
Jf . számú előterjesztés 
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés a Közművelődési Bizottság részére 
a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 2019. évi támogatásának elszámolásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 22.) önkormányzati 
rendelet 8. melléklet 10. sora terhére 2 OOO OOO Ft összeget biztosított támogatási szerződés 
keretében a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (a továbbiakban: Könyvtár) részére. A támogatási 
szerződés részletesen tartalmazta a felhasználási lehetőségeket, az elszámolás határidejét és 
annak módját. A 2 OOO OOO Ft támogatás a Könyvtár részére egy összegben 2019. május 15-én 
átutalásra került. 
A támogatást a Könyvtár - a támogatási szerződésben meghatározottak szerint - a X/4 
Kőbányai Könyvtár, valamint a X/3 Újhegyi Könyvtár részére használta fel, többek között 
könyvek vásárlására, gyermekfoglalkozások megtartására, kézműves foglalkozásokra, író
olvasó találkozó finanszírozására. 
Az elszámolást a Könyvtár a támogatási szerződésben rögzített határidőben és módon 
benyújtotta a részletes szakmai beszámolóval együtt. 
A részletes elszámolás a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és 
Civilkapcsolati Osztályán megtekinthető, a számlaösszesítő és a szakmai beszámoló az 
előterjesztés 2. melléklete. 
A támogatás elszámolásáról szóló döntés a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2011 . 
(IX. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 5. pont 5.1. alpontja alapján a Közművelődési 
Bizottság hatásköre. 
Javasolom, hogy a Könyvtár elszámolását a Bizottság fogadja el. 

II. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Közművelődési 
Bizottsága meghozza az előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2020. január ,,/4 ." 

Weeber Tibor 
Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 



1. melléklet az előterjesztéshez 

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

... ./2020. (I. 21.) határozata 
a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 2019. évi támogatásának elszámolásáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Közművelődési 
Bizottsága a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 2019. évi támogatásának elszámolását elfogadja. 



Támogatott neve, címe: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár X/4. sz. könyvtára, 1102, Budapest, Szent László tér 7-14. 2.vi,JtáU~ 
Számla adatai 

Támogatás Számla kelte 
Számla Felhasznált Visszafizetés 

összege ( a támogatás Teljesítés elszámolásának 
Számla 

támogatási összeg összege 
Sorszám Számla száma Számla kibocsátója Termék vagy szolgáltatás megnevezése aláírásától Fizetési határidő végösszege 

(2 OOO OOO.- időpontja ideje (Ft) (Ft) 
Ft) 

december 15-<áig 
(2019. december 15.) 

nettó (Ft) 
teriedö időszak) 

1. LN5SA 6195368 Tánc-Lánc Eavesület Tánc-Lánc komplex ayermekfoqlalkozás 2019 .07.11 2019.06.15 2019.07.31 2019.12.15 60 OOO Ft 60000 
2. LN5SA 6195369 Tánc-Lánc Eavesület Tánc-Lánc komplex gyermekfoglalkozás 2019.09.22 2019.09.21 2019.10.22 2019.12.15 12 500 Ft 12 500 

3. LN5SA 6195370 Tánc-Lánc Egyesület Tánc-Lánc komplex gyermekfoglalkozás 2019.10.14 2019.10.12 2019.11.11 2019.12.15 12 500 Ft 12 500 

4. LN5SA 6195375 Tánc-Lánc Egyesület Tánc-Lánc komplex qyermekfoqlalkozás 2019.12.09 2019.11.09 2019.12.14 2019.12.15 12 500 Ft 12 500 
5. LN5SA 6195381 Tánc-Lánc Eavesület Tánc-Lánc komplex m,ermekfoglalkozás 2019.12.09 2019.12.07 2019.12.14 2019.12.15 12 500 Ft 12 500 
6. GU4SA 6895289 Alibba Bt. Kerekítő - iátékos foalalkozás 2019.10.29 2019 .. 10.28 2019.11.29 2019.12.15 10 OOO Ft 10 OOO 

1 
7. GU4SA 6895290 Alibba Bt. Kerekítő - játékos foalalkozás 2019.11.05 2019.11.04 2019.12.05 2019.12.15 10 OOO Ft -- - --1 0000 

8. GU4SA 6895298 Alibba Bt. Kerekitö - játékos foalalkozás 2019.12.02 2019.11 .18 2019.12.31 2019.12.15 10 OOO Ft 10 OOO 
9. GU4SA 6895299 Alibba Bt. Kerekítő - iátékos foalalkozás 2019.12.03 2019.12.02 2019.12.31 2019.12.15 10 OOO Ft 10 OOO 

10. SEASA 07080039 Bernát Ottilia 
Két alkalmas módszertani workshop kisgyermekes 

2019.12.06 2019.11.29 2019.12.31 2019.12.15 140 OOO Ft 140 OOO 
szülőknek 

11 . RHASA 7170474 Csillaahaió Kulturális Alapitvánv Turtur meamenti az erdőt c. elöadás 2019.06.01 2019.06.01 2019.06.17 2019.12.15 60 OOO Ft 60 OOO 
12. FBL-2019-18 Fabula Bábszínház Kft. Brumi és a téli atom e. elöadás 2019.11 .19 2019.11.19 2019.12.04 2019.12.15 120 OOO Ft 120 OOO 
13. AM8SA 3491805 Nagy Margit Arcfestö program gyerekeknek 2019.07.01 2019.07.01 2019.07.19 2019.12.15 20 OOO Ft 20 OOO 
14. SEASA 4616012 Prima-Fort Kft. Minikert épitö foglalkozás 2019.10.07 2019.09.28 2019.11.20 2019.12.15 50 OOO Ft 50 OOO 
15. TNASA1101262 Dr. Réti László !ró-olvasó találkozó 2019.10.15 2019.10.14 2019.10.29 2019.12.15 65 OOO Ft 65000 

16. SPIR-2019-9 
Spiritusz Gyermek-<ás Ifjúsági 

György lovag és a sárkány c. előadás 2019.10.30 2019.10.26 2019.11.30 2019.12.15 55 OOO Ft 55000 
Színházi Eavesület 

17. RHASA 6156196 ViQ Balázs T odó kitálal a sportról e. előadás 2019.07.05 2019.07.05 2019.07.30 2019.12.15 50 OOO Ft 50 OOO 

18. LN5SA 9117901 Sambosi Kulturális és Szolgáltató Bt. 
Adventi jazz a könyvtárban - Kozma Orsi Quartet 

2019.12.05 2019.12.04 2019.12.31 2019.12.15 200 OOO Ft 200 OOO 
koncertje 

19. 2019/FLY1619624 Fly Zoo Kft. anyaarendelés (kutyaalagút) 2019.06.12 2019.06.12 2019.06.22 2019.12.15 12 898 Ft 11803 

20. Vszla-2019/01939 Katica Játék Kft. anyagrendelés Uátékok, aquarell papír és festék. 
2019.08.23 2019.08.23 2019.08.23 2019.12.15 85 401 Ft 85401 

festötábla. méhviaszkréta) 
21. SM-2019/147798 White Crystal Kft. anyagrendelés (babaruha) 2019.09.11 2019.09.11 2019.09.19 2019.12.15 10 344 Ft 9958 
22. WA 16296/2019 Ekupon Kft. anyagrendelés (társasjáték) 2019.10.08 2019.10.04 2019.10.11 2019.12.15 46 283 Ft 46283 
23. A08600106/0668/00002 Office Depot Kft. anyagrendelés (papir-irószer) 2019.10.17 2019.10.17 2019.10.18 2019.12.15 83 272 Ft 83272 
24. 2019/13283 Hangszerdiszkont anvaarendelés (hanaszer) 2019.10.08 2019.10.08 2019.10.08 2019.12.15 59 456 Ft 59456 
25. DHUF--00005773130 Libri-Bookline Zrt. könyv 2019 .08.26 2019.08.26 2019.09.05 2019.12.15 92 098 Ft 92 098 
26. DHUF--00005778490 Libri-Bookline Zrt. könw 2019.08.29 2019.08.29 2019.09.08 2019.12.15 81 648 Ft 81 648 
27. 9900028555 Libri-Bookline Zrt. könw 2019.09.16 2019.09.16 2019.09.26 2019.12.15 182 697 Ft 182 697 
28. 9900056235 Libri-Bookline Zrt. könyv 2019.09.27 2019.09.27 2019.10.07 2019.12.15 239 832 Ft 239 832 
29. 9900071788 Libri-Bookline Zrt. könyv 2019.10.04 2019 .10.04 2019.10.14 2019.12.15 97 230 Ft 97 230 
30. 9900135758 Libri-Bookline Zrt. könyv 2019.10.31 2019 .10.31 2019.11.10 2019.12.15 40 983 Ft 40 983 
31 . 9900202483 Libri-Booktine Zrt. könyv 2019.11.22 2019.10.31 2019.10.31 2019.12.15 11 041 Ft 11 041 
32. 380071011895 Ura Könyv Zrt. könyv 2019.11 .20 2019.11.20 2019.11.20 2019.12.15 56 904 Ft 48 298 

Osszesen: 2 OOO OOO 

Budapest. 2019. december 16. 
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Cégszerű aláírás 



fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 

Budapcist Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 

1102 Budapest, Szent László tér 29. 
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Iktatószám: FSZEK-6830-1/2019 

Tárgy: KC0/334-1/2019. iktatószámú Támogatási Szerz,odéshez kapcsolódó elszámolás 

Tisztelt Budapest X. kerület Kőbányai Önkormányzat! 

Támogatásukat me:gköszönve mellékelten küldöm az KC0/334-·1/2019. iktatószámú 

támogatási szerződés pénzügyi elszámolását. 

Melléklet: 1 db telje~:ségi nyilatkozat 

1 db számlaösszesítő 

32 db hiteles számlamásolat és hozzá tartozó hiteles pénzügyi bizonylatok 

1 db szakmai beszámoló 

Budapest, 2019. december 16. 
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Fekete József Menyhértné: 

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
gazdasági igazgató h . 

1088 1311dapest, Szahó Ervin tér 1., Levélcím: H-13 7 1 B11dapesf: 5. PI'. 48 7 
Telefon: (36-1) 41 l 5000, fax: (3tH) 411 5002, 411 5048 

E--mail: titlcúr@fszclcl 111, Web-cím: www.fszelc.hu 



Nyilatkozat 

Alulírott, Dr. Fodor Péter, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgatója, mint Támogatott, 
büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy minden adatot a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzat, mint Támogató rendelkezésére bocsájtok. Az 
alapbizonylatok, számlák a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár elszámolási nyilvántartásában 
megtalálhatóak, és azok a hatályos jogszabályoknak megfelelöen kerültek kiállításra, 
elfogadásra és ellenőrzésre. 

Budapest, 2019. december 16. 

Dr. Fodor Péter 
főigazgató 

L, 



FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR 
VIII.-X.-XVII.-XVIII.-XIX.-XX.-XXI.-XXIII. ke1ületi könyvtárak 

igazgatója 

1105 Budapest, Szent László tér 7-14 . 
·~/fax: 260-5007 

Budapest Főváros X. ker. Kőbányai Önkormányzat 

Polgáimesteri Hivatala 

Ikt.sz. : FSZEK-2300-39/2019 

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár X/3. és X/4. könyvtárainak 

, .. , , , 
PENZUGYI ES SZAKMAI 1fJESZ1\MOLOJA 

a Kőbányai Önkormányzattól kapott 2019. évi támogatás felhasználásáról 

Melléklet: 
Nyilatkozat 
Szakmai beszámoló 
Pénzügyi beszámoló 



Szakllrlai beszámoló Budapest Fővárm; X. kerület Kőbá11Lyai 
,Pnkormányzata és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár között létrejött 

Közművelődési Megállapodás 2019. évi felhasználásáró~ 

A 2019-es év számos, a kerület lakosait célzó újdonságot is hozott a Kőbányai 

Könyvtár életébe. Fellendült a klubélet, s többféle, rendszeresen jelentkező foglalkozással is 

várjuk a kerületben élőket. 

E kezdeményezések nem jöhettek volna létre a Kőbányai Önkormányzat 

nagyvonalú támogatása nélkül. Az újdonságok melktt számos könyvvel gyarapítottuk 

állományunkat a helyi igényekhez igazodva, és olyan eszközökkel is gazdagabbak 

lettünk, melyekkel otthonosabbá és komfortosabbá tudtuk tenni könyvtári tereinket. 

Előrelátó tervezésünknek köszönhetően több sikeres rendezvényt is megv:alósítottunk a 

támogatásból, melyet ezúton is köszönünk a kerület lakosai nevében is. 

DokumentumváBárlás 

A Kőbányai Könyvtár dokumentumvásárlására 600.000 Ft-ot költött a támogatásból. 

Íme néhány fontosabb, érdeklődésre feltétlenül számot tartó mű, melyet az Önkonnányzat 

segfü;égével tudtunk beszerezni: 

Balogh T.: Ha nem volnátok ti : Kosztolányi Dezső utolsó szerelmei 

Haag: A Durrell család története : India, Korfu, Anglia 

Király L.: Piedon,~ nyomában : hihetetlen töiiénetek Bud Spencertől 

Ferrante, E.: Aki :megszökik, és aki marad: középidő 

Orvos T. N.: Örökölt sors 

Borbás Marcsi: Magyarország finom - Vadregényes kelet 

Nyáry K. : Életemnél is jobban 

Lagercrantz, D. : A lány, aki kétszer élt 

Grecsó K.: Vera 

Barabási: A képlet : a siker egyetemes törvényei 

Minden, ami Marvel : [hősök és gonoszok, helyszínek, technológia, járművek] 

Kiss L.: Elfeledett főszereplők: életrajzok és töiiénetek a magyar futball 120 évéből 

Rowling: Harry Potter és a Tűz serlege - illusztrált kiadás 
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Rendszeres programjaink gyerekeknek 

A tavaly megkezdett Kerekítő ovimókát idén Kerekítő apróságok sorozatra cseréltük. 

Minden második pénteken várjuk az anyukákat, és 0-3 éves csöppségüket egy közös 

mondókázásra, játékra. A foglalkozás fejleszti a gyerekek ritmusérzékét, szókincsét, kognitív 

agyi funkcióit. Emellett intenzív együttlétet biztosít anya és gyennek között, amikor nincs 

más, amire a felnőtt figyelne, s ez egészséges, egymáshoz való kötődésüket is erősíti . Nem 

titkolt célja a foglalkozásoknak a felnőtt edukáció. A foglalkozásokon arra igyekszünk 

rávenni az anyukákat, hogy az itt tanult közös játékokat otthon is alkalmazzák babáik 

fejlesztésére. Nagy segítség a szülőknek, hogy a támogatás segítségével a foglalkozásokon 

ingyenesen tudnak részt venni. 

2019-ben is folytatódott a Tánc-Lánc sorozat, mely zenés, mozgásos foglalkozás az eggyel 

nagyobb korosztály, a kisgyerekek számára. E programra havonta egy alkalommal, 

szombatonként kerül sor. Az éppen aktuális hónaphoz, üm1epkörhöz kapcsolódó ismerős 

dalokat, mondókúkat, egyszerű 1itmus hangszerekkel elevenítik meg a kicsik. A gyerekek 

megtapasztalhatják a foglalkozásokon a közös zenélés élményét, a dallamból és ritmusból 

kibontakozó tánc pedig segíti őket a szabad önk~fejezésben. A program második felében 

képességeiknek megfelelő eszközökkel apró játékokat, egyszerű hangszereket alkothatnak, 

melyet a foglalkozás végén haza is vihetnek. 

Az utolsó negyedévben indítottuk el az „Olvass Mázlinak" címü foglalkozássorozatunkat. 

Célja a nehezen olvasó gyerekek olvasásfejlesztéi;e, bátorságuk megerősítése . Azt 

tapasztaltuk, hogy a gyerekek között egyre több a figyelemzavaros, a hiperaktív, vagy 

olvasási nehézségekkel küzdő. Aki jobban olvas, nagyobb esélyekkel vág neki a 

tanulmányainak, sikeresebb eredményeiben, így a munkaerőpiacon is nagyobb esélyekkel 

indul. A hangos olvasás akadozásának több oka lehet. Lehet mögötte betűtévesztés, pszichés 

gát, lassabb tanulási hajlam. A módszer alapja a biztonságos tér megteremtése, valamint a 

kutya nyugodt jelenléte és figyelme. Egy tanulmány szerint azoknak a gyerekeknek az 

olvasási készsége:, akiknek volt lehetősége kutyának felolvasni, jelentősen javult, azokkal 

szemben, akiknek erre nem nyílt alkalma. Az olvasás után pedig jutalomként a gyerekek 

játszanak Mázlival, és feladatokat adnak neki. A sorozat nagyon hatékony, érezhető a kis 

olvasók erősödő magabiztossága. A foglalkozássorozatban partnerünk a NEO segítőkutyák 

egyesülete. 
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Szövegelő klub 

A klub tagjai kamaszok, Kaposi Ildikó könyvtárvezető foglalkozik velük. Havonta egy 

alkalommal gyűlnek össze. Kreatív írás, önismeret, irodalmi szövegek, és játék szerepel a 

klub étlapján. A fiatalok immár másfél éve rendszeresen járnak a klubba, azaz elmondható, 

hogy közösség születik a könyvtár falain belül. 

Rendszeres rendezvények felnőtteknek 

Wacha Imre olvasókörünk nyugdíjasokból áll, egy lelkes önkéntes pedagógus vezetésével. 

A klub tagjai havonta egy alkalonunal gyűlnek össze, éi; a kultúra különböző szegmenseivel 

foglalkoznak. A tagok is tartanak előadásokat, nemcsak a klubvezető. Jó hangulatú, igényes 

szórakozásra nyújt lehetőséget a beszélgetés, mely segít a résztvevőknek a nyugdíjas éveikben 

is szellemileg aktívnak maradni és az életminőségüket megtartani. 

Rummi-klubunk önkéntesen szerveződött, egy csoport nyugdíjas helyet keresett, és nálunk 

találtak otthont. Hetente itt töltik a kedd délelőttöt a tagok, és örömteli, felszabadult 

kacagásuk ilyenkor megtölti a teret, s játékra csábítja a könyvtár éppen ott tartózkodó 

közönségét. 

Gyászfeldolgozó csoport. Szintén egy önkéntes hölgy ajánlkozott, hogy gyászukkal küzdő 

személyeknek segít, és egy csoportot alakított hozott létre, aminek tarjai a közösség támogató 

erejét felhasználva együtt küzdöttek meg a mindenki számára nehéz élethelyzettel. A 

csoportvezető szerint az első 10 alkalom sikeresnek bizonyult, sokan könnyebbnek érezték a 

terhüket a foglalk,)zássorozat végeztével. 

Találkozás írókkal a Kőbányai Könyvtárban 

Januárban a Kőbányán mindenki által ismert és közkedvelt Oszvald György által Íli Kőkép

emlék című, kiállftással egybekötött könyvbemutatójára került sor, melyet óriási érdeklődés 

kísért. 

Áprilisban Fride1,~zky Katalin író, és zongoraművésszel beszélgetett Földényi Krisztina 

könyvtáros. 
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Októberben Réti László volt a vendégünk, aki rendőrkapitányból lett sikeres író. 

Beszélgetőtársa Kardos Pál rendészeti szakember volt. 

Versenyek 

Áprilisban könyvtárunk adott otthont a kerületi szavalóv1~rsenynek, 

míg novemberben a kerületi szépolvasás versenyre került sor a könyvtárban. 

Áprilisban saját szervezésű, az Ady-évfordulóhoz kapcsolódó, AdylOO :Ki mit tud-ot 

hirdettünk, melyre pályaműként versvideókat küldhettek a versenyzők vagy szavalóversenyen 

mérhették össze tudásukat. A versenyen 17 kamasz indult el. Nemcsak lelkesedésük volt 

óriási, hanem a teljesítményük is. Zsűriben helyt foglaló Kozma Orsi énekesnő nagy 

örömmel tett eleget a felkérésünknek, s több versenyzőt tehetsége okán a folytatásra sarkallt. 

A Pagony Kiadó könyveivel és az Önkonnányzat által felajánlott ajándéktárgyakkal 

köszöntük meg a :részvételt, és díjaztuk a résztvevőket. 

Kiállítások 

A Köbányai Könyvtár egyik nagy erőssége a kiállítások szervezése, és azok megnyitóinak 

társai.ági eseménnyé emelése. Idén is számos kőbányai művész mutathatta meg magát a 

kerületi lakosoknak, és a távolabbról érkezőknek. 

2019--es kiállítása.ink: 

Január - Oszvald György fotókiállítás 

Márciusban - Krausz Margit festőművész (a művésznő egy festő workshopot is tartott) 

Áprilisban - Gál Magdolna festőművész 

Májusban - Horváth György szobrászművész 

Júniusban - Kasz1tovszky Zsolt fotóművész 

Szeptemberben - Szőnyi kör amatőr alkotókör 

Októberben - Nemzetközi Ex-Libris kiállítás a Kőrösi Művelődési Házzal közösen 

Novemberben - Laukó Pál festőművész 

Decemberben - Egyszervolt - A Csimota kiadó gyerekkönyv-illusztrációs kiállftása 

Iskolás, óvodás c11oportok fogadása 

A Kőbányai Könyvtárban nagy szeretettel fogadjuk az óvodás és iskolás csoportokat. Nekik 

olyan élményszerii foglalkozásokat állítunk össze, mely örömérzetet okoz, és ezáltal kellemes 

emlékeket hagy is maga után, melyért érdemes visszatérni a könyvtárba. Idén is fogadtunk 
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csoportokat a Mászóka, Gesztenye, Egis, Aprófalva óvodákból, a Szent László, Janikovszky, 

Szervátiusz általános iskolákból, és a Szent László Gimnáziumból. 

Olvasótáborok 

2019-ben két olvasótábort is szerveztünk. Júniusban a kamaszokat láttuk vendégül több 

napos táborunkban az olvasótáborok legjobb hagyományait folytatva: jártunk a Ludwig 

Múzeumban, önismereti foglalkozásokkal támogattuk önbizalmukat, fejlesztettük beszéd- és 

íráskészségüket, önkifejezésüket. Sokat játszottunk, és alkottunk közösen. 

Júliusban az alsósokat várta táborozni Földényi Krisztina. Számos kőbányai helyszínt 

meglátogatott velük, a kerület jeles képviselői látták vendégül a gyerekeket. 

Gyerekeknek sz<iló rendezvények 

Turtur megmenti az erdőt volt a címe a Csillaghajó társaság mesejátékának júniusban, mely 

a környezetvédelem fontosságára tanította a legkisebbeket. 

Októberben a Trnmbulin Színház György lovag és a sárkány című előadása töltötte meg a 

gyerekkönyvtárat. A felnőtteknek is élvezetes mese nagy derültséget keltett. 

November végénBemát Ottilia 2 alkalmas módszertani workshopot tartott kisgyem1ekes 

szülőknek „ A gyenneknevelés élmény - ritmus és dallam a korai f~jlesztésben címmel. 

Egyéb, 2019-ben lezajlott programok a Kőbányai Könyvtárban: 

A Kőbányai Könyvtárban a hagyományos rendezvények mellett igyekszünk újszerű, élmény 

jellegű programokkal közösségi térként kezelni termeinket. Fontosnak tartjuk a család erejét, 

ezé1i igyekszünk olyan programokat kínálni, ahol közösen vehetnek részt szülők a 

gyerekekkel. Törekszünk aiTa, hogy a játékot minden korosztály egyformán élvezze. 

Idén egy ilyen nagyobb rendezvényünk volt: a Szuperhősök éjszakája 

A most nagyon népszerű témát választottuk családi estünk témájául. A képregény és 

filmhősök bajba kerültek, és a résztvevőknek kellett különböző nyomozások során segíteni 

őket. Észrevétlenül csempésszük bele ezekbe a játékokba a könyv- és könyvtárismeretet. 

Izgalmas, jó hangulatú, mozgalmas este volt, ahol végül minden titolaa fény derült. 
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Júniusban tartottuk meg az Élő Könyvtár - Nézz a borító mögé címü rendezvényt. 

Célirányosan a középiskolások számára hirdettük meg az érzékenyítő programot, melyre 

olyan fogyatékkal élő, illetve betegségből/szenvedélybetegségből gyógyult embereket hívtunk 

meg, akik a megjelölt korosztállyal nyitottan, személyesen tudtak beszélgetni, és a 

beszélgetések során a felmerülő kérdésekre válaszoltak is. Az ötlet egyediségét az adta, hogy 

a meghívott vendégeket „élő könyvekként" kölcsönözhették ki az olvasók csoportjai 

meghatározott idöre, akik így velük közvetlen párbeszédet folytattak. A program a vártnál is 

nagyobb siker volt, a diákok rengeteg kérdésre kaptak őszinte választ, és biztosak vagyunk 

benne, hogy aki részt vett a rendezvényen, az ezentúl egészen másként fog hozzáállni a 

fogyatékkal élőkhöz. A meghívott szervezetek képviselői is elégedetten távoztak. 

Augusztusban a Pagony kiadóval közösen szerveztünk egy rendhagyó találkozót a kerület 

magyartanárainak Kötelezőn innen és túl címmel. A Pagony kiadó munkatársa alternatív 

kötelező olvasmúnyokat mutatott, illetve általuk kidolgozott óravázlatokat. A könyvtár 

részéről pedig olyan osztályteremben is alkalmazható netes alkalmazásokat mutattunk be, 

melyek az újabb generációk felé megkönnyíti a kommunikációt, a tudás átadását játékosítja. 

Szeptemberben azokat a felnőtteket szólítottuk meg, akik szeretnek alkotni . A Bemikeri 

közreműködésével tündérkert építő workshopot hirdettünk. A rendezvényen elsősorban az 

aktív korosztály vett részt, és a rendezvény nagyon sikeres volt! 

Október 30-án este ismét vártuk a családokat egy nyomozós családi, jelmezes mókára. A 

Halloween éjszaka során különféle rejtélyek várták a hozzánk látogatókat, melyek 

megoldáshoz sokféle képességüket kellett megcsillogtatniuk. A nyomozás végén mindig 

minden résztvevÖ'c apró ajándékkal jutalmaztunk, a háttérben pedig keksszel é::; ásványvízzel 

fogadtuk a felfrissülésre vágyókat. 

Decemberben a Kozma Orsi Quartet volt a vendégünk, akik ismert és saját jazz dalaikkal 

varázsolták meghitté az adventi készülődést. 

A Kőbányai Könyvtár mellett a támogatásból évek óta részesül az Újhegyi Könyvtár is . 

Az év során rendelkezésére álló összeget Újhegyen 121 db dokumentum beszerzésére, 

rendszeresen vissz.:atérő és alkalmi programok megvalósltására használtuk fel. 
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A Kerekítő ovimóka című zenés-bábos foglalkozás-sorozatra óvodáskorú gyerekeket vártunk. 

A tematika általában az éppen aktuális ünnephez, jeles naphoz kapcsolód:tk. Így az ősz 

folyamán a szüreti mulatságok, a Má1ion-napi népszokások, Mikulás-várás, és a karácsony 

körül forogtak a dalok, mondókák, játékok. A foglalkozást tartó óvodapedagógus, Farkas 

Katalin énekével, hangszeres játékával nemcsak a körülötte ülő gyerekeknek okozott nagy 

örömöt, hanem az épp a könyvtárban jelenlévő olvasók is szívesen hallgatták őt. A 

foglalkozáson fej] ődik a gyerekek zenei hallása, értése, kommunikációs készsége, gazdagodik 

szókincsük, sikerélményeket is szerezhetnek és szociális látásmódjuk, érzelmi életük is 

fejlődik. Mindenkit arra tanít ez a foglalkozás, hogy együtt énekelni, játszani jó . 

Szintén önkormányzati támogatásból tudtuk fedezni a Fabula Bábszínház Brumi és az álom 

című előadását. A Fabula Bábszínház valóban házhoz hozta a bábszínház élményét, melyet a 

főként családokból álló közönség hálásan fogadott. A mese kedves, ismert állatokról szólt sok 

zenével. A gyerekek nagy átéléssel figyelték a történetet, és az előadás közben együtt éltek, 

énekeltek a szereplőkkel. A közvetlen színházi élmény segíti a gyerekeket a (báb )színházi 

nézővé válásban, a nézői magataiiás, szokások megismerésében, elsajátításában. A 

bábművészek, Felszeghy Tibor és F Nagy Eszter nagyszerű művészek, akik mindig igen 

igényes, tartalmas, értékes előadással ajándékozzák meg lelkes közönségüket. A bábelőadás 

főként családi program volt. nagyszülők, anyukák, apukák is eljöttek a gyerekekkel. S itt 

voltak az Éltes Mátyás Általános Iskola alsós csoportjának tagjai is, akik már rendszeresen 

visszajáró vendégei az Újhegyi Könyvtárnak. A nagy :nézőszám bizonyította., van igény a 

bábszínházra még a kisebb alapterületű könyvtárakban is. 

Összesítés 

2019-·ben sikerült sokféle rétegigényt kielégítő, gazdag évet lebonyolítanunk a Kőbányai 

Könyvtárban és Újhegyen. A Kőbányai Önkonnányzat nagyvonalú támogatásának 

köszönhetően idén nem kellett szűkölködnünk, és bevállalhattuk azt, hogy meghívjuk a 

Kozma Orsi Quartettet, bővítsük társasjáték szobánkat, s rendszeres fejlesztő 

foglalkozásoknak adhattunk helyet. Rendezvényeink folyamatosan pozitív visszhangot 

keltenek. Valódi közösségi térként működünk, ahol helyet kapnak a totyogó kisbabák, és a 

nyugdíjasok, a családok, és a diákcsoportok. Igyekszünk az aktív korosztálynak 1s 

rendezvényeket kínálni, bár tudjuk, hogy ezt a réteget a legnehezebb megszólítani. 
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Támogatásuk nélkül mindez nem jöhetett volna létre ilyen magas színvonalon, ezért ezt 

ezúton is szeretnénk hálásan megköszönni, és reménykedünk abban, hogy 2020-ban is 

számíthatunk az ()nkormányzat támogatására. 

h,?A' 11.,:l'c.\,J; 
Kaposi Ildikó 
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
könyvtárvezető 

2019. december 11. 
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