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A pályázat megvalósításának időtartama: 2012. szeptember 1. – 2013. május 31.

A 2012-es évben az NKA Közgyűjtemények Kollégiumának pályázata lehetőséget biztosított
az Országos Könyvtári Napok programsorozat (2012. október 1. – 7.) színvonalas
megrendezéséhez, valamint 2013. május 31-ig számos irodalmi, művészeti, zenei és gyerek
program megvalósításához.
2012-ben az Összefogás programsorozat az Európai Unió „Az aktív idősödés és a
nemzedékek közötti szolidaritás európai éve 2012” eseményeihez kapcsolódtak.

Programjaink célja: generációk találkozása a könyvtárban, a tolerancia fontossága, a tisztelet
az idősebbek iránt, a tudás és tapasztalat átadása a fiataloknak, az aktív, egészséges időskor
elérése.

A Kőbányai Könyvtárban a „Kreatív Nagyik: Textilfestés” program keretében az unokák
közösen nagyszüleikkel sajátíthatták el, a textilfestés tudományát, tökéletesíthették eddigi
tudásukat vagy mutathatták be a már korábban elkészült munkákat. Lelkes nagymamák
segítették a textilfestést elsajátítani a gyerekeknek, vagy hasonló korú társaiknak.

Az Üllői úti könyvtárban egy egész szombat délelőtt a nagyszülőkről és unokákról szólt,
történetmeséléssel és zenéléssel tettek „Időutazást a nagyiék gyerekkorába”. Mivel és mit
játszottak régen, milyen volt az óvoda és az iskola, hogyan telt egy átlagos nyári szünidő,
voltak-e táborok, nyaralások, miket énekeltek, mivel utaztak, jártak-e könyvtárba, mit
olvastak? A sok színes történetet a gyerekek papírra varázsolták, megörökítve egy általuk nem
ismert világot.

A Sétáló utcai könyvtár „Jóga 60 év felett” figyelemfelhívó programja az egészséges
időskorról, a mozgás fontosságáról, a jóga szellemi, lelki és testi frissítő hatásáról szólt.

Ugyancsak az aktív időskor jegyében került sor a Vénusz utcai könyvtár rendezvényére. „Egy
kis mozgás mindenkinek kell”- egy volt televízió műsor címére utalva – nyugdíjas tornára
várta az idősebb korosztályt. Egy szakavatott előadó mesélt az időskori mozgásszervi
betegségekről, melyek sok esetben megelőzhetők, enyhíthetők, vagy karban tarthatók a
tornával, testmozgással.

Török András vagyis Simplicissimus előadása igazi családi program volt. Nagyszülők,
szülők és gyerekek vettek részt a képzeletbeli Budapesti kalandozáson. A zenés, virtuális sétát
egy igazi, buszos városnézés zárta, ahol nemcsak az idegenvezető mesélt fővárosunkról,
hanem nagymamák és nagypapák is gyerekkoruk Budapestjéről. Milyen is volt a Vár, a
Városliget, a Vurstli, hogyan szórakoztak, pihentek, éltek hajdanában. Felelevenedtek a PestBudai dalok és nóták, a régvolt városrészek történetei; versek és irodalmi idézetek
színesítették az esti buszos „sétát”.
A Világképző előadás sorozat - Kaland az élet – Hogyan legyünk boldogabbak?
keretében Vujity Tvrtko „Pokoli” történeteit együtt hallgatták, fiatalok és idősek.
Zsúfolásig megtelt a Lőrinci Nagykönyvtár emeleti terme a Föld körüli utazás két órájára.
Izgalommal, vegyes csodálattal hallgatták a vidám, olykor szomorú és megrendítő
történeteket.
A gyerekkorban olvasott indián történetek felkeltik az érdeklődést a maja, inka és egyéb
indián civilizációk iránt. Igen népszerű a felnőttek és gyerekek körében a témához kapcsolódó
ismeretterjesztő irodalom, mely ezt a misztikus, távoli világot mutatja be. A 2012-re
megjósolt világvége is az indiánokhoz köthető. Legenda és valóság a maja civilizáció
tükrében Kézdi Nagy Géza előadása - a Péceli úti könyvtárban - sok érdekes titkot fedett fel
ebből a kultúrkörből.

A Bíró Mihály utcai könyvtárban Béka Bözsi kalandjai 2011-ben kezdődtek. 2012-ben az
Országos Könyvtári Napok programsorozatához kapcsolódva a Föld volt a téma: megóvása, a
szélsőséges időjárás, a természetben lejátszódó változások és még sok érdekesség hangzott el
az előadásokon – október 4-én és 5-én-, ahol az idősebb korosztály képviselői tapasztalataikat
osztották meg a fiatalokkal.

A Könyves Vasárnapon október 7-én a Kőbányai Könyvtár rendkívüli nyitva tartással várta
a látogatókat. Ezen a rendhagyó napon a Kőszirmocskák gyermek bábcsoport bábelőadása
-„Minden egér szereti a sajtot” - után a könyvtárosok a meséhez kapcsolódó „egeres”
játékokkal és kézműves foglakozással szórakoztatták a gyerekeket.

A hagyományos könyvtári szolgáltatásokon túl könyvtáraink feladatuknak tekintik hogy a
vizualitás, a zene, a színházi műfajok, a manuális tevékenységek, a játékok segítségével,
szórakoztatva közvetítsenek fontos információkat. Minél sokrétűbb formában bemutatni a

hazai és külhoni kultúrát. Programjaik találkozási lehetőséget biztosítanak barátoknak,
alkalmat magányosok ismerkedésére és ingyenes szórakozást fiataloknak és idősebbeknek
egyaránt.

Más népek kultúrájával való ismerkedés kiemelt célkitűzése a régió könyvtárainak. Így került
sor az „Indiai est: Ékszerben a földeken” Kézdi Nagy Géza előadására a Péceli
könyvtárban, ahol nemcsak kultúrtörténeti ismeretekre tehetett szert a hallgatóság, de
megkóstolhatta a hagyományos indiai konyha finomságait is.

A rejtelmes, zord és vad Skóciával ismerkedtek a Kőbányai Könyvtárban és a Lőrinci
Nagykönyvtárban. Kéri György az első magyar skót dudás nemcsak zenélt, de beszélt brit
szokásokról, különleges öltözékéről, rendkívüli hangszerekről, a skót-magyar történelem
közös pillanatairól.
Az irodalmi kávéházak a reneszánszukat élik. Kispesten, de a környező kerületekben sincs
hasonló kezdeményezés, s így a Könyvtári KultúrCafé hiánypótló szerepet tölt be. Irodalom,
film, színház, zene, utazás sok-sok program volt már a kávéház történetében. Utazni jó.
Megismerni más országokat, tájakat, városokat mindenki számára különleges élmény.
Megismerni szűkebb környezetünket már egy kicsit kötelesség is. Ennek igyekezett eleget
tenni a „Pest-budai látképek” előadás az Üllői úti könyvtár kávéházában. Már nem létező
kiskocsmák, éttermek, girbe-gurba utcái elevenedtek meg a virtuális utazás alkalmával. A
Tabán, az Ősbudavár, a korabeli Duna-part és még számos ma már nem látható épület.
A Kincses Budapest sorozat keretében Dobray Ádám kortárs kultúrakutató a régi mozik
világáról és múlt század első felében készült magyar filmekről mesélt a Kőbányai
Könyvtárban.
A zene legyen az akár népi vagy komoly, énekelt, vagy hangszeres megnyugvás a léleknek,
felemelő, kikapcsolódást, szórakozást nyújtó. Darvassy Andrea koncertje a Lőrinci
Nagykönyvtárban a tavasz hangulatát idézte meg. Bach, Beethoven és Schumann melódiák
szórakoztatták a közönséget. Andrea zongorajátékát kiegészítette a művek ismertetésével, a
szerzők életének bemutatásával.
Az Újhegyi Könyvtárban „Zene és lélek” címmel érdekes előadást hallgathattak a
résztvevők. Az előadás után érdekes beszélgetés zajlott a zenéről, zeneművekről, mint a lélek
fejlődését elősegítő művészetről.
A Kőbányai Könyvtár „Zenéről zenére” programja pedig felüdülést jelentett rohanó
világunkba.

A gyerekeket a szokásos mese és könyvtár ismereti foglalkozásokon túl színházi előadások
várták a Bíró Mihály utcai és a Sétáló utcai Könyvtárban, de volt Húsvéti táncház és
Gyereknapi kézműves foglalkozás is.
Összesen: 27 rendezvényt tartottunk több mint 1500 résztvevővel.
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