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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 2014-

2020. 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 2017. 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. október 2. és 10. között – a támogatói szándéknak megfelelően 

az Országos Könyvtári Napokhoz kapcsolódóan – 28 rendezvény valósult meg a FSZEK 

tagkönyvtáraiban: 1 programnak a Központi Könyvtár, 13 rendezvénynek az 1. régió, 9 programnak a 

2. régió, míg 5 eseménynek a 3. régió adott otthont. 2018. májusában pedig megtartottuk immár 

hagyományos, országos közkönyvtári konferenciánkat. 

A programokon összesen 1362 fő (gyerekek, családok, felnőttek) vett részt. A szakmai konferenciára 

160 szakember regisztrált.  

III. Informálni. Integrálni. Inspirálni. Közkönyvtárak a XXI. században – 

szakmai konferencia 
 

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 2018. május 24-én szakmai konferenciát szervezett a FSZEK 

Központi Könyvtárában Könyvek tára – Használók tere. Közkönyvtárak a XXI. században – 2018 

címmel.  

A rendezvény fővédnöke Szalay-Bobrovniczky Alexandra, Budapest Főváros humán főpolgármester-

helyettese volt. 

A konferencia társadalomtudósok és gyakorló könyvtárosok segítségével tekinti át az alábbi 

témaköröket: a közösség és a kultúra szerepe az egyén életében; a közösségi terek jelentősége a 



modern társadalmakban; a megújuló könyvtárak a közösség szolgálatában; a könyvtárak 

közösségfejlesztő tevékenységének bemutatása – jó gyakorlatok. 

A nagy érdeklődés mellett, mintegy 160 szakember részvételével lezajlott konferencia célja az volt, 

hogy szakértők, kutatók és könyvtárosok segítségével megpróbálja körüljárni a közösségi tér fogalmát. 

Az előadások foglalkoztak a közösség és kultúra szerepével az egyén életében, a közösségi terek 

jelentőségével a modern társadalmakban és a könyvtárak közösségfejlesztő tevékenységével egyaránt - 

az elméleti kontextus felvázolása után jó hazai gyakorlatokat mutatva be. 

A rendezvényen Budapest Fővárost Nagyné Varga Melinda, a Főpolgármesteri Hivatal Kulturális, 

Sport, Köznevelési, Egészségügyi és Szociálpolitikai Főosztályának vezetője képviselte. 

 

A konferencián a következő előadások hangzottak el: 

1. A rendezvény nyitó előadását Dr. Csepeli György, professor emeritus, az ELTE TÁTK 

Szociálpszichológia Tanszék; Institute of Advanced Studies at Kőszeg oktatója tartotta a 

Elidegenedés és közösség címmel. 

2. Antalóczy Tímea, a MOME Elméleti Intézet Társadalom- és Gazdaságtudományi Tanszékének 

tanszékvezető egyetemi docense a kultúrafogyasztás tendenciáit vázolta fel. 

3. Nemzetközi és hazai kutatási adatok tükrében szólt a magyar közoktatás problémáiról Lannert 

Judit, oktatáskutató (T-Tudok Zrt). 

4. Dr. Jóna László, az MTA KRTK RKI Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet tudományos 

segédmunkatársa előadásában a sikeres közterekről szólt, külföldi példákkal illusztrálva előadását. 

5. A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer közösségteremtő lehetőségeiről beszélt Ramháb Mária, 

az Informatikai és Könyvtári Szövetség elnöke, a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, 

könyvtárigazgatója. 

A délután, immár hagyományosan, a könyvtári jó gyakorlatok bemutatására adott lehetőséget: 

6. Kertész Zoltán, Békés Megyei Könyvtár osztályvezetője a könyvtár új projektjéről, egy 

makerspace megvalósításáról beszélt. 

7. A könyvtárbuszos szolgáltatások működéséről, a könyvtárbusz közösségépítő lehetőségeiről szólt 

Farkas Fruzsina, hálózati referens Csorba Győző Könyvtárból. 

8. A FSZEK XXI. kerületi Sétáló utcai kétfunkciós, köz- és iskolai könyvtárának működését mutatta 

be Holczman Györgyné, könyvtárvezető. 

9. A Betűcsipegető Törpkönyvtár az Ózdi Városi Könyvtár óvodásoknak szóló programja. 

Működését Jakab Krisztina könyvtárvezető mutatta be a hallgatóságnak. 

10. Az Erdőkertesi Faluház és Könyvtár működését, könyvtár és művelődési házát partnerségét tárta a 

résztvevők elé előadásában Pallag Katalin, igazgató. 

11. Budai László, könyvtárvezető-igazgatóhelyettes szokatlan megközelítésből, a 

médiamegjelenéseken keresztül mutatta be a várpalotai Krúdy Gyula Városi Könyvtár 

tevékenységét. 

A konferencián elhangzott előadásokat elérhetővé tettük a FSZEK honlapján, a 

http://www.fszek.hu/?article_hid=39040 címen. Ugyanitt érhető el a rendezvényen készült 

fotóválogatás is. 

A konferencia alkalmából egységes arculati elemekkel ellátott konferenciacsomagot (meghívót, 

jegyzettömböt, tollat, ceruzát, papírtáskát) készítettünk a résztvevőknek.  

http://www.fszek.hu/?article_hid=39040


 

IV. A Központi Könyvtár beszámolója 

1. Kárász Eszter meseduett koncert 

Időpont:  2017. október 8. (vasárnap) 11.00-12.00 

Helyszín:  Sárkányos Gyerekkönyvtár VIII. Reviczky u. 1 

Közreműködő:  Kárász Eszter, Bata István 

Programismertető:  

Kárász Eszter és Bata István interaktív mesekoncertje gyerekeknek és 

gyereklelkű felnőtteknek. 

Kárász Eszter (ének, ukulele) 

Bata István (gitár, ének) 

Mese-erdő közepébe hívtak minden gyereket és gyerek-lelkű felnőttet, ahol 

megelevenedett a történet a zene, bábok, és persze a gyerekek segítségével. 

Kortárs és klasszikus költők megzenésített versei kísértek minket utunkon. 

Résztvevők:  71 fő  

Költség 

(jogcímmel):  
30.000,-Ft + ÁFA (számlás tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján)  

 

 

V. Az 1. régió szakmai beszámolója 

2. Ferencváros – Helytörténeti előadás 

 

Időpont: 2017. október 3. 14 óra 

Helyszín:  Börzsöny utcai Könyvtár 1098 Budapest, Börzsöny utca 13. 



Közreműködő: Gönci Ambrus 

Programismertető: A Helytörténeti Gyűjtemény archívumából kiválogatott korabeli fotók 

segítségével jutottunk el a "Mária Valériától" a József Attila-lakótelepig. 

Ferencváros és ezen belül is a József Attila lakótelep életében számos fontos 

és érdekes esemény történt az elmúlt több mint 50 évben. Jelentős 

átalakulás szemtanúi lehettünk a korabeli dokumentumok és a nemrégiben 

készített fotók segítségével. Idősebb vendégeink közül sokan emlékeztek a 

közelmúlt eseményeire. Fiatalabb résztvevőink pedig sok hasznos 

információval lettek gazdagabbak. Az előadás egy kellemes és hasznos 

beszélgetéssel zárult, majd pedig filmvetítés következett. (a lakótelepen 

készült Hattyúdal című filmet nézhették meg az érdeklődők) 

Résztvevők: 25 fő  

Költség (jogcímmel): 40.000 Ft (számlás tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján) 

 

 

3. Violin király és Hanga királykisasszony – zenés mesejáték Joós Tamás énekmondó előadásában 

 

Időpont: 2017. október 4. 10 óra 

Helyszín: Márai Sándor Könyvtár 1016 Budapest, Krisztina krt. 87-91. 

Közreműködő: Joós Tamás 

Programismertető: 2017. október 4-én délelőtt Joós Tamás adta elő könyvtárunkban Szász Ilona 

Violin király és Hanga királykisasszony című zenés mesejátékát. Az előadásra 

két óvodáscsoport érkezett a kerületi óvodákból és két szülő gyerekekkel, akik 

a kerületi lapból értesültek a műsorról. Az előadó a gyerekek segítségét kérte a 

hangszerek megszólaltatásához, akik boldogan vettek részt a zenés 

ördögűzésben. Így nem csak a történetet, de olyan hangszereket is 

megismerhettek, mint a tekerőlant, az esőbot, a furulya és a csörgődob. 

Szemmel láthatóan nagyon jól érezte magát minden résztvevő és biztosítottak 

arról, hogy nagyon szívesen jönnek máskor is hozzánk. 

Résztvevők:  40 fő  

Költség (jogcímmel):  50.000 Ft (számlás tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján) 

 



           

4. Távol-kelet közelről 

Időpont: 2017. október 4. 17
 
óra 

Helyszín: Török utcai Könyvtár,1023 Budapest, Török utca 7-9. 

Közreműködő: P. Szabó József 

Programismertető: Nagy érdeklődés kísérte P Szabó József vetítéses előadását a Távol-Keletről és 

különösen Indiáról október 4-én, szerda délután a Török utcai könyvtárban. Sokan 

emlékeztek még a közismert újságíró televíziós, rádiós szerepléseire, 

folyóiratcikkeire, és kíváncsiak voltak olyan élményeire is, melyek a könyveiben, 

cikkeiben nem szerepeltek. Sok érdekességet, különlegességet megtudhattunk 

utazásairól, a bejárt országok kultúrájáról, szokásairól. A vendégek részéről többen 

kezdeményezték újabb meghívás megszervezését. 

Résztvevők:  35 fő  

Költség (jogcímmel):  40.000 Ft (számlás tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján) 

 

 

 



5. Az internet és a digitális játékok hatásai felnőttekre és gyerekekre 

 

Időpont: 2017. október 4. 18 óra 

Helyszín: Karinthy Frigyes Könyvtár,1117 Budapest, Karinthy Frigyes út 11. 

Közreműködő: Damsa Andrei 

Programismertető: Az aktuális téma megismerésében két fiatal pszichológus volt 

segítségünkre, akik maguk is jártasak az internet illetve internetes játékok 

világában.  Előadásukban beszéltek a túlzott internet használat okozta 

káros hatásokról. Egyes korosztályokban, hogyan jelenik meg. Meglepő 

adatokkal szolgáltak - mint magyar, mint nemzetközi vonatkozásban az 

érintettek számát illetően.  Természetesen szó esett a netes világ 

előnyeiről is. Az előadást követő beszélgetés során a résztvevők 

kérdéseket tettek fel, különböző esetekről beszélgettek. A pszichológusok 

esetenként tanácsokkal is szolgáltak egy-egy probléma megoldására.  

Résztvevők: 40 fő  

Költség (jogcímmel): 40.000 Ft (számlás tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján) 

 

 

6. Magyar gyerekkincsek – Zenés mesejáték 

 

Időpont: 2017. október. 4. 17 óra 

Helyszín: Budafoki Könyvtár 1221 Budapest, Kossuth Lajos u. 30. 

Közreműködő: Schwenk András 

Programismertető: A műsor keretét Zelk Zoltán A három nyúl című mese feldolgozása adta, élőzenés 

előadásban. Az ismerős mesét a gyerekek együtt énekelték az előadóval, örömmel 

kapcsolódtak be a darab menetébe. Az interaktív, a gyerekeket játékba hozó 

program a szeretetről és az emberek közötti kapcsolatok formáiról is tanította a 

résztvevő kicsiket és nagyobbakat. Az est végén ismétlésre is sor került, nehezen 

engedték el vendégünket a gyerekek. 

Résztvevők: 65 fő 

Költség (jogcímmel): 55.000 Ft + ÁFA (számlás tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján) 

 



 

 

7. „Aki a jövőben akar olvasni, annak a múltban kell lapozgatnia” 

 

Időpont: 2017. október 5. 18 óra
 

Helyszín: Krúdy Gyula Könyvtár 1033 Budapest, Fő tér 5. 

Közreműködő: Dr. Hahner Péter 

Programismertető: Az Országos Könyvtári Napok keretén belül könyvtárunk vendége Dr. Hahner 

Péter történész volt, akinek tudományos alapossággal, mégis közérthetően megírt 

műveit mindig is nagy érdeklődés övezte. Az október 5-i esti előadás alatt a „33 

szerelmi háromszög a történelemben” c. művéből a közönség megtudhatta, hogy 

micsoda történelemformáló szerepe is lehetett a szerelmi háromszögeknek. A 

színvonalas, tartalmas, vidám anekdotákkal kísért előadáson Kleopátrától 

egészen Clintonig kaptunk egy átfogó ívet. A rendezvény végén Hahner Péter 

szívesen válaszolt a közönség kérdéseire. 

Résztvevők: 35 fő 

Költség (jogcímmel): 40.000 Ft (számlás tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján) 

 

 



8. Mesék könyve: Holle anyó 

 

Időpont: 2017. október 5. 14 óra 

Helyszín: Boráros téri Könyvtár, 1093 Budapest, Boráros tér 2. 

Közreműködő: Batyu Színház 

Programismertető:  Az ismert Grimm mesét láthatták a Batyu Színház előadásában a megjelent 

szülők és gyerekek. Az előadás kombinálta a zene, a bábok és az élő szereplős 

előadás lehetőségeit. Különösen a zenei betétek ragadták meg a gyerekek 

fantáziáját. A közönségnek nagy élmény volt a mese után a bábokkal, díszlettel, 

kellékekkel való ismerkedés.   

Résztvevők: 36 fő  

Költség (jogcímmel): 45.000 Ft (számlás tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján) 

     

 

9. Ketten írtuk – Meseíró- és illusztráció pályázat 

 

Időpont: 2017. október 5. 17. óra 

Helyszín: Ugocsa utcai Könyvtár, 1126 Budapest, Ugocsa utca 10. 

Közreműködő: Tamás Zsuzsa 

Programismertető: 2017-ben 14. alkalommal hirdette meg az Ugocsa utcai könyvtár "Ketten írtuk" című 

pályázatát. Idén Tamás Zsuzsa, aki 2013-ban az Év gyermekkönyve díjat is 

megkapta, volt a gyerekek szerzőtársa, aki a Mondd meg Mukinak című meséjéhez 

várta a folytatásokat és illusztrációkat. Elmondhatjuk, hogy szerencsére nagyon 

sikeres pályázat áll mögöttünk. Minden évben egyre több pályamű érkezik be, így 

idén összesen több mint 230 mesét és rajzot kaptunk kézhez. Ebből 131 mese és 

megközelítőleg 100 illusztráció volt, melyek közül a legjobbak vehették át 2017. 

október 5-én okleveleiket és a megérdemelt jutalmakat. Az eseményre az Országos 

Könyvtári Napok keretében került sor. 

Résztvevők: 82 fő 

Költség (jogcímmel): 30.000 Ft + ÁFA (számlás tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján) 

27.959 Ft + ÁFA Jutalomkönyv  

 



          

 

10. Ketten írtuk – Meseíró- és illusztráció pályázat 

Időpont: 2017. október 5-éig. 

Helyszín: Ugocsa utcai Könyvtár, 1126 Budapest, Ugocsa utca 10. 

Közreműködő: Keserűné Molnár Krisztina Rita 

Programismertető: A Vállalkozó – írónevén Molnár Krisztina Rita – 2017. 10. 5-éig, megírta a 2018. évi 

„Ketten írtuk” meseíró pályázat alapjául szolgáló mesét a Fővárosi Szabó Ervin 

Könyvtár, Ugocsa utcai Könyvtár részére. 

Résztvevők:  

Költség (jogcímmel): 20.000 Ft (számlás tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján) 

 

11. „Puszta elragadtatás” – zenék Pilinszky János verseire 

Időpont: 2017. október 5. 18 óra
 

Helyszín: Nagytétényi Könyvtár 1225 Budapest, Nagytétnyi út 283. 

Közreműködő: Membrán együttes 

Programismertető: Pilinszky János legismertebb verseiből válogatott Fodor Miklós, és a következő 

kompozíciós szálra fűzte fel őket: „a lélek alámerül az emberlét külső-belső kínjaiba, 

a halál közelébe érve eléri Isten szólítása, mely átsegíti a krízisen, és lassan-lassan 

kiúszik a lét művészet által átszínezett világába.” Az elhangzott versek: Te győzz le, 

Négysoros, Tilos csillagon, Egy szenvedély margójára, Őszi vázlat, Halak a hálóban, 

Mert áztatok és fáztatok, Harmadnapon, Panasz, Késő kegyelem, Éjféli fürdés, Mire 

megjössz. 

Résztvevők: 35 fő 

Költség (jogcímmel): 60.000 Ft (számlás tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján) 

 

12. Hófehér és Rózsapiros – A Batyu Színház előadása gyermekeknek 

Időpont: 2017. október 7. 10 óra 

Helyszín: Békásmegyeri Könyvtár, 1039 Budapest, Füst Milán utca 26. 

Közreműködő: Batyu Színház 

Programismertető:  A Batyu Színház előadása a Grimm-fivérek meséje nyomán készült bőröndös játék, 

amelyben bunraku bábokkal elevenedett meg a történet. A színházi előadás egy 

felejthetetlen, mesés utazás volt, melynek során a gyerekek szívesen bevonódtak a 

játékba. Az előadó közös énekléssel, interaktív játékkal színesítette műsorát. Nem 

csupán felhőtlen kikapcsolódást jelentett az egész család számára ez a produkció, de 

egyben a mesék és az olvasás örömét is népszerűsítette látogatóink számára. 



Résztvevők: 50 fő  

Költség (jogcímmel): 45.000 Ft (számlás tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján) 

     

             
       

13. Vízipók, csodapók – Az Óperenciás Bábszínház előadása 

 

Időpont: 2017. október 8. 10 óra
 

Helyszín: Kelenföldi Könyvtár 1119 Budapest, Etele út 55. 

Közreműködő: Óperenciás Bábszínház 

Programismertető: 2017. október 8-án 10 órától lehetett megtekinteni könyvtárunkban a Vízipók, 

csodapók című előadást az Óperenciás Bábszínház előadásában. Keresztespók 

szerint a Vízipók egy csodapók, mert vízben él, ahelyett, hogy a szárazföldön szőné 

hálóját. Vízipók számára viszont a szárazföldi katicabogarak, hangyák és a többiek 

furcsa teremtmények. A megzenésített, gyerekdalokkal átszőtt mesejátékban végül 

Keresztespók és Vízipók kölcsönösen megismertetik és megszerettetik egymással és 

a gyerekekkel saját kis Világaikat. A résztvevő gyerekek lelkesen énekelték az 

előadásba beleszőtt közismert gyerekdalokat: Csiga-biga gyere ki, Búj-búj zöld ág, 

Cifra palota, Virágéknál ég a világ, A part alatt…. A színdarab után papírvirágot 

lehetett készíteni a kézműves foglalkozáson. A „vizes rejtvény” kitöltői pedig kis 

ajándékok közül választhattak. 

Résztvevők: 87 fő 

Költség (jogcímmel): 85.000 Ft (számlás tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján) 

 

     

 



14. Ludas Matyi – bábjáték Fazekas Mihály meséjéből 

 

Időpont: 2017. október 8. 11. óra 

Helyszín: Ugocsa utcai Könyvtár, 1126 Budapest, Ugocsa utca 10. 

Közreműködő: Kereplő Családi Színház 

Programismertető: Az Ugocsa utcai könyvtár hagyományosan résztvevője az Országos Könyvtári 

Napok keretében megvalósuló Könyves Vasárnap programsorozatának. A vasárnapi 

rendkívüli nyitva tartás alkalmából Fazekas Mihály legismertebb művét, a Lúdas 

Matyit láthatták a könyvtárunkba látogató kisgyermekes családok, a Kereplő Családi 

Színház előadásában. A bábszínház és élőszínház együttes jelenlétével láthatták 

megelevenedni a nézők Lúdas Matyi történetét, sok humorral és bájjal fűszerezve. A 

45 perces előadás a bábszínház, és a vásári komédiák varázsát egyesítette, mely nagy 

sikert aratott a gyerekek körében. A nézőket interaktív jelenetekkel vonták be a 

előadás történetébe, ezáltal elősegítve a mese befogadását. 

Résztvevők: 74 fő 

Költség (jogcímmel): 70.000 Ft (számlás tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján) 

 

   



 

 

      



     

     



VI. A 2. régió szakmai beszámolója 

15. Apropó könyv! – Barbárok és felvilágosítók 

 

Időpont: 2017. október 2. 17:30 óra 

Helyszín: Dagály utcai könyvtár, 1138 Budapest, Dagály u. 9- 

Közreműködő: Péterfy Gergely író, Halász Margit író 

Programismertető: Péterfy Gergely beszélgetőpartnere az est folyamán Halász Margit volt. Szó esett 

meghatározó fiatalkori élményekről, az íróvá válás folyamatáról, az írói pályafutás 

eddigi stációiról. A beszélgetés fókuszában a szerző legutóbbi és egyben 

legsikeresebb regénye, a Kitömött barbár állt. Bepillantást nyerhettünk az alkotói 

folyamatba ugyanúgy, mint Kazinczy korának magyarországi viszonyaiba. 

Rendkívül érdekes volt, ahogy két író párbeszédén keresztül feltárultak a regényírás 

titkai, írói fortélyai, melyek segítségével az alkotók megragadják olvasóik képzeletét. 

A beszélgetés a közönség kérdéseinek megválaszolásával zárult, de a kérdéseken túl 

méltatást is kapott Péterfy Gergely a hallgatóságtól. Halász Margit felkészültsége, 

szellemes kérdései is rendkívül pozitív visszhangra találtak olvasóink között.     

Résztvevők: 62 fő  

Költség (jogcímmel): 140.000 Ft (számlás tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján) 

 

 



  

16. Test, lélek, szellem. A holisztika tudománya. Kövesi Péter előadása 

 

Időpont: 2017. október 3. 17 óra 

Helyszín: Füredi Könyvtár 1144 Budapest, Rákosfalva park 1-3. 

Közreműködő: Kövesi Péter 

Programismertető: Kövesi Péter előadása során ismertette a holisztika lényegét, elmondta, hogy a 

világegyetem integrált egész, melyben minden mindennel összefügg. A holisztikus 

szemlélet az embert komplex egésznek tekinti. Ebben felfogásban a test és a lélek 

nem választható külön, ezért a gyógyítás során a test, a lélek és szellem egyensúlyát 

kell megteremteni. Legfontosabb célkitűzés, hogy harmóniába kerüljünk önmagunk-

kal és a körülöttünk lévő univerzummal. 

Résztvevők: 35 fő 

Költség (jogcímmel): 25.000 Ft (számlás tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján) 

 

 



17. A Jóisten megvakul: semmi kis történetek! 

 

Időpont: 2017. október. 4. 18 óra 

Helyszín: Andrássy úti Könyvtár,1062 Budapest, Andrássy út 52. 

Közreműködő: Papp Sándor Zsigmond, Kozák Tibor 

Programismertető: Papp Sándor Zsigmond írót láthattuk vendégül, beszélgetőtársa Kozák Tibor 

kulturális újságíró volt. Mivel mindketten igen rokonszenves személyiségek, 

gyorsan kialakult közöttük az összhang, időközben az is kiderült, hogy korábban 

már beszélgettek egymással egy hasonló irodalmi klubban. Papp Sándor Zsigmond 

Kolozsvárról települt át Budapestre, így „adta magát” az est fő témája, 

vezérgondolata, a határon inneni és túli lét, a kívülállóság és beilleszkedés. Igaz, 

akik ismerik PSZS munkásságát, azok tudják, hogy írásaiban is ezek a témák fog-

lalkoztatják. Hallhattunk kulisszatitkokat a Szerző tavasszal megjelenő új 

regényéről és a mellette végzett kiadói szerkesztői munkájáról is. A „hivatalos 

program” után lehetőség nyílt kötetlen beszélgetésre, és dedikáltatásra is. Külön 

öröm, hogy több olyan Olvasónk is eljött programunkra, akik korábban nem 

ismerték PSZS könyveit, így az est végén ki is kölcsönözhették azokat.   

Résztvevők: 38 fő  

Költség (jogcímmel): 100.000 Ft (számlás tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján) 

 

 

 

18. 100 éve született Szabó Magda-irodalomtörténeti előadás  

 

Időpont: 2017. október 4. 10 óra 

Helyszín: Angyalföldi Kertvárosi Könyvtár,1131 Budapest, Mosoly u. 40/a. 

Közreműködő: Kiss Borbála 

Programismertető: Szabó Magda irodalmunk olyan kiemelkedő alakja, hogy műveivel szinte minden 

korosztályt megérint és példás az adott történelmi korszakban betöltött szerepe, 

kitartó életszemlélete. A 100 éves évforduló alkalmával, irodalomtörténeti 



különlegességekkel leptük meg látogatóinkat. A Petőfi Irodalmi Múzeum 

munkatársai, Kiss Borbála és Dr. Borbás Andrea olyan szakértelemmel vezettek be 

az író munkásságának részleteibe, amelyekre akkor leltek rá, amikor gyűjtötték a 

múzeum kiállításához készítendő tárlatot. A családtörténetet feldolgozó regényeit 

szinte kiegészítették azok a fotók, amelyek gyermekkorában és iskolás évei alatt 

készültek. Bemutatásra került a Debreceni Református Leánygimnázium érettségi 

tablóképe is az 1934-35. tanévben végzett diákokkal, köztük természetesen Szabó 

Magda. Felfedezhetjük még francia tanárát, Hettesheimer Ernőt, aki az Abigél 

Kőnigjének ihletője volt. Kiemelt helyen szerepelt Szobotka Tiborral való szép 

házassága.. Megtudhattuk, hogy kedvence volt a hetente keddenként megjelenő 

Rakéta Regényújság. Egy bejárónő Szabó István nagy sikert aratott filmjének, Az 

ajtónak a központi alakja, melyet az Oscar-díjas Helen Mirren kelt életre a vász-

non. A filmet világszerte játsszák, azt azonban kevesen tudják, hogy a mű ötletéül 

szolgáló nőalak eredetije Szőke Julianna, akinek a valós életét, szeretetre méltó, 

tisztességes lényét, dolgos mindennapjait Csizmadia Éva örökítette meg. Nagy 

érdeklődéssel készültek látogatóink az előadásra, amely kérdések formájában is 

megfogalmazódtak.  

Résztvevők: 36 fő  

Költség (jogcímmel): 40.000 Ft (számlás tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján) 

 

 

 



19. A sárkányoktól a dinoszauruszokig 

 

Időpont: 2017. október 5. 10 óra 

Helyszín: Angyalföldi Kertvárosi Könyvtár,1131 Budapest, Mosoly u. 40/a. 

Közreműködő: Dr. Főzy István 

Programismertető: Dr. Főzy István a Magyar Természettudományi Múzeum Őslénytani és Földtani 

Tár főmuzeulógusa vetítéssel egybekötött előadásával földtörténeti kalandozásra 

hívta könyvtárunk rendezvényére látogató 3 és 4. osztályos gyerekeket. A 

dinoszauruszok különleges külseje, táplálkozása, életmódja és kipusztulása nagyon 

izgalmas téma volt a képekkel párosítva. A továbbiakban híres külföldi és magyar 

régészek, valamint paleontológusok kutató munkáját, és a Magyarországon 

található ősmaradványokat is megtekinthettük. Talányos volt, hogy melyik állat ko-

ponyáját mutatta be előadónk, amely megfejtve egy Barlangi medvéé volt. A va-

lódi mini kiállításon még további ősmaradványokat is láthattunk régmúltból. A 

2016. év ősmaradványa, a “kőpénz”, más néven Szent László pénze a Kárpát-

medencében is bőven található, főleg a Dunántúli-középhegységben. Becsületes 

neve Nummulites, ami görögül körülbelül annyit tesz, mint kőpénz. A bakonyi 

Pénzesgyőr és Bakonyszentlászló községek például nevükben is őrzik a legendát, 

ahol Főzy István is gyűjtötte és a foglalkozás végén mindenki kaphatott belőle. A 

jó hangulatú, élményekkel teli találkozóról illusztrációkat is készítettek a gyerekek, 

melyek megtekinthetők a könyvtárban.  

Résztvevők: 43 fő  

Költség (jogcímmel): 40.000 Ft (számlás tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján) 

 

 



20. Benedek Elek nyomában – gyermekeknek és felnőtteknek 

 

Időpont: 2017. október 6. 16
 
óra

 

Helyszín: Sashalmi Könyvtár,1163 Budapest, Veres P. út. 53. 

Közreműködő: Boldizsár Ildikó meseterapeuta, mesekutató 

Programismertető: Gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt érdekes előadást tartott Boldizsár Ildikó 

mesekutató, meseterapeuta október 6-án az Országos Könyvtári Napok keretében. 

Benedek Elek népmesés köteteire építette a délutánt, amely a tolerancia jegyében 

született. A mesék az elfogadásról, a másságról, az emberiség sokszínűségéről, az 

élet körforgásáról szóltak. A gyermekek nagyon élvezték a játékkal is gazdagított 

előadást és aktívan részt vettek a foglalkozás menetében. A felnőttek közben sok 

érdekességet tudhattak meg a mese szerepéről, lélekgyógyító, fejlesztő és kreativitást 

elősegítő hasznosságáról. 

Résztvevők: 57 fő 

Költség (jogcímmel): 40.000 Ft (számlás tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján) 

 

 

 

 



21. Körforgás – rezgés kicsiknek 

Időpont: 2017. október 7. 11 óra 

Helyszín: XV/3. könyvtára, 1157 Budapest, Zsókavár u. 28. 

Közreműködő: Aranyszamár Bábszínház 

Programismertető: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Aranyszamár Bábszínház 1997-ben alakult meg, mint azt ars poeticájukban 

vallják, bármilyen előadásukról is legyen szó, alapvető benne a tisztelet, az 

őszinteség és a tisztaság. Így a színház számukra egy közös játék, melyben 

folyamatos interakciók zajlanak. A körforgás – rezgék c. műsor a legkisebb 

korosztályt invitálja bábszínházi előadásra, egy - másfél éves kortól ajánlják a 

művészek. A Zsókavár utcai könyvtárban tartott előadáson is ez a korosztály vett 

részt szüleikkel, sokan közülük a könyvtári Süni és barátai baba-mama klubba is 

járnak énekelni, mondókázni. A  bábelőadás az élet folyamatos körforgását mutatja 

be a kicsiknek. A föld, a kerék, a labda és a tánc körforgásáról „szól” az előadás 

„babanyelven”. Baranyai Anita és Érsek-Csanádi Gyöngyi a színek és formák, 

hangok és mozgás segítségével keltik fel a babák érdeklődését. Felnőttként érdekes 

volt figyelni, hogyan reagáltak a kicsik a nekik szóló színházra és egy kicsit a 

gyerek perspektívájának részesévé válni. Az előadás ritmusa is alkalmazkodik a 

kisgyerekekhez, időt hagyva a szemlélődésre, a mozgások, változások nyugodt 

megfigyelésére. A műsort egy közös játék zárta és természetesen lehetőség volt a 

kicsiknek besétálni a „játéktérbe” és közelebbiről is megismerkedni a puha, színes 

kellékekkel.  

Résztvevők: 60 fő  

Költség (jogcímmel): 90.000 Ft (számlás tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján) 

 



Apropó könyv! – Bódog és Szomorilla 

Időpont: 2017. október 8. 10 óra 

Helyszín: Dagály utcai könyvtár, 1138 Budapest, Dagály u. 9- 

Közreműködő: Kolozsi Angéla 

Programismertető: Könyvtárunk a magyar gyermekirodalom kiemelkedő alakját Kolozsi Angéla írót, 

bábszínészt, rendezőt látta vendégül.  A foglalkozásra elsősorban a környékbeli 

kisgyerekes családok látogattak el. 

Kolozsi Angéla először elbeszélgetetett a gyerekekkel, hogy mi is lehet a 

különbség a kirándulás és a vándorlás között, majd megismerkedhettünk a két 

vándor - Bódog a birodalom nélküli királyfi és Szomorilla a varázstudomány 

nélküli tündér- vándorlásával. Miután a két vándor találkozott és megtudták a 

gyerekek, hogy kik is ők valójában megvitatták, hogy milyennek is kell lennie egy 

királynak illetve egy tündérnek, ehhez képest milyen Bódog és milyen Szomorilla. 

Midőn a könyvben a két hős megegyezett abban, hogy közösen folytatják az 

útjukat erről arra, a gyerekek lerajzolták, hogy ők hogyan is képzelnek egy igazi 

tündért és egy igazi királyt illetve Bódogot és Szomorillát. A foglalkozás végén 

Kolozsi Angéla felolvasta azt a részt, amikor Szomorilla álruhás tanítása kudarcba 

fulladt. A gyerekek pedig egy rajztáblánál kreativitásukat kiélve alakíthattak át 

néhány nyomtatott betűt valami mássá. Kolozsi Angéla magával ragadó 

előadásmódja és kedvessége teljes mértékben lekötötte közönségét, a gyerekek 

örömmel váltak részesévé a történetnek, felszabadultan érezték magukat, jó 

hangulatban, vidáman, élményekkel gazdagodva térhettek haza.   

Résztvevők: 62 fő  

Költség (jogcímmel): 60.000 Ft (számlás tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján) 

     

 



22. Hetet egy csapásra” 

 

Időpont: 2017. október 10. 17:30 óra 

Helyszín: Kassák Könyvtár, 1145 Budapest, Uzsoki u. 57. 

Közreműködő: Szőcs Péter 

Programismertető: Fantáziamalom- egy apa és fia szórakoztató színjátékát láthattuk az idei Országos 

Könyvtári Napok rendezvénysorozat keretén belül. Remek színpadi jelenlétükkel és 

az „aktív hallgatóság” bevonásával bármilyen rejtélyes történetet képesek kibogozni. 

A családi színház mindenkit elbűvölt a saját készítésű tárgyaival és ötletgazdag 

játékaival, így nem egy szokványos „sztorit” kaptunk, hanem egy igazán kreatív és 

ötletes előadást. Az előadás különlegessége abban is rejlett, hogy számos, mára már 

az archaikus paraszti kultúra részének számított használati tárggyal is 

megismerkedhettek a mai modern kor gyermekei, mint pl.: faragott láda, hímzett 

mellény vagy a népi bőrcsizma. 

Résztvevők: 50 fő 

Költség (jogcímmel): 60.000 Ft (számlás tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján) 

 

 



VII. A 3. régió szakmai beszámolója 

23. „Sziklás hegységtől a Csendes-óceánig” 

 

Időpont: 2017. október 4. 17 óra 

Helyszín: Sétáló utcai könyvtár, 1211 Budapest, II. Rákóczi F. út 106. 

Közreműködő: Boa Péter 

Programismertető: Első rendezvényünk a Sétáló utcában a 2017-es Országos Könyvtári Napok keretében 

„A Sziklás-hegységtől a Csendes-óceánig „című ismeretterjesztő előadás volt. Az 

előadó, Boa Péter neve már ismerős lehetett a programjainkat rendszeresen látogatók 

körében, hiszen virtuálisan már barangoltunk vele korábban Dél-Amerika legszebb 

tájain és Izlandon is: hogy csak a legtávolabbi, ill. talán legkevésbé ismert úti célokat 

említsük. A világutazó földrajztanár most észak-amerikai utazásának élményeit 

osztotta meg a szép számú érdeklődővel. Az előadás egy szűk három hetes 

„kirándulás” történetét ölelte fel – rengeteg szebbnél-szebb fotóval illusztrálva. Az 

utazás a „mindössze” 30 milliós lakosságú Kanadából indult, amelynek területe 

vetekszik Európával – Magyarország területének pedig a százszorosa.  A vetített 

fotókon megelevenedtek az elképesztően széles országutak, a hihetetlen mennyiségben 

épített rönkházak éppúgy, mint egy viszonylag ritka látványosság: a lencsefelhő 

jelensége. A komoly földrajzi ismereteken túl vidám érdekességek: pl. a 

„medvebiztos” szemeteskukák felépítése tarkították az előadást. Az utazás –és az úti 

beszámoló – az USA nyugati partja legnagyobb városában, Seattle-ben ért véget, 

amely többek között arról nevezetes, hogy kizárólag elektromos vagy hidrogénüzemű 

buszokkal lehet közlekedni benne, illetve itt található a világ legnagyobb egy légterű, 

összefüggő épülete: a Boeing Everett üzeme. Boa Péter végezetül természetesen 

válaszolt a kíváncsi, érdeklődő hallgatóságban felmerült kérdésekre.A program az 

„Ázsiával folytatjuk!”  felkiáltással ért véget. 

Résztvevők: 30 fő  

Költség 

(jogcímmel): 

50.000 Ft (számlás tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján) 

 

 



24. „A gyógyszer neve megbocsájtás” 

 

Időpont: 2017. október. 5. 17 óra 

Helyszín: Sétáló utcai könyvtár, 1211 Budapest, II. Rákóczi F. út 106. 

Közreműködő: Pápay Eszter pszichológus, művészetterapeuta 

Programismertető: 
„ A megbocsátás az az illat, melyet az ibolya hint arra a cipősarokra, amely 

eltaposta őt.” -Mark Twain 

„ A megbocsátás nem megy gyorsan és egy folyamat: nincs rá recept, edzeni kell 

rá. ..Mindenkinek megvan a saját története és mindenkinek megvan a saját 

megbocsátási mechanizmusa” –Pápay Eszter. 

Talán ezzel a néhány mondattal lehetne felidézni a csepeli Sétáló utcai könyvtár „A 

gyógyszer neve: megbocsátás” című ismeretterjesztő előadásának hangulatát. Az 

előadó, Pápay Eszter eredeti foglalkozása pedagógus, ám újságíróként is dolgozott: 

jelenleg pedig művészetterápiával és alternatív pszichológiával foglalkozik. Az 

Országos Könyvtári Napok keretében, október 5-re meghirdetett rendezvény szép 

számú hallgatóságának figyelmét nemcsak megragadták, de végig lekötötték a halk 

szavú előadó mondatai. Nem könnyű kiragadni egyes momentumokat a rendkívül 

gondolatébresztő programból. Nagyon leegyszerűsítve: nem véletlenül kerülünk 

válsághelyzetekbe; azok értelmének megtalálása, derűvel való „feloldása” hatalmas 

lépés a megbocsátás felé; amely csak akkor teljes, ha a szomorúság is fel van 

oldva. Pápay Eszter számtalan konkrét – nem ritkán személyes – példával 

érzékeltette a megbocsátás folyamatát, amely révén csodákra képes, óriási energiák 

szabadulnak fel. Néhány az előadás elgondolkodtató mondataiból: „Mindig van 

valamiért hálásnak lenni „.”A gondviselés soha nem szórakozik veled: legfeljebb 

tanít.” „A problémáidra mindig létezik pozitív megoldás.” . „A nevetés a legjobb 

válasz, amit az életedre adhatsz.” A rendezvény végén a hallgatóság spontán 

tapssal köszönte meg az előadást, amelynek végén az előadó egyénenként válaszolt 

a felmerült kérdésekre. 

Résztvevők: 34 fő  

Költség (jogcímmel): 25.000 Ft + ÁFA (számlás tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján) 

 

  

 

 

 



25. Nyitott műhely Tari Annamáriával - Női szerepek a XXI. században. 

 

Időpont: 2017. október 6. 18 óra 

Helyszín: Üllői úti Könyvtár 1191 Budapest, Üllői út 255. 

Közreműködő: Tari Annamária 

Programismertető: Tari Annamária, pszichoanalitikus tartott könyvtárunkban előadást a női 

szerepekről a XXI. században. A komoly, elgondolkodtató, súlyos mondanivalót az 

előadó közvetlensége, könnyed hangvétele oldotta, olykor a humoros kitérőket sem 

nélkülözte.  

Résztvevők: 65 fő 

Költség (jogcímmel): 80.000 Ft+ ÁFA (számlás tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján) 

 

 

 

26. „A Nap és a Hold elrablása?” 

Időpont: 2017. október 08. 10 óra 30 perc 

Helyszín: Kőbányai Könyvtár, 1105 Budapest, Szent László tér 7-14 

Közreműködő: Figurina Bábegyüttes, Siklósi Gábor és Fers Klára 

Programismertető: A könyves vasárnapon a gyerekeket vártuk egy különleges előadással. A Figurina 

bábegyüttes általános használati tárgyakat használ meséinek, főszereplőinek, így 

fejlesztve a kicsik kreativitását, képzelőerejét. Gyerekek és felnőttek is egyaránt 

élvezték a tündérmesét 

Résztvevők: 40 fő  

Költség (jogcímmel): 70.000 Ft (számlás tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján) 

 

       



27. „Megélni a pillanatot - Mindfulness, a tudatos jelenlét pszichológiája” 

Időpont: 2017. október. 9. 17 óra 

Helyszín: Sétáló utcai könyvtár, 1211 Budapest, II. Rákóczi F. út 106. 

Közreműködő: Dr. Szondy Máté klinikai szakpszichológus, családterapeuta kutató 

Programismertető: Az Országos Könyvtári Napok záró rendezvényeként  a Mindfullness elméletével 

és gyakorlatával ismerkedhettek meg az érdeklődők  a csepeli, Sétáló utcai 

könyvtárban. A mindfulness, azaz a tudatos jelenlét  pszichológiája: egy 

Magyarországon viszonylag friss tudományág. Előadásunk meghívott vendége a 

téma   egyik legismertebb hazai képviselője, az azonos című könyv szerzője volt. 

Dr. Szondy Máté pszichológus bámulatos könnyedséggel avatta be a 

hallgatóságot  a téma mélyebb rétegeibe. Az élvezetes, gördülékeny   előadás 

először az ember általános működését ismertette; majd a program a mindfullness 

fogalmának kifejtésével, a gyakorlatok szerteágazó területekre (önismeret; 

kapcsolatunk saját érzéseinkkel, gondolatainkkal; tudatosabb reakció 

stresszhelyzetekre; egyes betegségek tünetei) kifejtett pozitív hatásával 

foglalkozott. A rendezvény legérdekesebb része  a mindfullness gyakorlatok 

„megízlelése” volt, melyek révén a kézikönyvtárat zsúfolásig megtöltő 

érdeklődők  saját magukon is kipróbálhatták  figyelmük  tudatos és ítélkezés 

mentes  ráirányítását az „itt és most” élményeire.  „Mert akik gyakrabban élik 

meg a tudatos jelenlétet, elégedettebbek az életükkel.” A   program a felmerült 

kérdések  megválaszolásával  fejeződött be. Végezetül a téma mottójának is 

tekinthető Jókai Anna idézettel búcsúzott el az előadó, akinek viharos tapssal 

köszönte meg a hallgatóság az élményt. „Egyetlen dolog biztos, a jelen. A múltat 

folyton átértékeljük, megtöltjük nosztalgiával, a jövő csak fátyolhalmaz, 

szüntelen fátyollebbenés, s minden fátyol mögött egy-egy halott illúzió..., de a 

jelent módunkban van enyhíteni. „ 
Résztvevők: 75 fő  

Költség (jogcímmel): 70.000 Ft (számlás tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján) 

 

 

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 

 

Budapest, 2018. július 12.                                                          

      Kovácsné Koreny Ágnes 

                     pályázati felelős 

http://www.fszek.hu/kozerdeku_adatok/nemzeti_kulturalis_alap__nka__palyazatok

