződ és szerinti módon és ha tárid ő ben elszámolt. 

A Könyvtár részletes pénzügyi és szakmai beszámolót nyújtott be az elszámolással egy idejüleg, 
me l ybő l látható , hogy a tervezett programok megva lós ításában, dokurnentum vásá rl ásban 
j e l entős segítséget nyújtott a támogatás. 

A részletes e lszámolás a Pol gármesteri H ivatal Humánszolgá ltatás i Főosztál y Köznevelési és 
C ivilkapcso lati Osztályo n megtekinthető , a száml aösszes ítő és a Könyvtár pénzügy i és szakmai 
beszámolój a az e l ő te 1j esztés 2. me ll ékl e te. 

A támogatás elszámolásáról szó ló döntés a Budapest Főváros X. kerül et Kőbán ya i 

Önkormányzat Képv i selő-testi.il etének Szervezeti és Működés i Szabályzatáról szó ló 3 l /20 l 1. 
(IX. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2. pont 2. 1. alpontj a alapj án a H umánszo lgá ltatási 
Bizottság hatásköre. 

II. Döntési javaslat 

Budapest Főváro s X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képv i se l ő -testületének 
Humánszolgá ltatási B izottsága meghozza az e l ő te 1j esztés l . mell ékletében fog la lt határozatot. 

Budapest, 2018 . fe bruár ,, ,{G " 

~ 
Radvá nyi Gábor 

ntból e ll enj egyzem: 

j egyző 



!. mellé/det az előte,jesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Humánszolgáltatási Bizottsága 

... ./2018. (II. 20.) határozata 
a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 2017. évi támogatásának elszámolásáról 

Budapest Főváros X. kerül et Kőbá nya i Önkormányzat Képv i se l ő-test ül etének 
Humánszolgáltatási B izottsága a Fővárosi Szabó Erv in Könyvtár 20 17. évi tá mogatásának 
elszámolását elfogadj a. 
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Számla adatai 

Támogatás 
Számla kelte 

Számla Felhasznált 
(a támogatás . . . Visszafizetés 

összege 
Számla száma Számla kibocsátója 

Termék vagy szolgá!tatás 
aláírásától 

Te!jesités Fizetési elszámolásának Számla tamogatas, .. 
(Ft) 

(2 OOO OOO, 
Sorszám 

megnevezése idöpontja határidö ideje végösszege (Ft) összeg (Ft) osszege 

c:.1 december 15-éig 
(2017. december 15.) '., teriedö idöszak) 

1. G EM-2017 -32 GEMsonic Kft. Szabadidös program -anyagköltség 2017.04.21 2017.04.21 2017.04.21 2017.12.15 42 672 33 600 

1 

2. TM1SA3709640 Tánc-Lánc Egyesüiei .Tánc-Liinc" - foglalkozils 2017.05.18 2017.05.06 207.06.06 2017.12.15 50 OOO 50 OOO 

„Szent Laszló legendiik - nE!:p1 Játszóház ' 3. 
LN5SA2D45811 Ha-Nem Bt. mesével es dallal· -elöadas 2017.05.20 2017.05.20 2017.06.20 2017.12.15 40 OOO 40 OOO 

4. 
"S2lrkc3nyölö Sebestyén - interaktiv 

IH4SA8162779 Szélparipa Kft. mesefoglalkozás" 2017.05.22 2017.05.12 2017.05.31 2017.12. 15 45 OOO 45 OOO 

5. 
Gyerekesély Közhasznú 

NJ6SA0048065 EQyesü!et T2rsasj2!ék szoba !e!szeíe!és viisi.íl'3sa 2017.06.02 2017.06.02 2017.06.02 20í7.12.í5 20 OOO 20 OOO 

6. Benyus Testvérek - "ldvezlégy kegyelmes Szent Liiszló 

YK2SA5245021 Kamaraeoyüttesért Alapítvány királf - elöadás 2017.06.22 2017.06.22 2017.07.22 2017.12.15 70 OOO 70 OOO 

7. DHUF-00004204477 Libri-Bookline Zrt. Könyvvcisárlás 2017.06.22 2017.06.22 2017.07.02 2017.12.15 277 504 264 290 

8. DHUF-00004223637 Libri-Bookline Zrt. Könyvvé1sárlás 2017.07.04 2017.07.04 2017.07.14 2017.12.15 144 652 137 764 

9. DHUF-00004267328 Libri-Bookline Zrt. Könyvvásárlás 2017.08.02 2017.08.02 2017.08.12 2017.12.15 77 969 74 256 

10. KF5SA3719023 Tündér Ilona Bt. "Meg kell a búzának érni" - előadás 2017.08.10 2017.08.10 2017.08.24 2017.12.15 30 OOO 30 OOO 

11. 
"Gyermekjátékok Szent László király 

CP3SA0276782 Parolart Bt. korából" - foglalkozas 2017.08.11 2017.08.11 2017.08.31 2017.12. 15 30 OOO 30 OOO 

12. MD5SA2114970 Gál Hedda Ella100 - elöadás 2017.09.29 2017.09.29 2017.10.13 2017.12.15 90 OOO 90 OOO 

13. A 18300046/0111/00003 lkea Lakberendezési Kft. Társasjálék szoba felszerelés vásárlása 2017.10.02 2017.10.02 2017.10.02 2017.12.15 95 760 75 402 

1 14. 
Társasjálék szoba - lársasjálék 

WA07470/2017 Ekupon Kft. vásárlás 2017.10.02 2017.10.02 2017.10.05 2017.12.15 193 659 152 487 
1 

1~ Ov. 2017-125 'Ka liíKfi. T3rsasjáték szoba felszerelés vásártiisa 2017.10.04 2017.10.04 2017.10.04 2017.12.15 31 800 25 039 

16. 71/2017 Békássv és Békássy Bt. Társasjáték szoba felszerelés vásárlása 2017.10.06 2017.10.06 2017.10.14 2017.12.15 17 900 14 094 

17. KF5SA0375209 Fiourina Kulturális Eovesület A Nap és a Hold elrab13sa-elöadás 2017.10.08 2017.10.08 2017.10.20 2017.12.15 80 OOO 10 OOO 

18. NQ9SB8969877 Fönixbata Auditáló Kft. „Szent László füve" · előadás 2017.10.09 2017.09.30 2017.10.17 2017.12.15 82 550 65 OOO 

19. DHUF-0000438987 4 Libri-Bookline Zrt. Könyvv3s3rlás 2017.10.11 2017.10.1 1 2017.10.21 2017.12.15 86 731 82 601 

20. TM1 SA3709642 Tánc-Lánc Eqyesület „Tánc-Lánc" - foglalkozás 2017.10.1 4 2017.10.14 2017.10.27 2017.12.15 50 OOO 50 OOO 

21. DHUF-00004414549 Libri-Bookline Zrt. Könyvvásárlas 2017.10.25 2017.10.25 2017.11.04 2017.12.15 44 609 42 485 

22. 
"Időutazás Szent László királlyar -

IH4SA8162796 Szélparipa Kft. interaktív mesefoglalkozas 2017.10.31 2017.10.31 2017.11.17 2017.12.15 85 OOO 85 OOO 

23. AJ-2017-34 Arvai Judit "Harminc év napsütés" - elöadás 2017.11.21 2017.11.21 2017.12.08 2017.12.1 5 63 500 50 OOO 

24. 
"Körösi Cs. Sándor útján Erdélytő l a 

NJ6SA0375033 Dr. Kubassek János Himalájáig" - elöad3s 2017.11.24 2017.10.24 2017.12.12 2017.12.1 5 50 OOO 50 OOO 

25. NJ6SA2427967 Konta Noémi "Őszi hangok" - előadás 2017.11.25 2017.11.10 2017. 12.08 2017.12.15 50 OOO 50 OOO 

26. 
Társasjáték szoba. társasjáték 

SM-2017/173413 White Crytal Kft. vásárlas 2017.11.29 2017.11.29 2017.12.07 2017.12.15 40 870 32 181 

27. 
Társasjáték szoba - társasjáték 

SZA05563/2017 Ekupon Kft. vásárlas 2017. 11 .30 2017.11.28 2017.12.03 2017.12.1 5 61 245 48 224 

28. NQ9SB1546835 Berecz Bt. "Kökertben Liliom" - elöadas 2017.12.01 2017.12.01 2017.12. 16 2017.12.15 355 600 280 OOO 

29. 
Társasjáték szoba - társasjáték 

2017-BSVS/000175 Gondolkodó Kft. vásárlás 2017.12.05 2017.12.05 2017.12.05 2017.12.15 3 490 2 577 

Osszesen: 2 OOO OOO 

Budapest, 2017. december 7. 
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A Főváros i Szabó Ervin Könyvtár X/3. és X/4. könyvtárainak 

PÉNZÜGYI ÉS SZllKMAI ]BESZÁMOLÓJA 

a Köbányai Önkormányzattól kapott 2017. évi támogatás felhaszná lásáról 

Melléklet: 
Ny il atkozat 
Szakmai beszámoló 
Pénzügyi beszámo ló 
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Nyilatkozat 

Alul írott, Dr. Fodor Péte r, a Főváros i Szabó Ervin Könyvtár fői gazgatój a, mint Támogato tt, 

b ünte tőj og i fe l e l ősségem tudatában kijelentem , hogy minden adatot a Budapes t Főváros X. 

kerü let Kőbánya i Önkormányzat, mint Támogató rende lkezésére bocsájtok Az 

alapbizony latok, száml ák a Főváro s i Szabó Ervin Kö nyvtár elszámolás i nyil vántartásában 

megta lálhatóak, és azok a hatályos jogszabályoknak megfe l e lően kerültek kiállításra, 

elfogadásra és e ll enőrzés re. 

Buda pest, 20 17. december 07. 

( 

.... L~ .... .... ..... .... .. .. ,_,__.c--:;_:i. 
Dr. Fodor Péter 

fő i gazgató L 
(._ 



Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Metropolitan Ervin Szabó Library 

X. ker. Kőbányai Önkormányzat Polg~1rmesteri Hivatala 
Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály 
Kálmánné Szabó .Judit osztályvezető asszony részére 

Budapest 
1102 Szent László tér 29 . 

Tárgy: 
Beszámoló a Kőbányai Önkormányzattól kapott 

2017. évi támogatás felhasználásáról 

A 2017-es év ismét igen színes volt a Kőbánya i Könyvtárban. Igyekeztünk 

hagyományai nkhoz híven minden korosztályt és mindenfé le érdeklődést kiszolgálni. A 

Kőbányai Önkormányzat nagyvonalú támogatásával színvonalas, a kőbányai közönség 

igényeit követő, így nagy érdeklődést bevonzó rendezvények tartottunk és a Szent László -

Emlékévet is méltó módon, kiemelt figyelmet fordítva tudtuk megünnepelni. 

Dokumentum vásárlás 

A Fővárosi Önkom1ányzattól kapott, az FSZEK központi dokumentumvásárlási keretből 

biztosított összeg igencsak szűkös lenne a Kőbányai Könyvtár számára. Ugyanis egyszerre kell 

kiszolgá lnunk a kismamákat, gyerekeket, egyetemistákat, kutatókat, s mindazokat, akik 

színvonalas szépi rodalmat keresnek, és azokat is, akik a szórakoztató irodalomban lelnek 

kikapcsolódást. Ez éves szinten tetemes anyagi befektetést igényel. Ezért ford ítjuk a Kőbányai 

Önkormányzat támogatásának j e lentős részét könyvek beszerzésére. Ennek eredménye pedi g 

nemcsak a mennyiségben j elentkezik, hanem a választék bővüléséb en és a minőségi irodalom 

nagyobb arányú megjelenésében is. 

VIII.-X.-XVII.-XVIII .-XIX. -XX.-XXI. -XXIII . kerül eti könyvtá rak igazgatój a 
1105 Budapest, Szent László tér 7- 14. ::::: / te!: (+36-1 ) 260-5007 

E-ma il: soroni @fszek. hu 
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Rendezvények a Szent László-emlékévhez csatlakozva 

A 2017-es évet Szent László-emlékévnek nyilvánította a Nemzetpolitikai Államtitkárság a 

„lovagkirály" trónra lépésének 940., szentté avatásának 825. évfordulója alkalmából. Ennek 

kapcsán kaptuk meg mi is a felkérést, hogy kőbányai kulturális intézményként csatlakozzunk a 

lovagkirályhoz több szálon kapcsolódó kerületben az ünnepségsorozathoz. A Szent László

emlékévben az alábbi programokat rendeztük meg: 

1. Májusban az ELTE régész hallgatói meséltek nekünk a középkori régészetről , a 

gyerekek ki is próbálhatták, hogy mil yen lehet egy ásatás, igaz, csak az imitáció szintjén. 

2. Szintén májusban vendégünk vo lt Nemesiné Zsolnay Orsolya aranykoszorús 

mesemondó, aki Szent László legendákat jelenített meg ízes tájszólással. Népi énekeket 

tanított a felnőtteknek, míg a gyerekek a témához kapcsolódó mozaik darabkákat 

keresgéltek. A foglalkozás végén gyékény-lovacskát készítettek közösen. 

3. Júniusban a Kőbányai Szent László napok bevezető rendezvényeként mi is különleges 

programmal készültünk:. Sinkó Veronika képzőművész Szent Lászlóról készített 

festményeiből nyílt kiállítás. A megnyitón több önkormányzati vezető, így Kovács 

Róbert polgármester is részt vett. A kiáll ítást Dr. György István, Budapest Főváros 

konnánymegbízottja nyitotta meg. A zenei csemegéről a Benyus testvérek 

kamaraegyüttese gondoskodott. A zenei formáció egy sokgyerekes zenész házaspárból 

és gyermekeiből , unokáiból áll. 

4. Szeptemberben a Szent László füve című mondából kiindulva tartott gyógy- és 

füszernövény bemutatót gyerekeknek Hasznosi Márk környezetmérnök. Megismertük 

a gyógynövények hatásait , megtapogathattuk , megszagolhattuk őket, és mindenki 

megkóstolhatta a mérnök úr által, csipkebogyóból készített hecsedli lekvárt is. A program 

végén kis cserepekbe bazsalikomot, citromfüvet ültettünk:. 

5. Novemberben összegeztük a lovagkirályról megszerzett tudásunkat. Bernát Ottilia 

pedagógus segítségével felidéztünk Szent Lászlóról szóló legendákat, énekeket. 

Megismerkedtünk a lovagi erényekkel , készítettünk saját pajzsot, és iniciálékból kiraktuk 

VIII.-X.-XVII.-XVIII.-XIX.-XX.-XXI.-XXIII. kerületi könyvtárak igazgatója 
1105 Budapest, Szent László tér 7- 14. ~ /te!: (+36-1) 260-5007 

E-mail: soroni@fszek. hu 



Fővárosx Szabó Ervin Könyvtár Metropolitan Ervin Szabó Library 

a nevünket. Könyves kincskeresésen vettünk részt, és a bajvívás alapja it használva a 

lovagjelöltek meg is küzdöttek egymássa l. 

6. Decemberben pedig Berecz A111drással búcsúztunk a Szent László-em lékévtől , aki 

Kőkertben liliom című műsorával fe lidézte nekünk a középkori magyarországi népi 

énekeket, meséket is varázslatos mesemondásával. Ízes beszédével , egyedi humorával , 

bölcs életszeretetével vidámságot hozott a könyvtárba, melyért cserébe vastapssal 

jutalmazta a nagyszámú, lelkes közönség. 

Közösségi, társasjáték-szoba kialakítása 

Másik nagy vállalásunkat csak év végére tudtuk teljesíteni. Régi tervünk, hogy olyan közösségi 

teret hozzunk létre, ahol a családok, baráti társaságok tudnak együtt minőségi időt eltölteni. 

Hitvallásunk szerint elsősorban a játék és az olvasás közös élménye az a hián yzó láncszem, mel y 

a mai rohanó és digitális tartalmakkal terhelt világunkban össze tudja még kapcsolni az 

embereket. Ezért társasjátékokat vásároltunk, illetve a tárolásukhoz szükséges bútorokat is 

beszereztük. Ezzel reméljük, hogy a könyvtár képes lesz még meghittebb , csalogatóbb 

közösségi térré válni az információszolgáltató funkcióját ugyan megtartva, ám azon is 

túlmutatva. A Játékerdőnek keresztelt foglalkoztató szoba átadására 2017. december l-jén került 

sor Kovács Róbert polgármester úr és dr. Fodor Péter főigazgató úr részvételével. 

Rendszeres rendezvények gyerekeknek 

A helyi igények követésére felkutattunk két , főként a kisgyerekekkel foglalkozó szakembert, 

ak ik színvonalas, rendszeres foglalkozúsokat tartanak a 3-10 éves korosztálynak. Az alábbi , 

minőségi odafigyelést, igényes mondókákat, meséket feldolgozó, interaktivitást és kreatív 

alkotást nyújtó foglalkozásokon a támogatásnak köszönhetően ingyenesen vehettek részt a 

kics ik: 

VIII .-X. -XVII.-XVIII.-XIX. -XX.-XXI.-XXIII. kerületi könyvtárak igazgatója 
1105 Budapest, Szent László tér 7-14. :-i / tel: (+36-1) 260-5007 

E-mai 1: soroni@ fszek .hu 



Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 

Bernát Ottilia foglalkozásai 

Januárban - Holle anyó - mesefoglalkozás 

Júliusban ·- Kerekítő kicsiknek és ovisoknak 

Novemberben - Kalandozás Szent László nyomában 

Decemberben - Jégország királya - rnesefoglalkozás 

Metropolitan Ervin Szabó Library 

Tánc-Lánc foglalkozások Harsányi Ildikó óvodapedagógus vezetésével 

Január -- Nagy a hó igazán - téli versek, hógolyó készítés 

Február - Hegedül a kisegér - farsangi versek , dalok, egér kasztanyetta készítés 

Március - Fuss , te tél! - tavaszi versek, dalok, ritmusbot készítés 

Áprili s -- Síppal, dobbal, nádi hegeclüvel - zene és ritmus , pergődob készítés 

Május - Májusi esö aranyat ér - esős versek, dalok, esőbot készítés 

Szeptember - A nyár emlékei - kavicsfestés, pillangó színezés, ragasztás 

Október - ltt van az ősz - őszi versek, dalok, hengerezés temperával 

November - Száz liba egy sorba' - Márton napi libázás, lámpás készítése 

December - Téli örömök - karácsonyvárús , üdvözlőlap , ajándékkártya készítés 

Találkozás írókkal a Kőbányai Könyvtárban 

Márciusban két kőbányai illetőségü írót láttunk vendégül. Dr. Kovács Gyula szerkesztésében 

jelent meg a Dr Dobos János néhai rendőrnyomozó, a Kék fény címü televíziós müsor sztár 

rendőrének két korábbi írása Kriminovellák címen Érdekes volt a hatvanas , hetvenes évek 

bünözői és élelmes rendőreinek világában csatangolni! 

Frideczky Katalin zongoramüvész és író. Korábban négy önálló kötete jelent meg, most 

legújabb, F'ehér árnyék címü novelláskötetét mutatta be nálunk. A kötet több írása is megjelent 

on line és nyomtatott folyóiratokban. Őninte beszélgetés, felolvasás és zongorajáték váltotta 

egymást a családias hangulatú író-olvasó találkozón. 
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Novemberben Grecsó Krisztiánt láttuk vendégü l új regénye, a Harminc év napsütés 

megjelenésének alkalmából. Óriás i érdeklődés előzte meg az író programját, ebbő l azt a 

tapasztalatot vontuk le, hogy érdemes népszerü kortárs írókat meghívni, mert ez vonzza az aktív 

korúakat akár a város más részeiről is . 

Kiállítások és kiállításmegnvitók 

A Kőbányai Könyvtárban immár 40 éve havonta új kiállítást nyílik. Törekszünk rá, hogy 

elsősorban helyi érdekeltségű, kötődésű képző-, iparművészek vagy esetleg távolabbról érkező 

alkotók igényes, színvonalas munkáit tudjuk bemutatni . 

Kiállításaink 2017-ben: 

Január-február - Orbánné Balog Katalin iparművész babakiállítása 

Március - Szimonidész Kovács Hajnalka gyem1ekkönyv illusztrációinak kiállítása 

Ápri lis - 55 éves a Törekvés Néptáncegyüttes 

Június -- ldvezlégy, kegyelmes Szent László király! - Sinkó Veron képzőművész kiállítása 

Augusztus - Tüskés Tünde iparművész szalmacsodái 

Szeptember- október - A Móra Kiadó „utazó" Lázár Ervin-kiállítása 

November - Fogj uk meg egymás kezét! -- A Manninger Alapítvánnyal közös raj zpályázat 

díjazottjainak kiállítása 

December - Bodor Viktória adventi ihletésű festményeinek a kiá ll ítása 

Némely kiállítás megnyitó önmagában ü; nagy esemény volt. A Törekvés Néptáncegyüttes 55. 

szü letésnapján a néptáncegyüttes minden csoportja képviselte magát egy-egy tánccal. Beszédet 

mondott Kovács Róbert polgármester úr, dr. Fodor Péter a könyvtár főigazgatója, és Vizi Tibor, 

az együttes vezetője. 

A júniusi Sinkó Veron-kiállítás megnyitóját a beszámolóban már korábban említett Benyus 

testvérek koncertje varázso lta igazán meghatóvá és ünnep ivé. 

VllI.-X .-XVII.-XVIII.-XlX.-XX. -XXI.-XXllI. kerületi könyvtárak igazgatója 
1105 Budapest, Szent László tér 7-14. :=!tel: (+36-1) 260-5007 

E-mail: soroni@fszek.lrn 



. \\*J:f.>1, 

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár t-~j':~1~·1 Metropolitan Ervin Szabó Library 
r ~ - flf. , .....,, - - -
,;,-,/,-. · ,,~ .. ~· 

>'( ,o _,\pfS' 

Tüskés Tünde népi sza lmatárgya inak k iállításának a megnyitóján Budai Ilona többszörösen 

díjazott népmesernondó és népdalénekes hozta el nekünk a magyar nép i kultúra gyöngyszemeit , 

rnegénekeltetve a közönséget is. 

A Fogjuk meg egymás kezét! címü raj zpályázatunkra érkezett nagyjából 200 raj zból a zsűr i 

nehezen tudta kiválasztani a legértékesebbeket. A megnyitón a Törekvés Táncegyüttes 

gyerekcsoportja mutatta meg a közösség összetartó erejét. 

Islkobí~ óvodás csoportok fogadása 

A Kőbányai Könyvtárban hitvall ás unk szerint kiemelt szerepet kapnak azok az osztályok, 

óvodás csoportok, akik közül sokan még nem jártak nálunk. Nekik készítünk olyan élményszerű 

fog lalkozásokat, mely öröm érzetet okoz, és ezá ltal ke ll emes eml ékeket hagy bennük, mely 

remélhetően visszatérésre sarkallj a a gyerekeket. 

Idei óvodás csoportoknak tervezett fogla lkozásunk Juli a Donaldson: A Graffaló címü meséj ét 

dolgozta fel élményszerű módon. A Graffalós papírszínház után az egérnek beöltözött 

gyerek.könyvtárossal elindul az ovis csapat megkeresni a „szörny" által ellopott mogyorót. 

Végigjárták a könyvtár tereit, végül az emeleti olvasóteremben megta lálják a „fészkét" , és a 

nyitva hagyott mesekönyvet, m elybe a szörnyeteg visszamenekült, hátrahagyva a mogyoró 

lelőhelyét. Sok ovis etrnek a foglalkozásnak köszönhetően iratkozott be a könyvtárba. 

A tavaszi időszakban 18 óvodás csoport vett részt a foglalkozáson, mintegy 400 gyennek és 

kísérő ik részvételével 

Általános iskolásoknak Arany János születésének 200. évfordulójára készítettünk 

fog lalkozássorozatot. Csapatokban kell ett verset kiegészíteni, helyes s01Tendbe rendezni 

verssorokat. A gyerekek foghattak a kezükbe 130 éves Arany János kötetet , majd leteszteltük, 

hogy mennyire figyelmesen olvasták el Arany életének 4 kiragadott epizódj át. A progrnm 

keretében 10 osztályt láttunk vendégül , azaz kb . 250 főt 
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fü?yéb rendezvények 

A Kőbányai Könyvtárban a hagyományos rendezvények mellett igyekszünk újszerü, élményt 

nyújtó programokkal közösségi térként kezelni a rendelkezésünkre álló tereket. Fontosnak taiijuk 

a csa lád összetartó erejének az erősítését , ezéti igyekszünk olyan programokat kínálni, ahol 

közösen vehetnek részt a szülők a gyerekekkel. Törekszünk arra is , hogy a játékot, mel y e 

programok alapja , minden korosztály egyformán élvezhesse. Idén két ilyen nagyobb programunk 

volt: 

Februárban a Farsangi Mesevadászatot tartottunk egy szombat délelőtt. A játék keretét az a 

történet jelentette, hogy megtudtuk, hogy Meseország királya 3 meseszereplőt elfelejtett, és a 

gyerekeknek kellett a rnesehősökkel kapcsolatos emlékeket visszaadni a királynak. Ehhez 

szárnrejtvényeket és találós kérdéseket kellett megoldaniuk 3 ösvényen, melyhez be kell ett 

járniuk a teljes könyvtárat , és így találkoztak a vadásszal, Hamupipőkével , és a herceggel. A 

küldetést sikeresen végrehajtották , a ki rá lynak üdvrivalgás közepette visszatértek az emlékei. 

Végül minden jelmezes kapott oklevelet és csokit. A rendezvényen kb. 100 fő vett részt. 

Novemberben pedig rendkívüli nyitvatartás keretében, éjszakai időpontban , este nyolctól ~jfélig 

Halloween bulit tartottunk, ahol megidéztük a más kultúrákban is közkedvelt ünnepet. A 

könyvtárosok borzongató jelmezekben fogadták az olvasókat. Különböző egyéni feladatok, 

rejtvények megfejtésével tudták a kitalált mesés kerettörténetet támogatni. Kultúrtörténeti, 

könyvtárhasználati, kódfejtési feladatokkal szórakoztattuk a résztvevőket. Volt jelmezverseny és 

látványos díszletek is. 

Kívánc~;iságból, kísérleti jelleggel hívtuk meg a HeddaJazz zenei fonnációt, hogy lássuk, van-e 

igény a könyvtárban hasonló rendezvényre. Nagyon pozitívak a tapasztalataink. 40 fő vett részt 

az Ella Fitzgerald 100 . című hangulatos koncerten, melyet nyitvatartási időn túl 20 órától 

rendeztünk meg. 
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Jövőre is tervezünk néhány hasonló, széles közönséget vonzó rendezvényt szervezni. 

Májusban befogadtuk a Havasi Gyopár Egyesületet, akik nálunk tartották pünkösdi 

megemlékezésüket, ünnepüket Balogh Attila atya részvételével. 

Orszá1{Qs könyvtári rendezvényekben való részvételünk 

Minden évben márciusban zajlik az Internet Fiesta című rendezvénysorozat az ország 

könyvtáraiban. Idén a biztonságos netezéssel kapcsolatban tartottunk 3 rendezvényt Koós Judit 

renclőréírnagy segítségével, aki a Safer Internet szervezetet képviselve tartott foglalkozást 10-14 

éveseknek és szüleiknek. 

Októberben az Országos Könyvtári Napok alkalmából egy nagyszerű bábegyüttest, a 

Figurinát láttuk vendégül, akik közönséges használati tárgyakkal adták elő Cseng kirá lyfiról és 

Bong királylányról szóló mesét. A könyves vasárnapon hagyományosan megtartottuk a 

megbocsátás napját és ingyenes beiratkozási lehetőséget biztosítottunk év végéig azoknak, akik 

kipróbálnák, mil yen is a könyvtári tagnak lenni. 

Rendezvényeinken összesen legalább 2150 fő vett részt idén, melyből kb. 1250 fő 14 év alatti 

gyermek volt. 

Úgy véljük, 2017-ben sikerült egy sokféle igényt kielégítő, gazdag, tartalmas és értékes évet 

lebonyolítanunk a Kőbányai Könyvtárban. A Kőbányai Önkormányzat nagyvonalú 

támogatásúnak köszönhetően idén mind mennyiségben , mind minőségben többet nyújthattunk 

Kőbánya lakóinak, illetve az ide látogató érdeklődőknek. Régi vágyunkat teljesítve 

meghívhattuk Berecz András neves népmesemondót s szintén dédelgetett álmunk teljesülhetett a 

Játék.erdő foglalkoztató szoba megnyitásúval. Kőbányán igen sokan élnek kis pénzből, akiknek 

igényük van a kulturális kikapcsolódásra, együttlétre családjukkal az otthonukon kívül is . A 
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minőségi kultúra, az együtt játszás adhatja meg azt az impulzust, mellyel a hétköznapokat kisebb 

gonddal tudjuk tovább pörgetni. Rendezvényeink egyértelműen pozitív visszhangot keltenek. 

Támogatásuk nélkül mindez nem jöhetett volna létre ilyen magas színvonalon, ezé1i ezt ezúton is 

szeretnénk megköszönni . Reménykedünk, bízunk abban, hogy 2018-ban is számíthatunk az 

Önkormányzat további támogatására . 

Álljon itt végezetül néhány idézet olvasóinktól a könyvtár közösségi oldaláró l: 

,,Ismét egy szuper estét töltöttünk a könyvtárban. Nagyon köszönjük! '·-'" 

,,Csúcs ez a csapat!" 

„Valóban szuper volt a koncert, finom hangulatú, l élekmelengető , megnyugtató , kellemes, mit 

mondjak még? ··-· :) Köszönöm a szervezőknek és tennészetesen a fellépő zenészeknek, örülök, 

hogy ott lehettem!! " 

,,Köszönet és tisztelet a könyvtár dolgozóinak. Kedvesek, segítőkészek ... jó ide betérni ! ! ! ! ! ! " 

Buclapet,t, 2017. december 07. 

Tisztelettel, r1 

l:J~;\()' ( __ , __ . / 
Sóron Ildikó régióigazgató, 

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
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Kedvcsináló válogatás a támogatásból v_ásárolt könyvekből (nettó árakkal) 

lroda lmi csemege 

MÁRAI 
SÁNDOR 
MÓRICZ 
ZSIGMOND 

A TELJES NAPLÓ, 1978 -81 
ASSZONYOKKAL NEM LEHET VIT ÁZNI : LAPPANGÓ 
MŰVEK 

Szakirodalmi művek 

BRÓDY 
JÁNOS 
EAGLEMAN, 
DAVID 
KORMOS 
VALÉRIA 

HEM INGWAY, 
MARlEL 

52 ÉV DALSZÖVEGEI 

AZ AGY: A TE TÖRTÉNETED 
A VÉGTELEN FOGLYA]: MAGYAR NŐK SZOVJET 
RABSÁGBAN, 1945 -1 947 
A HEMINGWAY-ÁTOK : HOGYAN LÉPTEM TÚL A 
CSALÁDOMAT GENERÁCIÓKON ÁT TERHELŐ 
PSZICHÉS BETEGSÉGEKEN, GYÓ 
BŐRÜGYEK: MINDEN, AMIT AZ EGYIK 
LEGÉRZÉKENYEBBSZERVŰl\TKRŐLTUDNIÉRDEMES 
ESTERI-IÁZY-KALAUZ: MARIANNA D. BIRNBAUM 
BESZÉLGET ESTERHÁZY PÉTERREL. A PRÓZA 
ISKOLÁJA, 1988-2000 

3094 Ft 

2470 Ft 

3683 Ft 

2470 Ft 

2290 Ft 

2210 Ft 

2135 Ft 

2 166 Ft 

ADLER, YAEL 

ESTERHAZY 
PÉTER 
CSELENYÁK 
IMRE ÁLDOTT AZ A BÖLCSÖ : ARANY JÁNOS ÉLETREGÉNYE 2166 Ft 

SANTOS , JOSÉ 
RODRIGlJES DOS V A TICANUM : AZ ŐSI PRÓFÉCIA 

Bán János Isten katonái, 1456 

ZAl-IN, TJMOTHY THRAWN: STAR WARS 

Cline, Ernest Ready player one 

2470 Ft 

1856 Ft 

2470 Ft 

2 340 Ft 

BARTOS ERIKA BRÚNÓ BUDAPESTEN : BUDA TORNYAI 2475 Ft 

MAY SZILVIA A FÁSLI UTCAI ÁLLATKÓRHÁZ : FELÚJÍTÁS ALATT 1850 Ft 
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DONALDSON, 
JULlA ZOG ÉS A REPÜLŐ DOKTOROK 

MARÉK VE RONIK A BORIBON, A BAJNOK 

Kortárs szépirodalom 

Metropolitan Ervin Szabó Library 

1541 Ft 

1083 Ft 

LACKFI JÁNOS SZÓYlI-IAR : ÖSSZEGYŰJTÖTT VERSEK : 1988-2003 1856 Ft 
EG RESS Y 
ZOLTÁN JÚLIALEPKE : HARMINCKÉT VALLOMÁS 2160 Ft 
PÉREZ-
REVERTE, 
ARTUTZO JÓ EMBEREK 2290 Ft 
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