A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár szakmai beszámolója az
Informálni. Integrálni. Inspirálni. Az ezerarcú könyvtár #5
című pályázatról
Nemzeti Kulturális Alap - Közgyűjtemények Kollégiuma
Altéma szám: 204108/01555
I. Bevezetés
A Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott, fenti azonosító számú Informálni. Integrálni.
Inspirálni. Az ezerarcú könyvtár #5 című programsorozat lebonyolítására az igényelt 5.420.000
Ft támogatásból az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 2019. 06. 26-i ülésen 3.730.000 Ft
támogatást ítélt meg. A programsorozatot a döntés alapján 2019 augusztusában visszaterveztük.
A támogatás révén 2019. szeptember 30. és október 9. között a FSZEK Központi Könyvtárában
és tagkönyvtáraiban 43 program megvalósítására került sor. A rendezvényeken 2216 fő vett
részt, köztük gyerekek, családok nagy számban.
A 3i. Informálni, integrálni, inspirálni. Közkönyvtárak a XXI. században című, 2020 májusára
tervezett könyvtárszakmai konferenciát a Covid-19 vírushoz kötődő járványhelyzet, illetve a
FSZEK-ben ezzel kapcsolatosan 2020. március 12-vel elrendelt és 2021. július végéig tartó
rendezvényszervezési tilalom miatt nem tudtuk megrendezni.
II. A támogatás révén megvalósult rendezvények időrendben
Dátum
2019. szept. 30.

Program címe
1. A négy elem a zenében – Molnár Szabolcs
előadása
2. „Ilók és Mihók”: Fantáziamalom Családi Színház
előadása

2019. október 1. 3. korTársalgó – író olvasó találkozó
4. Utazás a képzelet világába. Drámajátékok a
könyvtárban - 1. Az én barátaim
5. Fabula Bábszínház: Nagy akarok lenni című
bábelőadása
6. Madeira, Azori-szigetek
7. Kerekesszékkel a világ körül
2019. október 2. 8.
9.
10.
11.

A közösségi integráció kreatív útjai
Grim/m/aszok
Skandináv titok
Skócia ege szabad – Kéri György író, zenész,
skótdudás
12. „Kóser – Kipa – Klezmer”: avagy a kultúrák a
könyvtárban
13. Vendégünk Dragomán György”: Beszélgetés
Dragomán György íróval
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Helyszín
Központi Könyvtár
XIII/6. Angyalföldi
Kertvárosi Könyvtár
III/7. Krúdy Gy.
Könyvtár
XXII/1. Nagytétényi
Könyvtár
X/3. Újhegyi Könyvtár
XXI/1. Sétáló utcai
Könyvtár
XVIII/3. Lőrinci
Nagykönyvtár
Központi Könyvtár
I/1. Márai S. Könyvtár
II/4. Török u. Könyvtár
IV/1. Király u. Könyvtár
VII/2. Deák Ferenc
Könyvtár
XV/3. Zsókavár utcai
Könyvtár

Dátum

Program címe
14. A velünk élő természet népdalainkban- Divisi
Kamarazenekar előadása
15. Parapszichológia – a rejtélyek világa

2019. október 3. 16. Ábelesz-kóbeles
17. Mesék könyve - Jancsi és Juliska a Batyu Színház
előadásában
18. Utazás a képzelet világába. Drámajátékok a
könyvtárban - 2. Erdei kirándulás
19. „Ketten írtuk” meseíró- és illusztráló pályázat
alapjául szolgáló mese
20. Miénk e Földrajzi Múzeum- a Magyar Földrajzi
Múzeum története és nevezetességei
21. A csoda bennünk van – író olvasó találkozó
Schäffer Erzsébettel
2019. október 4. 22. Tekergő mesék
23. „Apropó könyv! – Akik már nem leszünk sose”:
Beszélgetés Krusovszky Dénes íróval
24. Jómadarak a könyvtárban: Telegdi Ágnes író,
természetfotós, pedagógus előadása
25. Bernát Ottília: Manódélelőtt – mesés utazás a
három pillangóval a természetbe
26. Velünk élő természet – Manófaktúra, mesés
kézműves foglalkozás
27. Rumini kisegér és Berg Judit a könyvtárban
2019. október 5. 28. Munkába fogjuk a gázokat és a gőzöket
29. Csupa Kufli
30. Szépenszóló fütyöri
31. „Ketten írtuk” – meseíró- és illusztráló pályázat
eredményhirdetése
32. Olvasás másként
33. Őrült szerkezetek workshopja. Fenntarthatóan,
tudatosan élni
2019. október 6. 34. Sárkányos mesenap
35. A rendíthetetlen sündisznócska - a Szeleburdi
Meseszínház előadásában
36. Százszorszép Bóbiska
37. „Húúú, de titokzatos éjszakai vadászok”: A
madarak világa – Gőgös Zsuzsanna zoológus
ismeretterjesztő előadása
38. „Mesél a természet”: Magyarország állatvilága –
Telegdi Ágnes író, természetfotós
ismeretterjesztő előadása
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Helyszín
X/3. Újhegyi Könyvtár
XXI/1. Sétáló utcai
Könyvtár
IX/2. Boráros téri
Könyvtár
XI/3. Móricz Zs.
Könyvtár
XXII/1. Nagytétényi
Könyvtár
XII/1. Ugocsa u.
Könyvtár
X/3. Újhegyi Könyvtár
XVII/4. Rákoskeresztúri
Könyvtár
Központi Könyvtár
XIII/8. Dagály utcai
Könyvtár
XVI/2. Sashalmi
Könyvtár
X/4. Kőbányai Könyvtár
XIX/1. Üllői úti
Könyvtár
XXI/1. Sétáló utcai
Könyvtár
Központi Könyvtár
II/4. Török u. Könyvtár
III/5. Békásmegyeri
Könyvtár
XII/1. Ugocsa u.
Könyvtár
X/4. Kőbányai Könyvtár
XIX/1. Üllői úti
Könyvtár
Központi Könyvtár
XI/5. Kelenföldi
Könyvtár
XII/1. Ugocsa u.
Könyvtár
IV/1. Király u. Könyvtár

IV/1. Király u. Könyvtár

Dátum

Program címe
39. Palkó pityókás kenyere”: Lóca Együttes fellépése
40. Könyves vasárnap Vári Ildikóval
41. Felelősségteljes állattartás
42. Maraságok, madarak, jóbarátok

2019. október 9. 43. Leszel a barátom?”: Vadadi Adrienn mesél

Helyszín
XIII/8. Dagály utcai
Könyvtár
XVIII/3. Lőrinci
Nagykönyvtár
XVIII/3. Lőrinci
Nagykönyvtár
XVIII/3. Lőrinci
Nagykönyvtár
XV/3. Zsókavár utcai
Könyvtár

III. A FSZEK Központi Könyvtárában megvalósult rendezvények
1. A négy elem a zenében – Molnár Szabolcs előadása
Időpont: 2019. szeptember 30. 18 óra
Helyszín: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtára, Fogadóterem
1088 Budapest, Szabó Ervin tér 1.
Közreműködő: Molnár Szabolcs / Medipack – Molnár Bt.
Költség: 50.000,-Ft (előadói tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján)
Molnár Szabolcs zenetörténész, zenekritikus tartott előadást a tüzes, a légies,
a földszerű és a folyékony muzsikáról. Jean-Féry Rebel Les Elements című
barokk operabalettje a megidézte a tüzet, a kottafejek hullámzásával a vizet,
mély regiszterével a földet, magas hangjaival a levegőt. Bach 105. és 170.
kantátájának egy-egy tételében a talajvesztettséget, a lélek magányát
érzékeltette a biztos alap, a mély hangok hiánya. A zenei bejátszásokkal,
vetítéssel kísért előadás második felében izgalmas és humoros elemzést
Programismertető: kaptunk Liszt A Villa d’Este szökőkútjai c. zongoraművéről az eredeti
kottakézirat bemutatásával. Szóba került az estén sok más is a Schumannrezonanciától a zenei hangutánzásig, a meditációs zenétől Sztravinszkij
Tűzijátékáig. Valószínűleg sokan úgy álltak fel a székből az előadás végén,
hogy hazavittek magukkal egy kis gondolkodni valót is az élmény mellett.
Az előadás a „Könyvtárak az emberért – Felelősség a Földért” OKN
programsorozat része volt, kapcsolódva „A lét meghatározói: a négy elem”
tematikus naphoz.
Résztvevők száma: 60 fő
Információ a
programról:

http://m.fszek.hu/konyvtaraink/kozponti_konyvtar/zenei_gyujtemeny/?article_hid=
41728; https://www.facebook.com/kozpontikonyvtar/posts/2455761111216628

A négy elem a
zenében – Molnár
Szabolcs előadása
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2. A közösségi integráció kreatív útjai
Időpont: 2019. október 2. 18.30 óra
Helyszín: Központi Könyvtár, Fogadóterem 1088 Budapest, Szabó Ervin tér 1.
Közreműködő: Takács-Sánta András / Helyi kis közösségek Nonprofit Kft.
Költség: 100.000,-Ft (előadói tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján)
Nap mint nap kapjuk az aggasztó híreket az éghajlatváltozás és más
környezeti problémák kapcsán. Milyen társadalmi szereplőktől várhatjuk a
megoldást az ökológiai válságra? A kormányzatok rendszerint kerülik a
radikális intézkedéseket, az egyéni cselekvések pedig önmagukban nem
sokat érnek. De mi lenne, ha összefognának helyben az elkötelezett emberek,
és megpróbálnának fölépíteni egy újfajta, ökologikus társadalmi-gazdasági
berendezkedést építőkockáról építőkockára? A közösségi integráció kreatív
útjai c. sorozat negyedik alkalmán az ökológiai kérdések kerültek a
középpontba, a fenntartható fejlődés általános kérdéseitől az egyéni
cselekvési lehetőségek feltárásáig. A program illeszkedett az OKN 2019. évi
célkitűzéseihez.
A rendezvény a Központi Könyvtár palotarészének Fogadótermében zajlott,
50 fő részvételével. Meghívott előadónk Takács-Sánta András, az ELTE
humánökológia mesterszak vezetője, valamint a Kisközösségi Program
Programismertető: alapítója, vezetője, beszélgetőpartnere a Szociológiai Gyűjtemény
munkatársa volt. A program során az előadó harminc perces prezentációját a
moderátor kérdései követték. A felvezetőben, valamint végig a beszélgetés
során törekedtünk arra, hogy bemutassuk a Szociológiai Gyűjtemény
vonatkozó állományrészét: a környezetszociológiai, város- és
faluszociológiai irodalmat is, ezen túl pedig a civil szervezetek
társadalomtudományi szempontú elemzésének anyagait – felkeltve az
érdeklődést a könyvtárhasználat iránt is. Az utolsó fél órában a közönség is
szót kapott, vegyesen érkeztek kérdések olyan résztvevőktől, akik már jobban
ismerték a témát, illetve azoktól, akik a mi rendezvényünkön találkoztak vele
először – rendkívül pezsgő és izgalmas párbeszéd alakult ki.
A programsorozatot folytatni szeretnénk, országos szociológiai
szakkönyvtárként teret adnánk további, társadalmi szempontból fontos és
érdekes kezdeményezések bemutatásának, összekötve a megfelelő
szakirodalom ajánlásával.
Résztvevők száma: 50 fő
Információ a
programról:

https://www.fszek.hu/Entities/50/szgy-aktualitasok-a-kozossegi-integracio-iv

Takács-Sánta András
előadása és
beszélgetés az
érdeklődőkkel
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3. Tekergő mesék
Időpont: 2019. október 4. 17 óra
Helyszín: Központi Könyvtár, Sárkányos Gyerekkönyvtár
1088 Budapest, Szabó Ervin tér 1.
Közreműködő: Figurina Bábszínház
Költség: 40.000,-Ft (előadói tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján)
2019. október 4-én péntek délután Gregus László mesélt állatokkal,
természettel, időjárással kapcsolatos meséket. Többek közt „A sün és a nyúl”
magyar népmese, „Szent Péter és az időjárás” legendamese, illetve „Az
Programismertető: ember, az állatok és a növények” c. észak-amerikai cseroki indián mese
hangzott el a programon. A történetek között a résztvevők különböző népi
hangszerekkel ismerkedhettek pl.: pásztorfurulya, dupla-furulya,
körtemuzsika stb.
Résztvevők száma: 11 fő
Információ a
programról:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2928917980458470&id=11
3848705298759

4. Munkába fogjuk a gázokat és a gőzöket
Időpont: 2019. október 5. 11 óra
Helyszín: Központi Könyvtár, Sárkányos Gyerekkönyvtár
1088 Budapest, Szabó Ervin tér 1.
Közreműködő: Borbáth Gábor / Navigo Consulting
Költség: 50.000,-Ft (előadói tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján)
Borbáth Gábor kalandos fizikai kísérleteket mutatott be. A gyerekek
megismerkedtek a dörzselektromos jelenségekkel. Az ebonitrúddal feltöltött
elektroszkóp viselkedését is tanulmányozhatták, majd a Van de Graff
generátor segítségével megvizsgálták, hogy tud vezetővé válni a levegő.
Megfejtették, hogyan működik a Segner kerék, és mi fújta el a gyertyát a
hegyes csúcs körül. Tanulmányozták, hogy az átugró szikrával egy időben
felvillan a kézben tartott fénycső. Elemeket készítettek uborkából, almából
Programismertető:
és citromból, majd megmérték a keletkezett galvánelemek feszültségét.
Ennek kapcsán megbeszélték, hogy a háztartásban használt kimerülő
elemeket hogyan kell kezelni, hogy ne szennyezzük a környezetet, és miért
fontos az újratölthető galvánelem, az akkumulátor használata. Megnéztük,
hogy működik egy napelem. Gázokat fogtak munkába, megvizsgálták egy
egyszerű modell segítségével, hogyan repül a hőlégballon. Végül egy
gőzgépmodell segítségével villamos áramot termeltek.
Résztvevők száma: 72 fő
Információ a
programról:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2966961439987457&id=11
3848705298759
http://m.fszek.hu/gyerekeknek/gyerekkonyvtarak__reszlegek/sarkanyos_gyerekkon
yvtar/rendezvenyek/?article_hid=41813

5. Sárkányos mesenap
Időpont: 2019. október 6. 11 óra
Központi Könyvtár, Sárkányos Gyerekkönyvtár
Helyszín:
1088 Budapest, Szabó Ervin tér 1.
Rutkai Bori Banda
Közreműködő: Bakó Katalin / Kokojza
Glavanovits Tamás / Iron Falcon
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Költség: 90.000,-Ft (előadói tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján)
20.000,-Ft (előadói tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján)
40.000,-Ft (előadói tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján)
2019. október 6-án Könyves Vasárnap délelőtt a Rutkai Bori Banda
segítségével Csillagerdőben járhattak a gyerekek. Csíkos függőágyakban
ringatóztak, Piciklin száguldoztak, vattacukor felhők alatt kókuszfagyit
ebédeltek, sőt a Balatonra is eljutottak, vízibicikliztek, a stranddiszkóban
pedig Rizibizi nénivel és bácsival rappeltek, aztán körtáncot jártak a tóba
pottyanó naplementében, végül a Hordozható Tábortűz fényében különleges
repülő lényekkel és járgányokkal kaptak szárnyra.
Rutkai Bori Banda koncertje után Bakó Katalin mesemondó a kisebb
Programismertető: gyerekeknek állathangutánzó és állatos meséket mondott háziállatokról,
kígyókról, s az őket segítő emberekről. A gyerekeket játékba hívta,
kipróbálhatták, megszólaltathatták a különböző állathangokat.
A mese és a mondókázás után a nap igazi meglepetéssel zárult. Glavanovits
Tamás a gyerekek és természetesen a szülők örömére négy állattal érkezett.
A fenséges sólyom, az aranyos és kissé félénk afrikai sün, az okosnak
gondolt, ám valójában buta bagoly és a hajlékony, Büdike névre hallgató
görény mindenki kedvence lett. Az Állatok a mesében c. program méltó
módon zárta a 150 főt bevonzó rendezvényt.
Résztvevők száma: 150 fő
Információ a
programról:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2964705386879729&id=11
3848705298759
http://m.fszek.hu/gyerekeknek/gyerekkonyvtarak__reszlegek/sarkanyos_gyerekkon
yvtar/rendezvenyek/?article_hid=41776

A Rutkai Bori Banda
koncertje

Bakó Katalin
mesemondó

Glavanovits Tamás
állatbemutatója a
gyerekek körében
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IV. A FSZEK 1. régió könyvtáraiban megvalósult programok
1. korTársalgó – író olvasó találkozó
Időpont: 2019. október 1. 18 óra
Helyszín: Krúdy Gyula Könyvtár 1033 Budapest Fő tér 5.
Közreműködő: Csender Levente
Költség: 80.000,-Ft (előadói tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján)
Az Országos Könyvtári Napok keretén beül Csender Levente írót láttuk
vendégül könyvtárunkban, 2019. október 1-én. A kötetlen, jó hangulatú
beszélgetés alatt megtudhattuk, hogy hogyan vált íróvá, miért a novella a
kedvenc műfaja, mik a további tervei, valamint érdekes műhelytitkokat,
Programismertető: anekdotákat is megismerhettünk. Valamint legutóbb megjelent könyvét is
bemutatta a szép számban összegyűlt közönségnek. A különleges
Meditittimó kalandjai az író első gyerekkönyve, melynek ihletője saját
autista kisfia. Ebben az érzékenyítő szép mesében egy autista kisherceg
mindennapjait ismerhetjük meg a népmese nyelvén.
Résztvevők száma: 32 fő
2. Grim/m/aszok
Időpont:
Helyszín:
Közreműködő:
Költség:

2019. október 2. 10 óra
Márai Sándor Könyvtár 1016 Budapest, Krisztina krt. 87.
Figurina Bábszínház
70.000,-Ft (előadói tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján)
Könyvtárunk vendége volt a Figurina Bábszínház. Grim/m/aszok című
előadásukra két osztály érkezett kerületünk egyik iskolájából, és elhozta a
gyerekeit két szülő is, akik a kerületi lapból értesültek a műsorról. Négy
Grimm-mesét láthattunk egyszerű, hétköznapi eszközökkel előadva. A
legnagyobb sikert a Nyúl meg a sün aratta, amelyben a nyulat egy pumpa, a
két sünt pedig egy-egy súrolókefe személyesítette meg. Ezután következett
Programismertető: a Piroska és a farkas. Piroskát egy paradicsom, nagymamáját egy krumpli, a
gonosz farkast pedig egy sajtreszelő játszotta. A lelkes közönség nagy
tapssal jutalmazta az előadást, a meghajlás után sok gyerek odaszaladt a
bábosokhoz, hogy közelről csodálhassa meg a szereplőket. S mi felnőttek is
azt mondogattuk: nem gondoltuk volna, hogy még mi is ennyire jól fogunk
szórakozni az ismert történetek meglepő ötletekkel teli előadásán.
Résztvevők száma: 50 fő

3. Skandináv titok
Időpont:
Helyszín:
Közreműködő:
Költség:

2019. október 2. 18 óra
Török utcai Könyvtár 1023 Budapest, Török utca 7-9.
Tar Zsuzsa
30.000,-Ft (előadói tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján)
A Skandináv titok, avagy miért szeretünk mindent, ami skandináv? címmel
szervezett program vendége Holländer Judit fordító és Tar Zsuzsanna, a
Svéd Nagykövetség munkatársa volt. A könyvtárunkban azt tapasztaljuk,
hogy az elmúlt években egyre nő az érdeklődés az északi országok iránt. A
Programismertető:
skandináv krimik töretlen sikere mellett a skandináv lakberendezésről,
gondolkodásmódról, életérzésről írt könyvek is a kölcsönzési lista élére
kerültek. A skandináv gyermeknevelés, a lagom (boldogságkeresés), a
skandináv étrend, a skandináv szépirodalom szintén népszerű könyvek
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könyvtárunkban, ezért igyekszünk ezekben a témákban megjelent
könyvekből vásárolni. Az esten azt próbáltuk körüljárni, hogy mi lehet az
oka ennek a jelenségnek? Történt-e valami jelentős változás az északi
országok életében, ami hirtelen annyira vonzóvá tette őket az olvasók
számára vagy egyszerűen most értünk meg, most váltunk nyitottá azokra az
értékekre, melyeket az északiak képviselnek? A beszélgetésen kiderült,
mely országok tartoznak a skandináv országok közé, milyen hasonló
történelmi folyamatok zajlottak ezekben az országokban, milyen új
erőforrások okozták ezen országok gazdagságát, mire és hogyan költik a
pénzüket, mit jelent a nyilvánosság, milyen demokrácia felfogásuk van.
Természetesen szó volt a különbözőségekről is, és arról is, hogy a mai kor
kérdéseire – klímaváltozás, bevándorlás – milyen válaszokat adnak. Választ
kaptunk arra, mi különbözteti meg a skandináv krimiket a klasszikus
krimiktől, milyen szépirodalmi műveket érdemes olvasni, melyek azok a
legjobb filmek, ahol a skandináv életérzés visszaköszön. A beszélgetésen a
skandináv kultúra két olyan elkötelezett híve, kiváló ismerője vett részt,
akik nemcsak a történelmi kitekintésben tudtak eligazítást adni, hanem a
hétköznapi élet mindennapjait is megismerhettük, sőt skandináv „ajánlott”
irodalomjegyzéket is összeállítottak a nagyérdeműnek.
Résztvevők száma: 32 fő
4. Ábelesz-kóbeles
Időpont:
Helyszín:
Közreműködő:
Költség:

2019. október 3. 14 óra
Boráros téri Könyvtár, 1093 Budapest, Boráros tér 2.
Kulcsár-Elek Csilla / Archi-man Kft.
50.000,-Ft (előadói tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján)
A székely népmesét a Csillangó Meseműhely előadásában láthatták
a megjelent pedagógusok és gyerekek. Kulcsár-Elek Csilla ízes
tájszólásban adta elő a történetet a nézők aktív részvételével. A
gyerekek kelthették életre a királyt, királynét, a királykisasszonyt,
Programismertető: de még a disznópásztort és az öreg csőszt is. A mese közben, azt
kiegészítve, a történéseknek nyomatékot adva, magyar népdalok,
népzene csendült fel a meseműhely tagjainak közreműködésével. A
közönségnek nagy élmény volt a játék után megismerkedni a
hegedűvel, brácsával, cimbalommal és az ütős hangszerekkel.
Résztvevők száma: 60 fő
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5. Mesék könyve - Jancsi és Juliska a Batyu Színház előadásában
Időpont: 2019. október. 3. 10 óra
Helyszín: Móricz Zsigmond Könyvtár 1118 Budapest, Nagyszeben tér 1.
Közreműködő: Batyu Színház / Petronelli Színház Műv. Bt.
Költség: 55.000,-Ft (előadói tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján)
A Batyu Színház volt könyvtárunk vendége az Országos Könyvtári Napok
keretében. A Jancsi és Juliska c. bábjátékot láthatták az érdeklődő gyerekek
és felnőttek. A mese szereplői hol kesztyűbábokként, hol pedig nagyméretű
pálcás bábokként elevenedtek meg a paraván mögött, illetve előtt, Gergelyi
Júlia remek színészi játékával kiegészülve. Ez a kettősség még
Programismertető: látványosabbá és élvezetesebbé tette az előadást. Jancsi és Juliska a
gyerekek közé is bementek, bevonva őket a játékba. A kicsik nagyon
élvezték, hogy a bábok tőlük kértek tanácsot, bíztatást. Az előadás után, aki
kíváncsi volt rá megfoghatta a bábokat, és a bábozást is kipróbálhatta.
A könyvtári program remek kikapcsolódást nyújtott az egész családnak.
Résztvevők száma: 71 fő

6-7. Utazás a képzelet világába – Drámajátékok a könyvtárban - 1. Az én barátaim – 2. Erdei
kirándulás
Időpont: 2019. október 1. 10 óra
és
2019. október 3. 10 óra
Helyszín: Nagytétényi Könyvtár 1225 Budapest, Nagytétényi út 283.
Közreműködő: Hajdúné Lovas Mária Zsuzsanna
Költség: 2x49.158,-Ft (előadói tiszteletdíj+járulékok, megbízási szerződés alapján)
Lovas Zsuzsa drámapedagógus tartott foglalkozást a könyvtárban két
alkalommal. Foglalkozás menete: Olyan történetbe kerülünk, ami egy
képzeletbeli világba visz el minket. Együtt keressük és építjük fel a
Programismertető: történetet és ezzel élményszerűen bevonódnak a gyerekek a játékba. Erre a
célra alkalmas mesékből indított történetek egyedi feldolgozása. A
drámajátékok fejlesztik az empátiát, a toleranciát és egy felszabadult miliőt
hoznak létre a könyvtárban.
Résztvevők száma: 36 fő
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8. „Ketten írtuk” meseíró- és illusztráló pályázat alapjául szolgáló mese
Időpont: 2019. október 3-ig
Helyszín: Ugocsa utcai Könyvtár, 1126 Budapest, Ugocsa utca 10.
Közreműködő: Mészöly Ágnes Anna
Költség: 20.000,-Ft (előadói tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján)
A Vállalkozó – Mészöly Ágnes Anna– 2019. 10. 3-ig, megírta a 2020. évi
Programismertető: „Ketten írtuk” meseíró pályázat alapjául szolgáló mesét az Ugocsa utcai
Könyvtár részére.
9. Csupa Kufli
Időpont:
Helyszín:
Közreműködő:
Költség:

2019. október 5. 10.30 óra
Török utcai Könyvtár 1023 Budapest, Török utca 7-9.
Kautzky-Dániel András
40.000,-Ft (előadói tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján)
A programra kisgyermekes családokat vártunk. Könyvtárunkban heti
rendszerességgel van „Mesekuckó”, ahol meseolvasás, diafilmvetítés, és
havonta egyszer kézműves foglalkozás is van a gyerekeknek, így már
kialakult az a gyermek illetve családi kör, akik rendszeresen részt vesznek
a gyermekprogramokon. A hozzánk járó gyerekek szeretik és ismerik a
Kufli történeteket, folyamatosan kölcsönzésben vannak a róluk szóló
Programismertető: könyvek, és a diafilmek is. Dániel András nem csak kitalálója, de
illusztrátora is hőseinek, aki egyedi látásmóddal és humorral alkotja meg a
karaktereket és a történeteket, és ezzel megkerülhetetlen frissességet hozott
a gyerekeknek szóló irodalomba. Programunkon nemcsak felolvasott
legújabb könyvéből, hanem interaktívan be is vonta a gyerekeket a
vetítésbe, az előadás végén pedig személyre szólóan dedikált, s minden
gyereknek rajzolt is a könyvébe.
Résztvevők száma: 73 fő

10. Szépenszóló fütyöri
Időpont:
Helyszín:
Közreműködő:
Költség:

2019. október 5. 10. óra
Békásmegyeri Könyvtár 1039 Budapest, Füst Milán u. 26.
Tóth Krisztina
60.000,-Ft (előadói tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján)
„Mese az öreg királyról, akinek a hallását csak egy szép szavú madár éneke
adhatja vissza. Ám e madarat sok-sok próbatétel után csak az szerezheti
Programismertető:
meg, akinek jó a szíve és tiszta a lelke…” Az interaktív, élő zenés előadást
sok dallal és játékkal színesítették az előadók. Az óvodás és kisiskolás
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nézősereg szívesen bekapcsolódott a meseszövésbe, lelkesen énekelt és
játszott a mesélővel. Az előadást követően lehetőség nyílt a hangszerekkel
és a bábokkal való ismerkedésre is, ami különösen népszerű volt a kicsik
körében.
Résztvevők száma: 55 fő

11. „Ketten írtuk” – meseíró- és illusztráló pályázat
Időpont: 2019. október 5. 10 óra
Helyszín: Ugocsa utcai Könyvtár, 1126 Budapest, Ugocsa utca 10.
Közreműködő: Harcos Bálint / dr. Harcos Bt.
Költség: 30.000,-Ft (előadói tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján)
48.365,-Ft (pedagógiai/kulturális program anyagköltsége / jutalomkönyv)
2019-ben 16. alkalommal hirdette meg az Ugocsa utcai könyvtár „Ketten
írtuk” című pályázatát. Idén Harcos Bálint, A boszorkánycica, a Petya és
Tulipán, a Dorka és az elgurult gomb, valamint a Szofi-sorozat megalkotója
írt a könyvtár felkérésére egy mesét Lobélia kisasszony és a rettentő
koszorkány címmel, melynek folytatására, illusztrálására pályázhattak a
gyerekek. A történet alaposan megmozgatta a gyerekek fantáziáját, amit
bizonyít, hogy több mint kétszázan (124 mesebefejezéssel és 107
illusztrációval) küldtek be pályázatot. A legjobban sikerült pályaművek
Programismertető:
alkotói 2019. október 5-én vehették át ünnepélyes keretek közt az
okleveleiket és a megérdemelt jutalmakat. Az eseményre az országos
könyvtári napok keretében került sor. A történet alaposan megmozgatta a
gyerekek fantáziáját, amit bizonyít, hogy több mint kétszázan (124
mesebefejezéssel és 107 illusztrációval) küldtek be pályázatot. A legjobban
sikerült pályaművek alkotói 2019. október 5-én vehették át ünnepélyes
keretek közt az okleveleiket és a megérdemelt jutalmakat. Az eseményre az
országos könyvtári napok keretében került sor.
Résztvevők száma: 104 fő
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12. A rendíthetetlen sündisznócska – a Szeleburdi Meseszínház előadásában
Időpont: 2019. október 6. 10.30
Helyszín: Kelenföldi Könyvtár 1119 Budapest, Etele út 55.
Közreműködő: Pálfy Zsolt és Ördögh Ottó / Napkapu 2005 Kft.
Költség: 80.000,-Ft (előadói tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján)
A gyerekek elhatározzák, hogy ajándékot készítenek Hóbelebanc
Bonifácnak, a nagy varázslónak, hiszen rá sosem gondol senki sem. Igen
ám, de ki vigye el a meglepetést a varázsló birodalmába? Hmmm... Hát ki
Programismertető:
más, mint a rendíthetetlen sündisznócska, aki szembeszáll ezer veszéllyel,
és eljuttatja az ajándékot a Hóbelebanc Bonifácnak, illetve... A végén úgyis
kiderül.
Résztvevők száma: 85 fő

13. Százszorszép Bóbiska
Időpont: 2019. október 6. 11. óra
Helyszín: Ugocsa utcai Könyvtár, 1126 Budapest, Ugocsa utca 10.
Közreműködő: Majoros Ágnes
Költség: 70.000,-Ft (előadói tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján)
A vasárnapi rendkívüli nyitvatartás alkalmából Edith Nesbith tündérmeséje
nyomán íródott Százszorszép Bóbiska című bábjátékot láthatták a
könyvtárunkba látogató kisgyermekes családok, Majoros Ági előadásában.
Programismertető: Az előadás a jól ismert népmesei elemeket tartalmazta, gazdag nyelvi – és
helyzetkomikummal fűszerezve. A 45 perces előadás nagy sikert aratott a
gyerekek körében. A gyerekeket interaktív jelenetekkel vonták be az
előadás történetébe, ezáltal elősegítve a mese befogadását.
Résztvevők száma: 72 fő
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V. A FSZEK 2. régió könyvtáraiban megvalósult programok
1. Skócia ege szabad – Kéri György író, zenész, skótdudás
Időpont: 2019. október 2. 17 óra
Helyszín: IV/1. Király utcai Könyvtár, 1042 Budapest, Király u. 5.
Közreműködő: Kéri György
Költség: 60.000,-Ft (előadói tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján)
Igazán különleges élményben lehetett részük azoknak a felnőtteknek és
gyermekeknek, akik részt vettek az Országos Könyvtári Napok alkalmából
a Király utcai könyvtárban szervezett író-olvasó találkozón. A vendég Kéri
György író-zenész, az első magyar skótdudás volt. A résztvevők érdeklődve
tapinthatták a bemutatott skót ruhákat, lenyűgözve ízlelgették a Felföld
whiskyjét, és áhítattal hallgatták a skót duda, élő hangjait, ismertek rá
Programismertető: korosztályuk kedvenc melódiáiban örökbecsű kelta dalokra, meglepődve
ismerték fel a skót-magyar történelem közös lapjait. Közben
megismerkedtek Kéri György II. világháború idején játszódó, valós
eseményeken alapuló könyvével a „Skócia ege szabad” c. kötettel. A
találkozás végén pedig hosszú ideig ostromolták kérdéseikkel a
SKÓTDUDÁS-t, aki egyedi módon gyúrta egybe Sir Walter Scott és Rejtő
Jenő stílusát.
Résztvevők száma: 42 fő

2. „Húúú, de titokzatos éjszakai vadászok”: A madarak világa – Gőgös Zsuzsanna zoológus
ismeretterjesztő előadása
Időpont: 2019. október. 6. 10 óra
Helyszín: IV/1. Király utcai Könyvtár, 1042 Budapest, Király u. 5.
Közreműködő: Gőgös Zsuzsanna / Mancsok és Tappancsok Kft.
Költség: 50.000,-Ft (előadói tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján)
Az Állatok Világnapja egybe esett az Országos Könyvtári Napok Könyves
Vasárnapjával. Az OKN idei tematikája az ENSZ fenntartható fejlődési
keretrendszerére épült. A KÖNYVTÁRAK AZ EMBERÉRT –
FELELŐSSÉGÜNK A FÖLDÉRT projekt keretében olyan családi
programot szerveztünk Gőgös Zsuzsanna zoológus segítségével, ahol a
Programismertető:
madárvilág szépségeit, változatosságát lehetett megismerni. Akik részt
vettek a Király utcai könyvtár kertjében lezajlott „A madarak világa” c.
előadáson élőben találkozhattak kanárival, fürjjel, kuvikkal, uhuval, Harris
héjával és galambokkal. A madarak táplálék-állatainak szerepeltetésével –
voltak rovarok, gabonasikló, patkány és sün – a biológiai rendszer
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összefüggéseit tapasztalhatták meg. Megtudhatták miért és miről énekelnek
a madarak, mekkorák, hol élnek és mivel táplálkoznak, mit tegyünk, avagy
ne tegyünk, hogy védjük természeti környezetüket. A nagy sikerű bemutató
után még sokáig kérdezgették Gőgös Zsuzsannát és ismerkedtek közvetlen
közelről az állatokkal.
Résztvevők száma: 67 fő

3. „Mesél a természet”: Magyarország állatvilága – Telegdi Ágnes író, természetfotós
ismeretterjesztő előadása”
Időpont: 2019. október. 6. 11.30 óra
Helyszín: IV/1. Király utcai Könyvtár, 1042 Budapest, Király u. 5.
Közreműködő: Hamarné Telegdi Ágnes / Ring Color
Költség: 50.000,-Ft (előadói tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján)
Az Állatok Világnapja egybe esett az Országos Könyvtári Napok Könyves
Vasárnapjával. Az OKN idei tematikája az ENSZ fenntartható fejlődési
keretrendszerére épült. A KÖNYVTÁRAK AZ EMBERÉRT –
FELELŐSSÉGÜNK A FÖLDÉRT projekt keretében olyan gyermek
programot szerveztünk Telegdi Ágnes író, természetfotós segítségével,
ahol Magyarország állatvilágának szépségeit, változatosságát tudták a
Programismertető:
gyermekek megismerni. Gyönyörű természetfotók vetítése közben mesélt
Telegdi Ágnes az állatok szokásairól, élőhelyeik különbözőségéről,
magyarországi fellelhetőségükről. Az „Ó azok a csodálatos állatok” c.
könyvsorozata segítségével könyvekben is megmutatta mindezt nekik, így
a gyerekek az ismeretterjesztő előadás után boldogan kölcsönözték ki a
sorozat köteteit, hogy otthon tovább ismerkedjenek az állatokkal.
Résztvevők száma: 33 fő
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4. „Kóser – Kipa – Klezmer”: avagy a kultúrák a könyvtárban
Időpont: 2019. október 02. 17 óra
Helyszín: VII/2. Deák Ferenc Könyvtár, 1074 Bp., Rottenbiller u. 10.
Közreműködő: Szunyogh Szabolcs / Skola Bt. és Bóka B. László / Culturart Ktf.
40.000,-Ft (előadói tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján)
Költség: 40.000,-Ft (előadói tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján)
15.716,-Ft (installációs költség)
Igazán élvezetes előadást hallgattak az érdeklődők a zsidóságról, a ma is
élő zsidó hagyományokról, Erzsébetvárosról mint a fővárosi zsidóság
történelmi színteréről. A prezentációval színesített program során
Szunyogh Szabolcs újságíró ismertette meg hallgatóit olyan különleges
Programismertető:
helyszínekkel és történetekkel, amelyek sokszor az ismeretterjesztő
könyvekben sem kerülnek említésre. Bóka B. László történész mint
moderátor színes hozzászólásaival, kiegészítéseivel tette emlékezetessé a
beszámolót.
Résztvevők száma: 37 fő
5. „Ilók és Mihók”: Fantáziamalom Családi Színház előadása
Időpont: 2019. szeptember 30. 10.30 óra
Helyszín: XIII/6. Angyalföldi Kertvárosi Könyvtár 1131 Mosoly utca 40/a.
Közreműködő: Szőcs Péter, Szőcs Bálint (Fantáziamalom Családi Színház)
Költség: 70.000,-Ft (előadói tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján)
A Fantáziamalom Családi Színház előadásában egy igazi gyerekszínházat,
sőt igazi családi színházat láthattunk, ahol három népmesét dolgoztak fel
ebben az egészen egyedi, interaktív előadásban. Az Aranyszőrű bárány,
Ilók és Mihók valamint a Répamese története elevenedett meg. Egy olyan
gyerekszínházat láthattunk, ahol a nézők soraiban ültek a szegény ember
gyermekei, a módos gazda juhai, ahol a gyerekek közösen nevettették meg
a durcás királykisasszonyt. Ilók és Mihók történetén együtt mulattunk,
Programismertető:
ahogy Mihók megkérte Ilókot, majd ismét az együttjátszásé volt a főszerep,
hisz a harmadik mesében a répát közösen húztuk ki a földből. A gyerekek
teljes odaadással vettek részt a játékban, élvezték, hogy ők formálhatták a
történet alakulását. Összegzésképpen elmondható, hogy ezen az előadáson
a jókedvé volt a főszerep, a gyerekek felszabadultan érezték magukat, jó
hangulatban, vidáman, élményekkel gazdagodva térhettek vissza az
óvodába.
Résztvevők száma: 45 fő
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6. „Apropó könyv! – Akik már nem leszünk sose”: Beszélgetés Krusovszky Dénes íróval
Időpont: 2019. október 4. 18.00
Helyszín: XIII/8. Dagály utcai könyvtár, 1138 Budapest Dagály u. 9.
Közreműködő: Krusovszky Dénes
Költség: 60.000,-Ft (előadói tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján)
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, a Nemzeti Kulturális Alap
Közgyűjtemények Kollégiumának 204108/01555 számú „Informálni.
Integrálni. Inspirálni. Az ezerarcú könyvtár 5” című pályázatának
köszönhetően Krusovszky Dénest láthattuk vendégül Apropó könyv! –
irodalmi beszélgetéssorozatunk keretében. Az eredetileg meghirdetettekkel
szemben Halász Margit betegsége miatt nem tudott részt venni a
programon, így Krusovszky Dénessel Báling Gábor könyvtárvezető
beszélgetett. A 2019-ben, Akik már nem leszünk sosem c. regényéért Libri
Programismertető:
irodalmi közönségdíjat nyert alkotó beszélt a költővé válás, majd a
prózairodalom felé fordulás részleteiről, az megtalált írói hangról,
novelláskötetésről és végül a nagy sikerű regényről. Bepillantást
nyerhettünk a kutatómunkába, a regény történeti hátterébe, a személyes
kapcsolódási pontokba. A regény sikere érződött a közönség nagy számán
és aktivitásán, látogatóink az izgalmas beszélgetés után feltett kérdéseikre
is választ kaptak. Közönségünk elégedetten, rendkívül pozitív
visszajelzéseket adva távozott az estéről.
Résztvevők száma: 63 fő
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7. „Palkó pityókás kenyere”: Lóca Együttes fellépése
Időpont: 2019. október 6. 11.00
Helyszín: XIII/8. Dagály utcai könyvtár, 1138 Budapest Dagály u. 9.
Közreműködő: Lóca Együttes / Fekete Irén
Költség: 75.000,-Ft (előadói tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján)
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, a Nemzeti Kulturális Alap
Közgyűjtemények Kollégiumának 204108/01555 számú, „Informálni.
Integrálni. Inspirálni. Az ezerarcú könyvtár 5” című pályázatának
köszönhetően a Könyves Vasárnap alkalmából a Lóca Együttest láthattuk
vendégül. A Palkó pityókás kenyere c. zenés népmese nagy sikert aratott
a gyerekek és szüleik körében. A résztvevők nem pusztán végighallgatták
Programismertető:
az előadást, hanem tánccal, énekkel, mondókákkal be is kapcsolódtak abba.
Az előadás végeztével, vastapssal köszönték meg a zenészek produkcióját.
Ezen a délelőttön sem maradt el az előadók és gyerekek beszélgetése,
bemutatták hangszereiket, amelyeket a kicsik meg is szólaltathattak.
Reményeink szerint minden gyermek elégedetten, élményekkel telve
hagyta el könyvtárunkat ezen a vasárnapi napon.
Résztvevők száma: 64 fő

8. Vendégünk Dragomán György”: Beszélgetés Dragomán György íróval
Időpont: 2019.10.2. 17.00
Helyszín: XV/3. Zsókavár utcai Könyvtár, 1157 Budapest, Zsókavár utca 28.
Közreműködő: Dragomán György
Költség: 90.000,-Ft (előadói tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján)
Az Országos Könyvtári Napok 2019. programsorozat nyitó
rendezvényeként a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Zsókavár utcai
Könyvtára Dragomán Györgyöt látta vendégül. A Pusztítás könyve, A fehér
király, a Máglya, az Oroszlánkórus, a Rendszerújra könyvek szerzője
kötetlen beszélgetés keretében mesélt a művek keletkezéséről, az
Oroszlánkórusból felolvasott novella kapcsán a vendégeink kérdéseket
Programismertető:
tehettek fel, amelyek során szóba került a zene és az irodalom és a novellaregény kapcsolata. A baráti beszélgetés végén szóba kerültek a kulináris
élvezetek, Dragomán György receptjei igazi ínyencségek elkészítéséhez
adnak segítséget. A résztvevőket a Dragomán-féle zakuszkával kínáltuk,
amely mindenkinél nagy sikert aratott, és ezzel külön meglepetést is
szereztünk vendégünknek.
Résztvevők száma: 52 fő
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9. Leszel a barátom?”: Vadadi Adrienn mesél
Időpont: 2019.10.09. 17.00
Helyszín: XV/3. Zsókavár utcai Könyvtár, 1157 Budapest, Zsókavár utca 28.
Közreműködő: Fülöp-Vadadi Adrienn
Költség: 70.000,-Ft (előadói tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján)
Az Országos Könyvtári Napok 2019. programsorozat rendezvényeként a
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Zsókavár utcai Könyvtára Vadadi Adriennt
látta vendégül. Az írónő könyvei rendkívül népszerűek mind a gyerekek, mind
Programismertető: a szülők körében. Vadadi Adrienn óvónő volt, ezért rendkívül jól bevonta a
gyerekeket a felolvasás menetébe. Rengeteget mondókáztak énekeltek,
játszottak, nemcsak a gyerekek, hanem a szülők is.. A meseolvasás végén
nagyon sokan álltak sorba, hogy kedvenc könyvüket dedikáltassák.
Résztvevők száma: 76 fő

10. Jómadarak a könyvtárban: Telegdi Ágnes író, természetfotós, pedagógus előadása
Időpont: 2019. október. 4. 11.00
Helyszín: XVI/2. Sashalmi Könyvtár, 1163 Budapest, Veres Péter út 53.
Közreműködő: Hamarné Telegdi Ágnes / Ring Color
Költség: 50.000,-Ft (előadói tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján)
Igazán különleges élményben lehetett részük azoknak a gyerekeknek, akik
eljöttek a Sashalmi könyvtár író-olvasó találkozójára. Telegdi Ágnes, aki
Programismertető: könyvtárunk visszatérő vendége, az állatok világnapján a madarak mellett a
vidrákról is mesélt és vetített. Történeteihez csodálatos természetfotói
jelentették az illusztrációt. A fotókból kiállítás is nyílt a programmal egy
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időben. Telegdi Ági, mint önkéntes vidramentő, a Peteshalmi Vidrapark
tevékenységét is bemutatatta a vetítés során. Nagy sikert arattak a cumizó
vidrabébikről készült képek. Az előadás után Ági összes, könyvtári
állományban lévő könyvét kikölcsönözték a résztvevő gyerekek.
Résztvevők száma: 39 fő

VI. A FSZEK 3. régió könyvtáraiban megvalósult programok
1. Fabula Bábszínház: Nagy akarok lenni című bábelőadása
Időpont: 2019. október 1. (kedd) 17-18 óra
Helyszín: Újhegyi Könyvtár 1108 Budapest Újhegyi sétány 16.
Közreműködő: Fabula Bábszínház
Költség: 80.000,-Ft (előadói tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján)
A kedves bábokkal elmesélt történet szereplői életébe belecsöppenve
megismerhettük az állatok hétköznapi szokásait, életét. Kedves történet
rokonszenves szereplőkkel, aranyos bábokkal elmesélve irányítja a gyerekeket
az állatok megismerése, védelme felé. A bábozás fejleszti a gyerekek
beszédfejlődését, szókincsét, ezzel az adott történettel pedig az állatok
Programismertető:
szeretetét, állatokról szóló ismereteik iránti igényt, a mese szeretetét és segíti
a bábszínházat látogató szokások elsajátítását is. Felszeghy Tibor és F Nagy
Eszter bábszínész, bábművész a többszereplős feladatokat kiválóan oldották
meg: minden egyes meseszereplőt különböző hang, hangszín, mozgás
segítségével mutatták be. A gyerekek teljes beleéléssel követték a történetet.
Résztvevők száma: 80 fő

2. A velünk élő természet népdalainkban- Divisi Kamarazenekar előadása
Időpont: 2019. október 2. (szerda) 19-20 óra
Helyszín: Újhegyi Könyvtár 1108 Budapest Újhegyi sétány 16.
Közreműködő: Divisi Kamarazenekar / Góbé Music
Költség: 60.000,-Ft (előadói tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján)
A Divisi Kamarazenekar két tagja: Dinya Dávid és Vizeli Máté gyerekek és
felnőttek részére is érdekes, változatos műsort állított össze sok-sok apró, de
lényeges ismeretanyaggal. A népi hangszerek felépítését, részeit, hangját
bemutatva gyerekdalok és virágénekek felelevenítésével, a nézők bevonásával
Programismertető:
bemutatták mennyire sok dalunkra jellemző a természet szeretete, a természeti
kép. A természet, a művészet (zene) egysége az ember számára fontos,
szükséges, az életünk tartozéka. Élmény volt a zene, élmény volt az
ismeretszerzés is.
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Résztvevők: 26 fő

3. Miénk e Földrajzi Múzeum - a Magyar Földrajzi Múzeum története és nevezetességei
Időpont: 2019. október 3. (csütörtök) 17-18 óra
Helyszín: Újhegyi Könyvtár 1108 Budapest Újhegyi sétány 16.
Közreműködő: Dr. Kubassek János
Költség: 50.000,-Ft (előadói tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján)
Dr. Kubassek János az Érden található Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója
tartott diavetítéssel egybekötött ismeretterjesztő előadást a múzeum
történetéről, létrehozásáról és nevezetességeiről. Balázs Dénes
Programismertető: munkásságáról hosszabban mesélt. A hallgatóság érdeklődve figyelt,
kérdezett a híres geológus tudósokról, a szoborpark alakjainak érdekes
életéről, kutatásairól, utazásaikról. Érdekes, változatos, szenvedélyes előadás
volt.
Résztvevők: 30 fő
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4. Bernát Ottília: Manódélelőtt – mesés utazás a három pillangóval a természetbe
Időpont: 2019. október 4. (péntek) 10-11 óra
Helyszín: Kőbányai Könyvtár 1105 Budapest, Szent László tér 7-14.
Közreműködő: Bernát Ottília
Költség: 30.000,-Ft (előadói tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján)
A természet szeretete egészen kicsi korunkban alakul ki. Manódélelőttünkön
a Három pillangó című mesével játszottunk, mondókával, zenével,
Programismertető:
kézműveskedéssel. Bernát Ottilia óvodapedagógus segítségével elrepültünk
egy őszi erdőbe, hogy meglessük, mi történik ott.
Résztvevők: 40 fő

5. Olvasás másként
Időpont:
Helyszín:
Közreműködő:
Költség:

2019. október 5. 16:30 órától 17:30 óráig
Kőbányai Könyvtár 1105 Budapest, Szent László tér 7-14
Czirják Helga / Varázsműhely Kft.
60.000,-Ft (előadói tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján)
Mázli terápiás kutya, sokat van gyerekek között, így ideális társa azoknak a
kisiskolásoknak, akik valamilyen oknál fogva olvasási nehézséggel
Programismertető:
küzdenek. A foglalkozáson közösen játszottunk egy kicsit Mázlival, majd a
gyerekek egyenként felolvastak neki rövid történeteket.
Résztvevők száma: 6 fő

6. A csoda bennünk van – író olvasó találkozó Schäffer Erzsébettel
Időpont: 2019. október 3.
Helyszín: Rákoskeresztúri Könyvtár,1173 Budapest, Pesti út 167.
Közreműködő: Schäffer Erzsébet / Fecskefark Kft.
Költség: 50.000,-Ft (előadói tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján)
Szilágyi Ildikó könyvtárvezető először az életéről kérdezte. Néhány nevezetes
életeseményéről mesélt. Majd könyveiről, terveiről beszélgettek. Az írónő
mesélés közben részleteket olvasott egy-egy könyvéből. Olvasóink nagy
Programismertető: örömmel fogadták, kérdések záporoztak felé, amire a rá jellemző
őszinteséggel, nyíltsággal és lelkesedéssel válaszolt. A rendezvény végén az
írónő dedikálta műveit. A könyvtár egyik legbensőségesebb eseménye volt
Schäffer Erzsébet író-olvasó találkozója.
Résztvevők száma: 55 fő
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7. Könyves vasárnap Vári Ildikóval a Lőrinci Nagykönyvtárban
Időpont: 2019. október 6. , vasárnap 10.30 órától 11.45 óráig
Helyszín: Lőrinci Nagykönyvtár,1183 Budapest, Thököly út 5.
Közreműködő: Vári Ildikó és a Kőmazsik Bábcsoport / Markom Team Kft.
Költség: 50.000,-Ft (előadói tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján)
A könyvtár galériájában Juglné Vilhelm Tünde könyvtárvezető megnyitotta
Vári Ildikó Bábvarázs című kiállítását. Vári Ildikó pedagógus és bábkészítő
művész több, mint 25 éve kezdő pedagógusként fertőződött meg a bábkészítés
művészetével. A galériában kiállított bábok egy kis töredéke negyedszázados
munkásságának. A könyvtár látogatói többek között találkozhatnak
Mazsolával, Tádéval és Manócskával. A könyvtárba a Vitéz László unokája
Programismertető:
című előadással érkeztek, amely előadásért a Gyermekbábosok XXVI.
Országos Fesztiválján Egerben ezüst minősítést kaptak. A könyvtárban kicsik
és nagyok együtt szurkoltak a főhősnek, majd éljenzéssel és vastapssal
köszönték meg az előadást. A Kőmazsik Bábcsoport tagjai az előadás után
kijöttek a paraván takarásából és kihozták a bábokat megmutatni a
közönségnek.
Résztvevők száma: 105 fő
A rendezvényről készült fotók az alábbi linken megtekinthetők:
https://photos.app.goo.gl/sN5ohgyrgX8yjD1w7

8. Felelősségteljes állattartás
Időpont: 2019. október 6., vasárnap 13 órától 14 óráig
Helyszín: Lőrinci Nagykönyvtár,1183 Budapest, Thököly út 5.
Közreműködő: Legendi Judit
22

60.000,-Ft (előadói tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján)
Legendi Judit, a Zöld Zebra Állat- és Természetvédő Egyesület elnöke segítőjével
Lotti kutyával és az egyesület két befogadott, gazdira váró kutyusával a
Programismertető:
felelősségteljes állattartásról tartott előadást. Mikor vagy jó gazdi? Hogyan
gondoskodj a kis kedvencedről? Sok hasznos tanáccsal távoztak az érdeklődők.
Résztvevők száma: 25 fő (ebből 15 gyerek)
Költség:

A programokról készült képek az alábbi linken tekinthetők meg:
https://photos.app.goo.gl/sN5ohgyrgX8yjD1w7
https://photos.app.goo.gl/TvnoT9UQJu93maeBA
A program népszerűsítése: http://www.fszek.hu/konyvtaraink/thokoly_ut_5_
Városkép 2019. 09.17. XXVIII. évfolyam 16. szám /
https://www.facebook.com/fszekthokoly/

9. Kerekesszékkel a világ körül
Időpont: 2019. október 1. 14 órától 15 óráig
Helyszín: Lőrinci Nagykönyvtár,1183 Budapest, Thököly út 5.
Közreműködő: Nagy Bendegúz
Költség: 80.000,-Ft (előadói tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján)
Nagy Bendegúz író, építész, műkedvelő fotós, kerekesszékes világjáróval
beszélgetett Berta Beáta, a Karinthy Frigyes Gimnázium
pedagógusa. Bendegúz gerince sportbaleset következtében megsérült,
kerekesszékbe került, de az elmúlt másfél évtizedben bejárta a fél világot.
A rendezvényen utazásairól megjelent könyvéről, az átélt élményekről,
nehézségekről, mindennapjairól beszélgettünk. Könyvében 12 országba
Programismertető: kalauzol el bennünket, követhetjük Ázsiába, Afrikába, Latin-Amerikába.
Úgy mutatja be ezeket a távoli vidékeket és az ott élőket, ahogyan ő a
túrázásai során látta. Könyvét saját fotóival illusztrálta. Bendegúz, akinek
elszántsága, vállalkozó kedve mindenkinek példát adhat, arra bíztatta a
megjelent fiatalokat, hogy utazzanak minél többet, tapasztalják meg az
adott ország kultúráját, hogy hogyan élnek, gondolkodnak a világ tájain az
emberek.
Résztvevők száma: 65 fő
A programról készült képek az alábbi linken tekinthetők
https://photos.app.goo.gl/sN5ohgyrgX8yjD1w7
A program népszerűsítése:
http://www.fszek.hu/konyvtaraink/thokoly_ut_5_/?article_hid=33901
Városkép 2016. 10.05. XXV. évfolyam 16. szám
https://www.facebook.com/fszekthokoly/
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10. Maraságok, madarak, jóbarátok
Időpont: 2019. október 6. , vasárnap 12 órától 13 óráig
Helyszín: Lőrinci Nagykönyvtár,1183 Budapest, Thököly út 5.
Közreműködő: Miklya Zsolt költő
Költség: 50.000,-Ft (előadói tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján)
Miklya Zsolt költő által megadott szempontok szerint, nyáron mese- és
versíró pályázatot hirdettünk. A beérkezett pályamunkákat Miklya Zsolt és
Kovácsné Lezancsek Olga gyerekkönyvtáros értékelte. Az ünnepélyes
Programismertető:
eredményhirdetésre Könyves vasárnapon került sor. Miklya Zsolt nagyon jó
hangulatot teremtett, több pályamunkából felolvasott, majd az értékelés után
átadta a díjakat.
Résztvevők száma: 28 fő (ebből 12 gyerek)
A program népszerűsítése: http://www.fszek.hu/konyvtaraink/thokoly_ut_5_
Városkép 2019. 09.17.. XXVIII. évfolyam 16. szám
https://www.facebook.com/fszekthokoly/
https://www.facebook.com/fszekthokoly/
A rendezvényről készült fotók az alábbi linken megtekinthetők:
https://photos.app.goo.gl/sN5ohgyrgX8yjD1w7
https://www.facebook.com/fszekthokoly/posts/2723315404385592
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11. Velünk élő természet – Manófaktúra, mesés kézműves foglalkozás
Időpont: 2019. október 4. 17 órától 18.30-ig
Helyszín: Üllői úti Könyvtár, 1191 Budapest, Üllői út 255.
Közreműködő: Lovranits Júlia Villő
Költség: 30.000,-Ft (előadói tiszteletdíj, megbízási szerződés alapján)
Péntekenként kézműves foglalkozással („manófaktúrával”) várjuk a
gyerekeket. Az állatok világnapja alkalmából különleges manófaktúránk
vendége Lovranits Júlia Villő író, mesemondó, biológus volt, aki
tündérszárnyon, madárszárnyon repítette a gyerekeket a madarak
Programismertető: birodalmába. Sokféle madaras mesét mesélt a nyakában lógó "óriás"
mesekönyvből (azazhogy inkább fejből), megismerkedtünk a madarak
színeivel, hangjaival, kezünkből meg is formáltunk jó néhányat. A téli zord
időre készülve madáreretőt is készítettünk, újrahasznosítottunk vele tejes- és
gyümölcsleves dobozokat.
Résztvevők száma: 25 fő
12. Őrült szerkezetek workshopja. Fenntarthatóan, tudatosan élni
Időpont: 2019. október 5. 10 órától 13 óráig
Helyszín: Üllői úti Könyvtár, 1191 Budapest, Üllői út 255.
Közreműködő: Cellux csoport
Költség: 70.000,-Ft (előadói tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján)
Apró kütyükből működő szerkezetek készültek a Cellux csoport
workshopján könyvtárunkban. Őrült szerkezetek workshopunkon a cél az
volt, hogy egy minél bonyolultabb, minél mókásabb könyvlapozó gépet
Programismertető:
alkossunk. A Cellux csoport segítségével egész délelőtt gondolkoztunk,
terveztünk, kiviteleztünk, és végül a sokadik főpróba után sikerült a Működő
Könyvlapozó Őrült Szerkezetet megszerkeszteni
Résztvevők száma: 30 fő
Videó az elkészült a könyvlapozóról:
https://www.facebook.com/fszekulloi/videos/2397379947046454
13. Madeira, Azori-szigetek
Időpont: 2019. október 1. 17.00 órától 18.30 óráig
Helyszín: Sétáló utcai Könyvtár, 1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc utca 106.
Közreműködő: Boa Péter
Költség: 50.000,-Ft (előadói tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján)
Ismét egy élvezetes útibeszámolót hallhattunk Boa Pétertől, aki már
biztosíték arra, hogy sikeres, teltházas rendezvényünk legyen. Az előadótól
megtudtuk, miben rejlik Madeira és a kevésbé ismert Azori-szigetek
vonzereje. Sok gyönyörű tájat, egzotikus, csodás növényzetet, szép
Programismertető: városokat partot láthattunk szebbnél szebb fotókon, videókon keresztül. Az
előadás végén kérdésekre válaszolt az előadó és a résztvevők is
megosztották élményeiket. Számos, érdekességekben is bővelkedő
információgazdag programunkat nagy tapssal és újabb találkozót kérve ért
véget a program.
Résztvevők száma: 37 fő
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14. Rumini kisegér és Berg Judit a könyvtárban
Időpont: 2019. október 4. 10.30 órától 11.30 óráig
Helyszín: Sétáló utcai Könyvtár, 1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc utca 106.
Közreműködő: Berg Judit / Divi-divi Kft.
Költség: 60.000,-Ft (előadói tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján)
Nagyon sok kis “ruminirajongó” készült izgatottan a találkozóra. Az
Országos Könyvtári Napok programsorozat részeként jött el a
könyvtárunkba Berg Judit József Attila-díjas írónő, többek között a Rumini
történetek kitalálója. Berg Judit elmesélte a gyerekeknek, hogyan készül egy
könyv, és kinek találta ki először Rumini kisegér történetét. Azt is
Programismertető: megtudtuk, hogy mi lesz a következő, 9. rész címe, amit várhatóan 3-4 hónap
múlva már olvashatnak is a gyerekek. Ádám felolvasott a Rumini című
könyvből egy kedves, vicces részletet, majd következett a könyvek
dedikálása. Berg Judit minden gyereknek (90 gyermek!) írt 1-2 kedves
mondatot az általuk hozott példányba, sőt, még néhány közös fotó is készült
a legvégén.
Résztvevők száma: 98 fő

15. Parapszichológia – a rejtélyek világa
Időpont: 2019. október 2. 17.00 órától 18.00 óráig
Helyszín: Sétáló utcai Könyvtár, 1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc utca 106.
Közreműködő: Paulinyi Tamás / Szintézis Egyesület
Költség: 80.000,-Ft (előadói tiszteletdíj, vállalkozói szerződés alapján)
Könyvtárunk vendége volt Paulinyi Tamás író, pszi-kutató, akit nagy feladat
elé állítottunk: megkértük, hogy egy órában mutassa be a parapszichológia
Programismertető:
szerteágazó tudományát. Az előadás első részében képet kaptunk a
parapszichológia történeti hátteréről, majd előadónk bemutatta a Pszi26

Résztvevők száma: 35 fő

A szakmai beszámoló a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár honlapján, az alábbi linken található
meg: https://fszek.hu/page/palyazatok

Budapest, 2021. október 5.
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Melléklet
A rendezvényekhez kapcsolódó plakátok

KorTársalgó
Beszélgetés, találkozás Csender Leventével 2019. október 1-én (kedden) 18 órakor az Országos
Könyvtári Napok keretében a Krúdy Gyula Könyvtárban.

Csender Levente
Napjaink prózairodalmának fiatal,
erőteljes, figyelemre méltó alakja.
Írásai igazi gyöngyszemei a kortárs magyar
irodalomnak.
A József Attila-díjas író elsősorban
novellákat szerez, emellett számos
folyóiratban publikál, rádiójátékot is
készített már.
Legutóbbi műve - A különleges
Meditittimó kalandjai - az első olyan
könyve, mely gyerekeknek készült.
Fotó: Hegedűs János
Az október 1-én (kedden) 18 órakor a Fő
téri Krúdy Gyula Könyvtárban az
Országos Könyvtári Napok keretében megszervezett programon a részvétel ingyenes és
regisztrációhoz kötött.
FSZEK Krúdy Gyula Könyvtára
1033 Budapest, Fő tér 5.
Tel: (1) 368-8476
E-mail: fszek0307@fszek.hu
A rendezvényt a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.
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BATYU SZÍNHÁZ
Jancsi és Juliska
Bábjáték a testvéri szeretetről
-óvodásoknak és kisiskolásoknakIdőpont:
2019. október 5. szombat 10 óra
Helyszín:
FSZEK Móricz Zsigmond Könyvtár 1118 Nagyszeben tér 1.
A rendezvény résztvevői a megjelenésükkel együtt tudomásul veszik, hogy a rendezvényen
fotó/videofelvétel készül, amelyet a könyvtár honlapján vagy Facebook oldalán közzé tehet. A
felvételen látható érintett írásban kifogásolhatja az arcmása közzétételét.
A rendezvény a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.

Szeretettel várunk minden
érdeklődőt!
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Meseíró és illusztráló pályázat eredményhirdetése
Végre elérkezik a várva várt nap, amikor találkozhatsz
Harcos Bálinttal, és megtudhatod a „Lobélia kisasszony és
a rettentő koszorkány” című mesének az író által elképzelt
végét.
A legszebb rajzok készítői és a legjobb mesebefejezések
kitalálói jutalomban részesülnek!
Mindenkit szeretettel várunk
2019. október 5-én (szombaton), 10 órakor
az Ugocsa utcai könyvtárban!
Vendég:
Harcos Bálint
író
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2019. október 5. (szombat) 10.00 óra
FSZEK Békásmegyeri Könyvtára
1039 Füst Milán u. 26.
Szépenszóló Fütyöri – bábszínház és muzsika
kicsiknek és nagyoknak
az Álomzug Társulás előadásában.

A mesét játssza és meséli: Tóth Kriszta
Az előadás ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Könyves Vasárnap
a Kelenföldi Könyvtárban
október 6-án rendkívüli nyitvatartás
9-től 13 óráig!
10.30 órától:
A rendíthetetlen sündisznócska
a Szeleburdi Meseszínház előadása

A gyerekek elhatározzák, hogy ajándékot készítenek Hóbelebanc Bonifácnak, a nagy
varázslónak,
hiszen rá sosem gondol senki sem. Igen ám, de ki vigye el a meglepetést a varázsló
birodalmába? Hmmm... Hát ki más, mint a rendíthetetlen sündisznócska, aki szembeszáll ezer
veszéllyel,
és eljuttatja az ajándékot a Hóbelebanc Bonifácnak, illetve.....
A végén úgyis kiderül.
A programon az NKA támogatásával valósul meg, a részvétel ingyenes!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A könyvtár által szervezett programon a részvétel ingyenes. A rendezvény résztvevői a
megjelenésükkel tudomásul veszik, hogy a rendezvényen fotó / videófelvétel készül, amelyet
a könyvtár honlapján vagy Facebook oldalán közzé tehet. A felvételen látható érintett írásban
kifogásolhatja az arcmása közzétételét.
Cím: 1119 Bp. Etele út 55., a BMK épületében
http://www.fszek.hu/konyvtaraink/etele_u__55_
http://www.facebook.com/kelenfoldi.konyvtar
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Majoros Ági Bábszínháza

Százszorszép Bóbiska
című előadással várjuk a kisebbeket és nagyobbakat
2019. október 6-án (vasárnap) 11 órakor
Egyszemélyes bábjáték Edith Nesbith tündérmeséje nyomán
A Királynők Kertjének közepén áll egy csodálatos harang, amely csak akkor szólal meg, ha a
Királynőnek gyermeke születik. Új lakói, a lusta harangemberkék átokkal sújtják
Százszorszép Bóbiska hercegnőt, mert a születését ünneplő harangszó felverte őket százéves
álmukból. Vajon sikerül-e Bóbiskának megtörni az átok erejét, és elnyerni a boldogságot?
A program ingyenes, mindenkit szeretettel várunk!
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Ugocsa utcai könyvtár
1126 Budapest, Ugocsa utca 10.
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