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Az Óbudai P latán Könyvtárban 2016 -ban vezetőváltásra kerü lt sor. Fontosnak tartottuk, 

hogy az in tézm ény továbbra  is rugalm asan reagáljon a használó i igények vá ltozására és 

m inőségi szo lgá lta tásokat nyújtson. A  21. századi e lvárásoknak m egfe le lő  többfunkciós 

könyvtári szo lgá lta tást a  használók igényeire alapoztuk. Em elle tt nyilvános ku lturá lis 

he lyszínként, a társas é le t közegeként vonzó, barátságos és befogadó helyként változa tos 

program kínálatta l lehetőséget adtunk  lá togató inknak szabadidejük hasznos és 

szórakoztató e ltö ltéséhez. 

 

Kiem elt projekt 

 

Az e lm últ év kiem elt pro jektje  vo lt az „E lbeszélt történelem  1956 ” cím ű program sorozat. 

Azt tűztük ki cé lu l, hogy a rendezvények ré sztvevői a  szóbeliségben é lő, in terjúkban, 

beszélgetésekben, visszaem lékezésekben e lérhető em lékezet segítségével he lyezzék 

h ite les kontextusba az eseményeket. 

 

P rogram ok: 

Előadás : Zászlóégetés és harisnyaforgatás m unkásnők ’56 -ban. 

Dr. Tóth Eszter Zsófia  PhD történész, a  Veritas Történetkutató In tézet tudom ányos 

főm unkatársának e lőadása. 

Dr. Tóth Eszter Zsófia  e lőadásában korabeli levé ltári források és sa ját in terjú i, va lam int a 

tém ához kapcsolódó fo tóanyag a lap ján e lsősorban arra kereste a vá laszt, hogyan  élték 

m eg Óbudán a m unkásnők az 1956 -os forradalmat. E lőadásunkat e lsősorban a fe lnőtt, 

va lam int a g im nazista, egyetem ista korosztá lynak szántuk. Az Óbudai (Budapesti) 

Harisnyagyár története Óbuda helytörténetének szerves részét a lkotja . Az e lőadás 

m ikrotörténeti m egközelítése hozzájáru lt Óbuda m int szűkebb környezetünk történetének 

m egism eréséhez, azonban az e lőadáson résztvevők számára lehetőséget adott a  tágabb 

társadalom történeti összefüggések m egértéséhez is.  

Időpont: 2016. május 5. 

Látogatószám : 22 fő 

 

Pódium beszélgetéssel egybekötött könyvbem utató : Csics Gyula: M agyar forradalom  1956: 

Napló (Egy tizenkét éves fiú  napló ja) c. kötet. 

Dr. Rainer M . János történész, az O rszágos Széchényi Könyvtár 1956 -os In tézet és O ra l 

History Archívum  m unkatársa, a  kö tet szerkesztő je , va lam int Csics Gyula a kötet szerző je.  

A kötet egy 12 éves fiú  napló ja , az 1956 -os esem ények le írása. A  naplóbejegyzések az 

1956-os B laha Lujza térrő l, a  rád ió híre irő l, a  szü lőktő l, szom szédoktó l ha llo tt történetekrő l 

szó lnak, sa já tos nézőpontból, ahogyan m ég nem  olvastunk, ha llo ttunk az ’56 -os 

esem ényekrő l.  

A program ot a g im nazista, egyetem ista és fe lnőtt korosztá lynak szerveztük. A  frontá lis 

közlésen a lapuló pódium beszélgetés aktív eszm ecserévé a lakult á t, sokan m egosztották a 

gyerekként á té lt em lékeiket, bekapcsolódtak a beszélgetésbe. Több résztvevő je lezte, 

hogy mennyire örü lt annak a lehetőségnek, hogy szem élyesen megélt é lm ényeit 

e lm esélhette  és összefüggésbe hozhatta m ások szám ára is értéket, in form ációt közvetítő 

m ódon. 

Időpont: 2016. október 18. 

Látogatószám : 26 fő  
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Film vetítéssel egybekötött érzékenyítő  beszélgetés középiskolásokkal: Naplófilm , 12 éves 

voltam  1956-ban 

Csics Gyula: M agyar forradalom  1956: Napló (Egy tizenkét éves fiú  napló ja) c. kötete 

a lap ján készült film  „Naplófilm , 12 éves vo ltam  ’56 -ban” vetítése az Óbudai P latán 

Könyvtárban.  

A film  m egtekintése után e lem ző -érzékenyítő  beszélgetés Dr. Sárközy Rékával, a  film  

producerével, az O rszágos Széchényi Könyvtár 1956 -os In tézet és O ra l History Archívum  

m unkatársával. 

Program unk cé lcsoportja  a  középiskolás korosztá ly vo lt. Sokan e ljö ttek az e lőző 

rendezvényen részt vevők közül. A  Naplófilm  m egtekintése után a Dr. Sárközy Réka á lta l 

vezetett in teraktív beszélgetésen részt  vevő d iákok megism erkedtek az ora l h istory 

m ódszerével is. Fontos vo lt szám unkra egy o lyan módszer bemutatása, amelyet m ás 

történelm i, társadalm i esemény fe ldo lgozása kapcsán is a lka lm azhatnak. A program  

segíte tte  a szem élyesség, érin tettség érzésének kia lakulását, az aktív m egismerést egy 

m akrotörténeti esem énnyel kapcsolatban. A  d iákok je lezték, hogy a történelm i 

tananyaghoz könnyen tud ják m ajd kötn i a  rendezvényen látottakat és ha llo ttakat, m ert 

m aga a film  m int műfa j és az é lő  beszélgetés könnyebben fe ldo lgozhatóvá te tte  szám ukra 

a konkrét történelm i tényeket. 

Az est végén a részt vevő d iákok és pedagógusok átvették a rendezvény tematiká jához 

kapcsolódó a jándékkönyveket, m elyek segíthetik őket a laposabban e lm élyü ln i a  tém ában . 

Időpont: 2016. novem ber 10. 

Látogatószám : 30 fő  

 

Az Óbudai P latán K önyvtár á llom ánya, használó i és használati adatai  

 

Nyilvános közkönyvtárként e lsődleges fe ladatunk az in form áció - és  

dokum entum szolgálta tás, a kölcsönzés, am ihez a szakm ai hátteret  a könyvtár 

dokum entum ainak tervszerű beszerzése, rendezése, a form ai és tarta lm i fe ltárás , a  

hozzáférhetőség b iztosítása, a tá jékoztató -, keresőeszközök lé trehozása adja. Nagy 

hangsúlyt he lyezünk a dokum entumok széles körének szolgá lta tására a szórakoztató 

irodalom tó l a tudom ányos in form áció ig . Tevékenységünk során bevezetjük és használjuk 

az ú j technológiákat. 

 

A szépirodalm i á llom ány ú j po lca inak beszerzése és cseré je révén a fe lszabadult 

po lcrendszer áthe lyezésével lehetővé vá lt a  szakirodalm i részleg táro lókapacitásának 

bővítése. Az á llom ányrendezéssel párhuzam osan revízió t, se le jtezé st, va lam int 

raktárrendezést is végeztünk. O lvasóink igényeihez igazodva, tematikus gyűjtem ényeket 

hoztunk lé tre  szépirodalm i á llom ányunkban , ezeket önálló je lö léssel lá ttuk e l a  könnyebb 

m egta lá lást és a vá lasztást e lősegítendő. 2016 -ban is fo lyta ttuk a szakirodalm i á llom ány 

e lőző években e lkezdett analitikus fe ldo lgozását. Kölcsönzésünkben ú j szo lgá lta tásként 

je lent m eg a fog la lás, m ely a kö lcsönzésben nem lévő könyvek online igénylését je lenti.  A  

gyerm ekkönyv-állom ány analitikus fe ldo lgozása ugyancsak fo lyta tódott, a  m esék 

részlegén te ljesen befe jeződött. Az állom ány nagymértékben gyarapodott ú j beszerzési 

té te lekkel –  köztük népszerű, gyakran kö lcsönzött DVD -film ekkel.  
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Dokum entumállom ány 

 

2015 könyv  DVD  hangoskönyv  egyéb, diafilm  CD-ROM  

gyarapodás 3024 230 84 0 0 

törlés  1849 5 0 0 0 

összes  61715 2666 1012 86 144 

2016 könyv  DVD  hangoskönyv  egyéb, diafilm  CD-ROM  

gyarapodás 3027 150 75 11 0 

törlés  2351 15 2 0 0 

összes  62394 2801 1085 97 144 

 

Állom ányunk az e lm últ években a tervszerű gyarapítás i és se le jtezési po litikának 

köszönhetően kiegyensúlyozott értékeket m utat. A 2016 -os év gyarapodása és 

se le jtezése az e lőző év adata ihoz hasonló. 

 

Dokum entumtípusok 

 

 
 

Jelen leg i á llom ányunk több m int 90% -a könyv. Terve ink szerin t az e lkövetkező években  

növeljük az egyéb hordozók arányát, többek között e lektron ikus könyvek beszerzésével.  

 

Állom ánym egoszlás  

 

m egoszlás  példány  

fe lnőtt szak 21509 

fe lnőtt szépirodalom  32886 

gyerekirodalom  12126 

összes dokum entum  66521 
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Állom ányunk hasonló a hazai, önálló  gyerekkönyvtárra l rendelkező könyvtárak á llom ány -

összetéte léhez. 

 

Corvina in tegrá lt könyvtári adatbázis  

 

Online kata lógusunk lehetővé teszi, hogy o lvasóink tá jékozódjanak a dokum entum ainkró l ., 

Az adatbázisrekordok ja ink sok szem pontú keresést tesznek lehetővé. 

A  gyűjtem ényes kötetek, a  m ár em líte tt szakkönyvek analitikus fe ltárását (a  korábban már 

fe ldo lgozott kötetek le írásának analitikus kiegészítését) fo lyta tjuk. A prózaanto lóg iák, az 

irodalom történeti és társadalom tudom ányi tanulm ánykötetek, va lam int a  történ elm i 

m onográfiák tarta lm i fe ltárása nagymértékben m egkönnyíti az e lsősorban tanulm ányi cé lú  

tá jékozódást, ille tve pontos vá laszokat ad konkrét kereséseknél.  2016 végére az Óbudai 

Platán Könyvtár dokum entum airó l 60  930 adatbázisrekord készült, a fiókkönyvtá rban 

lévőkrő l 20  052. Az á llományunk fe ldo lgozottsága 100% -os. 

 

Kölcsönzött dokum entum ok 

 

 
 

Dokum entum vásárlásainknál e lsődleges szempont a  használó i igények és  az 

olvasószolgá latot e llá tó  ko llégák  javaslata inak figye lem bevéte le . 2016-ban fe lem eltük az 

egy o lvasójegyre kö lcsönözhető könyvek mennyiségét. Ennek is köszönhető , hogy 

fo lyam atosan em elked ik a dokumentum kölcsönzések szám a. 

 

Beiratkozottak szám a  

 

2015 14 év alatti 14 év feletti összesen  

érvényes tagsággal rendelkező (fő)  1908 2929 4893 

új be ira tkozó (fő) 295 329 624 

aktív használó (fő) 1703 2244 3947 

2016 14 év alatti 14 év feletti összesen  

érvényes tagsággal rendelkező (fő)  2016 3346 5362 

új be ira tkozó (fő) 223 290 513 

aktív használó (fő) 1297 1836 3133 

 

A  nem zetközi és hazai trendekhez h asonlóan, a  vá ltozó fogyasztó i szokásoknak 

m egfe le lően a  14 év fe le ttieknél a tagság, az ú j be ira tkozók szám a valam elyest csökkent. 

Ez az adat fe lh ívta a figye lmünket arra, hogy ú j e lérési pontokat ke ll keresnünk a 
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használók fe lé , és hatékonyabbá ke ll tenn ünk a meglévőket. Tervezzük online e -kérdőív 

szo lgá lta tás beindítását, am ely segíti a  tevékenységünk eredm ényességének, az o lvasók 

e légedettségének és igényeinek pontos fe ltérképezését.  A rendszeresen könyvtárunkat 

használók e lm ondásuk szerin t e légedettek a szolgá lta tásainkkal.  

 

Szem élyes és online könyvtárhasználat 

 

év  

könyv-

tárhasz-

nálat 

összes 

(fő)  

könyv-

tárhasználat 

szem élyes 

(fő)  

távhasz-

nálat 

(a lka lom ) 

online 

használat 

honlapon 

kölcsönzők 

(fő)  

szám ítógép 

és in terne  tt-

használat 

re ferensz 

kérdések  

2014 75326 52156 3785 23170 25122 2556 18930 

2015 91289 61015 5149 25125 26656 3449 19329 

2016 78234 42880 5443 23211 26347 1018 20011 

 

A szem élyes és online könyvtárhasználat a lakulása az országos trenddel m egegyező. A 

szem élyes igénybevéte l m ennyiségi m utató i csökkennek  és  egyre inkább m inőségi 

használatba fordul á t. Növekszik az egy főre eső itt e ltö ltött idő és a kö lcsönzött 

dokum entum ok szám a. Népszerűbbé vá lt az on line könyvigénylés, e lő jegyzés és a 

kö lcsönzési idő in ternetes hosszabbítása. A szem élyes használat párhuzam os 

csökkenésével nő a távhasználat. A  szám ítógép - és in ternethasználat a  növekvő otthoni 

gépállom ány és a szin tén erősödő mobil eszközhasználat következtében csökkent. Az 

in tézm ényben e lérhető wifi-szolgá lta tásnak köszönhetően egyre tö bben használják a 

könyvtárban sa ját eszközeiket. 

 

Online szolgá lta tások 

 

Honlapunkon a lá togatók online m unkam enete inek szám a 23  211. (Ez az adat m inden, a 

honlapra  való fe llépést dokum entá l, m ive l az o lda l összes fe lkeresése generá l egy 

m unkamenetet.) A  weboldalunk m egtekintéseinek szám a 47  304. (Az adott 

m unkameneten belü l több o lda lt fe lkereshetünk, vagyis egy munkamenethez legalább egy 

o lda l m egtekintése m indenképpen tartozik.) A  weboldalunk statisztiká ja  a lap ján a 

m egtekintések 60,6% -a ú j érdeklődőhöz köthető, a  m aradék visszatérő lá togató. 

 

Facebook statisztika - uto lsó 28 nap  

 

O lda lunkat 494-en lá togatták, a  havi m egtekintéseinek szám a e lérte  17  835-at. O ldalunkat 

1645-en követik; on line lá togató ink 61% -a nő, 39% -a férfi. 
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Facebook használók kor, nem  szerin ti m egoszlása  

 

 
 

Aktív Facebook használók 

 

 
 

Könyvet Házhoz szolgá lta tás 

 

év  szállí-

tási 

alkalom  

szolgál-

tatást 

kérők  

kölcsön -

zések 

szám a  

kölcsönzött dokum entum ok  

    
könyv  

hangos-

könyv  

fo lyó -

ira t 

DV D 

film 

összes 

doku-

m entum 

2014 11 19 166 1271 742 169 135 2317 

2015 11 16  175 896 1309 415 92 2712 

2016 11 17 169 1135 1467 459 103 3164 

 

A kölcsönzött dokum entum ok m ennyisége megnövekedett, a  fo lyó ira t -kölcsönzéseké a 

leg inkább. Könyvet házhoz szolgá lta tásunkat e lsősorban gyengén lá tó és időskorú  

olvasóink veszik igénybe, az utóbbi időszak fo lyó ira t -kölcsönzéseinek növekedése az ő 

igényeik vá ltozását tükrözi.  
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Fiókkönyvtár  

 

2016-ban az ú j be ira tkozók szám a 160 fő , az éves tagságukat hosszabbítók szám a 588 

főre nőtt. Az utóbbin be lü l a  tagságot ho sszabbító  gyerekek aránya is nőtt (588 főből 191 

gyerek).  

Azt tapaszta ljuk, hogy emelkedik a távhasználók szám a (e lektron ikus hosszabbítás, 

e lő jegyzés), 26% -kal. A  kö lcsönzött dokum entum ok adata iban érdekes vá ltozás a 

tavalyihoz képest, hogy a kevesebb kö lcsönző o lvasó va lam ivel több nyom tatott 

dokum entum ot vett ki a  könyvtárból. A  többi adat m elle tt fe ltűnő az is, hogy a 

hangoskönyvek kö lcsönzése 16% -os növekedést m utat. A helyben használat 30% -ka l 

növekedett (12  797 dokum entum ot használtak egész évben). A  Közösségi Ház  

program ja in részt vevők m elle tt em elkedik azok aránya, akik kim ondottan a könyvtár és 

szolgá lta tásai iránt érdeklődve térnek be hozzánk, ú jságot o lvasni, könyveket böngészni 

vagy tá jékoztatást kérn i.  

2016 e lső fé lévében a korábbihoz hasonlóan havi 1 -2 könyvtárbem utató fog la lkozást 

tarto ttunk óvodásoknak.  

 

Közönségkapcsolat, PR és m arketing  

 

Az Óbudai P latán Könyvtár honlap ja funkció iban követi a  szakm ai trendeket, teljesítve a 

könyvtár esetében az egyik legfontosabb követe lm ényt, a  könyvtá ri szo lgá lta tások távoli 

e lérésének b iztosítását. A  közösségi o lda lakon is fo lyam atos a je len létünk. 2016 -ban a 

Facebook kom munikációra a korábbinál nagyobb hangsúlyt he lyeztünk. Ennek eredm énye 

az év végére már érezhető vo lt. A Facebook melle tt 2016 m ásod ik fe lé tő l indíto ttuk be a 

könyvtár Instagram  oldalát, am ely szin tén nagy népszerűségnek örvend, követő ink szám a 

fo lyam atosan em elkedik. Term észetesen a nyom tatott sa jtóban va ló m egje lenésekre és a 

nyom tatott PR-anyagokra továbbra is szükség van, fontos, hogy igényes megje lenésük 

tükrözze az in tézm ény egyedi arcu latát és rendezvényeinek, szo lgá lta tásainak 

színvonalát. 

 

Az Óbudai P latán Könyvtár 2016 -ban is a m ár jó l bevált rendezvénystruktúrát követve 

irodalm i estekkel, író–olvasó ta lá lkozókkal, k iá llításokkal, fe lnőtteknek és gyerekeknek 

szóló program okkal várta  a közönséget. Ebben az évben is kapcsolódtunk Óbuda -

Békásm egyer ku lturá lis nagyrendezvényeihez, az Óbuda Napja, Óbudai Nyár és az 

Advent Óbudán rendezvénysorozatokhoz. A  nyár fo lyam án két kerü le ti társin tézm énnyel, 

az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit K ft -vel és az Óbudai Kulturá lis Központta l 

m űködtünk együtt. Könyvtárunk 2016 -ban is csatlakozott az országos könyves 

rendezvényekhez, gyerek - és fe lnőttprogramokkal egyaránt. Szintén nagy je lentőségű  a 

Sziget Fesztivá lon va ló je len létünk, 2016 -ban imm ár ötöd ik a lka lom m al népszerűsíte ttük 

az o lvasást a  KönyvMegálló  pro jektte l.  

 

Könyvvásár 

 

Az Óbudai P latán Könyvtár az im m ár több éve sikeres könyvvásárokkal várta  lá togató it 

tavasszal és té len. A börzéken 100 forin tos egységáron kíná ltunk használt, de jó  á llapotú 

könyveket. A  kötetek je llem zően könyvadományok és hagyatéki könyvek befogadása 

révén kerü lnek in tézm ényünkbe, am i lehetővé te tte az Óbudai KönyvM egállók fo lyam atos 

utántö ltését és évente több a lka lomm al könyvvásárok szervezését. A kíná latban m ost is, 

m int m indig, a  nagy klasszikusoktó l kezdve a bestse llereken, gyerm ekkönyveken, 

ú tikönyveken át a  szótárakig m inden m űfa jt m egta lá lhattak a vásárlók. M indenki az 
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érdeklődési körének m egfe le lően, kedvé re böngészhetett, vá logathatott. Az Óbudai P latán 

Könyvtár nyitva tartási ide jében, szűkebb vá lasztékban ugyan, de fo lyam atosan 

lehetőséget b iztosít könyvvásárlásra.  

 

Rendezvénystatisztika  

 

 

Rendezvények, képzések 

szám a  
Résztvevők szám a  

kiá llítások  9  809 

ku lturá lis, közm űvelődési, 

közösségi rendezvények 
62 3423 

olvasáskultúra -fe jlesztő  

program ok 
78 1635 

egyéb rendezvények 2  6862 

 

Az Óbudai P latán Könyvtár fe lnőtteknek kíná lt program ja i 2016 -ban 

 

 Srác a kakasülőn – könyvbemutató. Huszti Péterre l ú jonnan  m egje lent könyvérő l 

Juhász Anna irodalm ár beszélgetett (január 21.)  M agyar őstörténet –  A m agyarság 

vándorlásának kérdései a  legújabb régészeti kutatások eredményeinek tükrében 

(február 11.) 

 Leves m inden napra – Fűszeres Eszter gasztrob logger könyvbem utató ja (m árcius 

19.) 

 Z.T.-vel a  kö ltészetrő l –  A Zalán Tibor legszebb verse i cím mel m egje lent kötet 

bem utató ja  a Költészet Napja a lka lm ából. A  szerzővel Juhász Anna irodalm ár 

beszélgetett (április 5 .) 

 Zászlóégetés és harisnyaforgatás –m unkásnők Óbudán 1956 -ban. Tóth Eszter 

Zsófia  történész e lőadása (m ájus 5.) 

 Pál Feri a tya: Én, M i, M indenki: az önm egvalósítás lehetőségei. Pál Ferenc róm ai 

kato likus pap és m entá lh ig iénés szakember e lőadása (jún ius 23.) . Kádár leányai. 

Tóth Eszter Zsófia  történész e lőadása (jú lius 5.) 

 Szex és szocia lizm us. Tóth Eszter Zsófia  történész e lőadása (jú lius 12.)  Elérhető 

á lom  a balaton i nyár. Tóth Eszter Zsófia  történész e lőadása (augusztus 2.)  

 Szavakat fúvok. Dunai Tam ás zenés irodalm i estje  (augusztus 25.)  

 Virágnyelv. Egyszer csak m o ndasz va lam i fontosat. Vass V irág írónővel Juhász 

Anna irodalm ár beszélgetett (szeptem ber 22.)  

 M agyar forradalom  1956: Napló (egy tizenkét éves fiú  napló ja). A  pódium beszélgetés 

résztvevői vo ltak: Csics Gyula a kötet szerző je és Dr. Rainer M . János történé sz, a 

kötet szerkesztő je  (október 18.) 

 Film vetítés: Naplófilm  12 vo ltam ’56 -ban. Diákprogram  (novem ber 10.) 

 Az Univerzum  suttogása, avagy m irő l m esélnek a gravitációs hu llám ok. Vasúth 

M átyás az M TA W igner FK tudom ányos főm unkatársának e lőadása (novem ber 22 .) 

 Csengő -bongó advent. Az Anim us Csengettyű Együttes ünnepi koncertje  (decem ber 

15.) 
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Kiá llítások  

 Film plakátok –  m agyar grafikusok film plakátja i, vá logatás Badits M arcell 

gyű jtem ényéből (február 22.) 

 Cégér Best O f 30 kiá llítás - a  Hybridart M anagement 20 12/2013/2014-es év döntős 

borcím keterve it m utatta  be (m árcius 8.)  

 Sorskönyv 2016 –  Pataki Tibor képzőm űvész kiá llítása (április 7 .)  

 Három  m űszak. Munkás hétköznapok, derűs ünnepnapok az Óbudai 

Harisnyagyárban –  helytörténeti fotókiá llítás (m ájus 5.)  

 Kalászi ú ti tervpályázat tab ló inak kiá llítása (jú lius 5.)  

 Hello  Budapest. V idák Zsolt grafikus, illusztrá tor kiá llítása (szeptem ber 5.)  

 Nem exlib iris –  a Kötöde -csoport kiá llítása (október 6.) 

 EGZITenciA . Szentiványi-Székely Enikő textilm űvész kiá llítása (novem be r 8 .) 

 Zúzm aralovagok –  kiá llítás Szalm a Edit m eseillusztráció ibó l (decem ber 6.) 

 

Felnőtt rendezvények: összesen 13 irodalm i m űsort, 2  zenés estet és 9 kiá llítást 

rendeztünk, am elyeken a résztvevők szám a 1719 fő  vo lt.  

 

Nyári program sorozat az Óbudai P latán Könyvtár kertjében  

 

Az Óbudai P latán Könyvtár kertjé t fo lyam atosan a lakítjuk, szépítjük. 2016 -ban kü lönös 

hangsúlyt fektettünk a könyvtár környezetének fe jlesztésére és a szűkös terü le t adta 

lehetőségek m axim ális kihasználására. Ezen a nyáron, a  jún iustó l szeptemberig  tartó  

időszakban jó néhány vá ltozatos, érdekes gyerek - és fe lnőttprogram m al vártuk az 

érdeklődőket. Az „Esték a kertben” sorozat nyitó  rendezvénye 2016. jún ius 23 -án Pál 

Ferenc róm ai kato likus pap és m entá lh ig iénés szakem ber e lőadása vo lt, ezt követte  egy 

történeti témát fe ldo lgozó sorozat, am ely a Kádár -korszak hétköznapja iba vezette  vissza 

az érdeklődőket, Dr. Tóth Eszter Zsófia  történész e lőadásainak segítségével. A zenét, a 

kö ltészetet és a színházat kedvelők is m egta lá lhatták a program kínálatban az 

érdeklődésüknek m egfe le lő  rendezvényt, h iszen az augusztusi zenés irodalm i est 

vendége Dunai Tam ás színművész vo lt.  

A  gyerekeket fog la lkozás- és m esesorozatta l vártuk, „Tábortűz – Ka landok a könyvtár 

kertjében” cím m el. A  három  alka lm on 84 fő  vett részt .  

A könyvtár kertjé t a  hétköznapokon is kom fortossá te ttük. A  napernyők a la tt fe lnőtteknek 

szóló színezők segíte tték az e llazu lást, a gyerekeket pedig óriás ra jztáb la csábíto tta 

a lkotásra. Az o lvasásra vágyók színes fo lyó ira t -kínálatunkból vá logathattak. 

  A nyári program ja inkon résztvevők szám a összesen: 868 fő  

  Felnőtt összesen: 793 fő  

  Gyerek összesen: 75 fő  

 

Gyerekkönyvtár sta tisztika i a data i, rendezvényei, program ja i 

 

Csoportos lá togatások, kapcsolattartás 

A könyvtár iránt érdeklődő pedagógusokkal 2016-ban is jó  vo lt a m unkakapcsolatunk, 

isko la i és óvodai csoportok rendszeresen lá togatják a könyvtár fog la lkozásait.  

A gyerekkönyvtárosok á lta l tarto tt tem atikus fog la lkozások (könyvtárbemut ató - és 

könyvtárhasználati órák, egyéb tém ájú fog la lkozások) résztvevőinek szám a lá tványosan 

em elkedett a tavalyi év (30 a lka lom, 674 fő) szám aihoz képest.  

összesen: 44 a lka lom , 883 fő  
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Rendezvények 

M íg gyerekkönyvtárunk  program ja in 2015-ben 18 a lka lomm al 806 fő , 2016-ban egész évi 

„csa lád i hétvége” és egyéb rendezvényein, kézm űves fog la lkozásain és egyéb 

rendezvényein 21 a lka lom mal összesen 1083 fő vett részt, azaz m ind a program ok 

szám át, m ind a résztvevők m ennyiségét tekin tve szign ifikáns növekedést tapaszta lhatunk. 

Látogató ink az a lábbi program ok közül vá logathattak: 

 

Diavetítés: A  d idergő kirá ly; Szóló szőlő, m osolygó a lm a, csengő barack    

Bölöni Réka: A  barackfa m eséi (zenés m esejáték)       

Fabriká ló : G irlandm ánia          

Szuperhősök (in teraktív já tszóház a könyvtárban)      

Fabriká ló : Sünébresztgető          

Irodalm i kakaóház: Gévai Csilla : Am íg utazunk…  a könyvtárban     

Hűha! A  kedvenc könyvem …  ra jzpályázat eredményhirdetés     

Zsebszínház: Csukás István: A  ke lekótya kiskakas       

Batyu Színház: Ravaszdi m ester (zenés bábelőadás)     

Fabriká ló : Anyák napi kuponok        

Diavetítés: A  nyulacska házikó ja ; Torkos nyuszi       

Irodalm i kakaóház: Víg Balázs: A  rettegő fogorvos       

Fabriká ló : Pacák a p laccon (u jjfestés)        

Nyárbúcsúztató: udvari já tszóhá z        

Fabriká ló : Habozz! (festés a lternatívan)        

Batyu Színház: A  m esélő vasaló (bábelőadás)       

Diavetítés: Sün Balázs ; A sünik és a csúnya kislány       

Fabriká ló : Szellem es déle lő tt         

Zsebszínház: M arék Veronika: K ippkopp és Tipptopp      

Irodalm i kakaóház: Vadadi Adrienn: Ovis m esék       

Varázslatos Franz Koffer (karácsonyi bűvészelőadás)      

összesen: 21 a lka lom , 1083 fő  

 

Kiá llítások  

Két gyerekkiá llításnak is o tthont adott a  könyvtár, Szalm a Edit: Zúzm ara -lovagok 

(m eseillusztrációk ), ille tve a ra jzpályázatunk beküldött pá lyam űveiből összeállíto tt 

kiá llításnak.  

A kedvenc könyvem cím ű pályázatra érkezett a lkotásokat egy -egy hónapon keresztü l 

tekin thették meg az érdeklődők. A  ra jzpályázat sikerét m utatja , hogy 31 in tézm ényből 154 

pályam ű érkezett az ország m inden tá járó l. Különböző vidéki isko lákból (Győrből,  

Békáscsabáró l, stb .) 34 m ű, m íg óbudai in tézm ényekből összesen 81 ra jz érkezett a  

könyvtárba. 

Önálló  rendezvény vo lt a  ra jzpályázat eredm ényhirdetése, melyen 79 fő  vett részt.  

 

A  M agyar Origam i Kör tanítási időszakban idén is m inden hónapban origam i -fog la lkozást 

tarto tt. Ezeken erősen hullám zó részvéte li kedvrő l szám olhatunk be, azonban a szám 

szerin t kettővel kevesebb a lka lom  a latt összességében a lig  csökkent a  m egje lentek szám a 

(2015-ben: 10 a lka lom  során 148 fő , 2016 -ban: 8  a lka lom  során 134 fő).  

Együttm űködésünk továbbra is gyüm ölcsöző az E lveszett Á lla tok A lapítványával, akik 

tanítási időben havonta programokat tartanak a könyvtárban. Ilyenkor vetítés ek, hasznos 

in form ációkkal érdekessé te tt e lőadások, kézműves fog la lkozások, színezés és 

á lla tsim ogató csalogatja a könyvtárba a gyerek és fe lnőtt érdeklődőket. A 

külön legességek, m int am ilyen a rendőrlovak m egje lenése a könyvtár udvarán kü lönösen 
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vonzzák az érdeklődőket. Az egyik rendezvényen a Nem  adom  fe l! A lapítvány is részt vett 

a  lebonyolításban, ve lük a jövőben tervezzük az  együttm űködést. 2015-ben: 7  a lka lom m al 

235 fő  jö tt e l hozzánk. Itt is növekedésrő l számolhatunk be m ind az a lka lm ak, m ind pedig 

a résztvevők szám ának tekin tetében . A  program sorozat 2016 -ban 9 a lka lomm al, összesen 

427 fő  részvéte lével za jlo tt. 

 

Folytatódott a  „Sün Tóbiás” c. pro jektünk a TÁM OP pályázat kerete in  be lü l szakkör 

form ájában. Együttm űködő partnerünk a Gyerm ekvilág Óvoda. A  résztvevők szám a 

je lentősen m egnövekedett, m ive l az érdeklődésre tekin tette l egy extra csoport szám ára is 

m egtarto ttuk a fog la lkozásokat. 

 

1 . szakkör: Sün Tóbiás könyvtára –  ka landok a m esék világában (drám aóra 

óvodásoknak): bevezetés a könyvtár világába, a könyvtár fogalm ának, a könyvtár 

tere inek és a könyvtár dokum entum típusainak helyes ism erete; a  könyvtár rendje, 

az ABC-sorrend, az őrjegy funkció ja  és használata, az író  fogalm a, a  kö lcsön 

je lentésének rögzítése, a  kö ltő , a  ritm us, a  vers fogalma, az illusztráció , az 

illusztrá tor (5  fog la lkozás).  

2 . szakkör: Utazás Sün Tóbiással Tudom ányországban (drám aóra óvodásoknak):  

kreatív drám ajáték Tudományország Tudom ányvárosaiban az ETO -főosztá lyok 

a lap ján (5 fog la lkozás).  

 

Résztvevők: Arató Óvoda K ism adár és P illangó nagycsoportja ; Kanóc Utca i Óvo da 

Katica, Kenguru és E lefánt nagycsoportja ; V itorla  Utca i Óvoda M aci és Nyuszi 

nagycsoportja . 

Drám ajáték-vezetők: Pandurné Pápics Ild ikó, M eleg Tím ea. 

A fog la lkozásokat 2016 -ban 26 a lka lom m al és összesen 629 fő  részvéte lével tarto ttuk 

m eg, 

 

A „Sün Tóbiás” c. pro jektünkre a TÁM OP pályázat kerete in be lü l az á lta lános isko lások 

szám ára kerü lt sor, a 2015/16 -os tanév m ásodik fé lévében za jlo tt a  2015 -ös év 

pro jektje , ille tve a 2016/17 -es tanév e lső fé lévében megkezdtük a következő turnus 

lebonyolítását. Együttm űködő partnerünk az Aquincum  Á lta lános Iskola, a  

fog la lkozások vezető je  Uhrin  Csaba drám apedagógus.  

A pro jekt fog la lkozásaira 7 a lka lomm al és összesen 123 fő részvéte lével kerü lt sor.  

 

A gyerekfogla lkozások összesíte tt szám a: 34 a lka lom , a résztvevők szám a: 752 fő . 

 

Nyári program ok  

Az Isko lanyitogató program on (aug. 26.) bem utattuk ú j Betűfa ló  figuránkat, betű -kockákkal 

já tszottunk, va lam int szóró lapokkal, könyvje lzőkkel a jándékoztuk meg a résztvevőket. A 

könyveket lapozgatók m egism erkedhettek a gyerekköny vtár ikonikus bábfiguráiva l, Sün 

Tóbiással és baráta iva l.  

A program on 165 fő  vett részt. 

 

A gyerekkönyvtár rendezvényein résztvevők szám a 122 -vel nőtt az e lőző évihez képest, 

összesen: 2934 fő . 
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Könyvtár a könyvtár fa lain kívül  

 

B ib liocikli 

 

A  B ib liocikli könyvtárunk o lyan nyito tt m ozgó könyvtári szo lgá lta tása, am ely egyrészt az  

o lvasást népszerűsíti he lyben o lvasható fo lyó ira tokkal, gyerekkönyvekkel, m ásrészt 

tem atikus kreatív fog la lkozásokat kíná l az adott rendezvényre lá togatóknak.  A nyár 

fo lyam án két kerü le ti társin tézmény, az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit K ft . és az 

Óbudai Kulturá lis Központ program ja ihoz csatlakoztunk . M indkét a lka lom mal a B ib liocikli 

program m al képvise lte tte m agát az Óbudai P latán Könyvtár.  

  2016. jún ius 5. –  Tour de Óbuda  

  2016 . augusztus 28.  Hékás Békás 

  A nyári program ja inkon résztvevők szám a összesen: 1017 fő  

  Felnőtt összesen: 910 fő  

  Gyerek összesen: 107 fő  

 

KönyvM egállók 

 

A  2012-tő l m űködő KönyvMegállókat az Óbudai P latán Könyvtár és Fiókkönyvtára 

fe lügyeli és szükség esetén  fe ltö lti könyvekkel a fe lnőtt- és gyerek-könyvm egállókat. A 

könyvtárosok m unkáját a  lakosság is segíti, sokan vigyáznak a közös könyvszekrényekre, 

könyveket hoznak, ille tve je lzik a  technika i je llegű problém ákat.  

2016-ban ú jabb Gyerek KönyvM egálló  kerü lt á tadásra. A  Kerék utca i M álta i játszótéren 

átadott könyvszekrény könyvekkel va ló  fe ltö ltésében a Kerék Á lta lános Isko la és 

G im názium  a lsó tagozatos tanuló i és pedagógusai is segíte ttek könyvfe la ján lásukkal. A  

já tszótéri könyvszekrény -átadó ünnepségen Kovácsovics Fruzsi adott koncertet, a  Kerék 

utca i M álta i já tszótér m unkatársa i társasjátékokkal és arcfestéssel várták a gyerekeket.  

Az átadóünnepségen e lhe lyezett könyvek darabszám a: 240 db 

Az átadón részt vevők szám a: 162 fő  

 

A Sziget Fesztivá l terü le tén 2016 -ban is im m ár hagyom ányosan, az In form ációs sátor 

m elle tti terü le ten kerü lt fe lá llításra az Óbudai KönyvM egálló .  A  működés  fe lügyeletét 24 

órában, 12 órás vá ltásban 6 önkéntes fiata l lá tta e l. A kínálatot kortárs és klasszikus  

m agyar és idegen nyelvű könyvekből, va lam int képregényekből á llíto ttuk össze. Em elle tt 

az Óbudát népszerűsítő  kiadványok közül az Óbudai Turisztika i Egyesület á lta l kiadott 

m agyar és angol nyelvű turisztika i térképet, Óbuda térképet, va lam int az Óbudai Anziksz 

nyári szám át is e lhe lyeztük a könyvszekrényben.  Ebben az évben az Óbudai 

KönyvM egálló  h irdette  a Sziget Fesztivá lon az Esernyős és a M iratia  turisztika i applikációs  

já tékát is. 

Induló á llom ány: 

300 kötet (150 magyar nyelvű, 150 idegen nyelvű)  

100-100 db m agyar és angol nyelvű turisztika i térkép  

50 db Óbuda térkép  

50 db Óbudai Anziksz  

Az induló á llom ány 150 000 F t értékben tarta lm azott ú j könyveket.  

A  2016-os Sziget Fesztivá l ide jén m űködő KönyvM egálló  használati adata i:  

Látogatók szám a összesen: 6700  

M inőségi időt ott tö ltő  o lvasók szám a: 1130  

Kölcsönzött kötetek szám a: 472  
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Együttm űködések  

 

A nyár fo lyam án két kerü le ti társin tézm énnyel, az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit 

Kft.-vel és az Óbudai Kulturá lis Központta l m űködtünk együtt. Az Óbudai P latán Könyvtár 

m indkét a lka lom mal nyito tt, m ozgó könyvtári szo lgá lta tásával, a  B ib liocikli program m al 

képvise lte tte  magát, am ely a he lyben o lvasás lehetősége m elle tt kreatív fog la lkozásokat is 

kíná lt az érdeklődőknek. 

„A  kedvenc könyvem ” cím ű ra jzpályázatának díjazott műveit tekin thették m eg az 

érdeklődők a Fő téren  az Önkorm ányzat épületének fe lú jítása a la tt . A  pályaművek egy 

része kerü lt kiá llításra nagym éretű építési há lónyom at form ájában  az Esernyős Óbudai 

Kulturá lis Pont ra jzpályázati anyagával együtt . 

Ebben az évben Sziget Fesztivá lo n elhelyezett KönyvM egálló  h irdette  az Esernyős és a 

M iratia  turisztika i applikációs já tékát.  

Az Óbudai P latán Könyvtár két m unkatársa 2016 -ban részt vett az Óbudai Szociá lis  

Szolgá lta tó In tézm ény szeptem ber 29 -én Fazekas M ihály szü letésének 250. évforduló jára 

szervezett m űveltségi veté lkedőjén. A  veté lkedő zsűrizésében, az eredm ények 

pontozásában nyújto tt segítségünk egy ú j hagyom ány kezdete: ez évtő l az OSZSZI 

fé lévente szervezett műveltségi veté lkedőire va ló fe lkészülést is segíten i kívánjuk a 

program ja ink összehangolásával, anyaggyűjtéssel és a szükséges dokum entum ok 

beszerzésével. 

 

A M agyar O rigam i Kör a 2016 -os tanítási időszakban havonta tarto tt origam ifog la lkozást a  

könyvtárban.  

Kitűnő a munkakapcsolatunk az E lveszett Á lla tok A lapítványával, am elyn ek képvise lő i 

hónapró l hónapra sikeres , álla tokhoz kapcsolódó  ism eretterjesztő program okat vezetnek a 

könyvtárban . A  színezőkkel, á lla tsim ogatóval és kézm űves fog la lkozással kiegészíte tt 

érdekes e lőadások könyvtárunk legnépszerűbb program ja i közé tartoznak . 

 

A  kerü leti oktatási és nevelési in tézm ényekkel és a  könyvtár iránt érdeklődő 

pedagógusokkal továbbra is jó  a  m unkakapcsolatunk, isko la i és óvodai csoportok 

rendszeresen lá togatják a könyvtár fog la lkozásait. 

Az ú j GyerekKönyvM egálló  átadásá n részt vettek  a  Kerék utca i Álta lános Isko la és 

G im názium  a lsó tagozatos tanuló i és pedagógusai. 

Az „E lbeszélt történelem  1956” pályázat rendezvényeinek szervezése során több 

isko lával, pedagógussal és az  Óbudai Diákönkorm ányzatta l is fe lvettük a kapcsolatot. 

 

A  M agyar Könyvtárosok Egyesületével, a Közkönyvtári Egylette l és az Inform atika i és 

Könyvtári Szövetséggel szakm ai kapcsolatot tartunk fent, több, á lta luk szervezett 

konferencián, továbbképzésen  részt vettünk .  

 

Továbbképzések, konferenciák  

 

A könyvtár m unkatársa i az a lábbi konferenciákon és továbbképzéseken vettek részt.  

 2016. április 19. 3 I In formáln i, in tegrá ln i, insp irá ln i - Közkönyvtárak a XXI. században  

–  1 fő 

 2016. április 21 -24. 23. Budapesti Nem zetközi Könyvfesztivá l –  5 fő 

 2016. jún ius 9 -13. Ünnepi Könyvhét és Gyermekkönyvnapok –  3 fő 

 2016. szeptember 9. Könyvtári In tézet K 1.0 m űhelynap sorozat, 4. műhelynap: A 

m egváltozott könyvtári jogszabályok  –  1 fő 
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 2016. október 4 O rszágos Könyvtári Napok - Nagy Könyvtári Beavatás: Zöld szakm ai 

nap –  1 fő 

 2016. novem ber 21. A  jog útvesztő jében, avagy hogyan legyünk naprakészek a 

könyvtárakat érin tő  törvények vá ltozásaiban –  1 fő 

 2016. novem ber 24 Közkönyvtári Egylet Prezi a lap ism eretek –  1 fő 

 2016. decem ber 13. Inform atika i és Könyvtári Szövetség Közgyűlése –  1 fő 

 

Szem élyi fe ltételek  

 

2016-ban az Óbudai P latán Könyvtár é lére Gyula i Ivánné igazgató nyugdíjba vonulása 

m iatt ú j vezető, ú j he lyettes  kerü lt. Könyvtárunkban és a fiókkönyvtárban az igazgatóval 

együtt 10 fe lsőfokú képesítésű m unkatárs (9  szakirányú fe lsőfokú,  1 nem szakirányú 

fe lsőfokú), közülük egy pályakezdő gyakornoki stá tuszban és 2 fő  technika i m unkakörben 

fog la lkoztatott do lgozik.  

Könyvtárunk m unkáját az e lm últ évben 3 fő  közösségi szo lgá latos d iák  segíte tte , akik a 

nyár fo lyam án az á llom ány m egkülönböztető je lzéseinek kiemelésében, a 

rendezvénye inken, va lam int a  be lső adm in isztrációban vettek részt. 

A  Sziget Fesztivá lon 6 önkéntes  lá tta  e l a KönyvM egálló  m űködésének fe lügyeletét 12 

órás vá ltásban , fe ladatuk vo lt a könyvek utántö ltése , a  szekrény környezetének rendben 

tartása és a szóbeli tá jékoztatást akár idegen nyelven , va lam int a forgalom szám lá lása.  

 

Infrastrukturális  fe jlesztések   

 

A technika i berendezések és az e lhasználódott bútorok cseré jét kö ltségvetési keretünk 

lehetőségein be lü l ebben az évben  is fo lyta ttuk.  

A  KSZKI in form atika i szolgá lta tásainak vá ltozása m iatt a  könyvtár be lső szám ítógépes 

hálózatának áta lakítása m egtörtént. A  könyvtár ú j m odem ei e ttő l az évtő l lehetővé te ttük 

az o lvasók szám ára az ingyenes wifi szolgá lta tást. Az o lvasók in ternet-hozzáférését 

b iztosító  m unkaállom ások L inux rendszerben működnek tovább . Használó inknak ú j, 

m odernebb nyomtatót vásáro ltunk. 

Két szám ítógépet cseré ltünk  nagyobb te ljesítm ényűre, korszerűbbre , amelyeket szakm ai 

m unkánkhoz  használunk. 

A nyári zárva tartás a la tt a szépirodalm i term ünkben ta lá lható rég i po lcokat ú jakra  

cseré ltük , ille tve m egoldottuk a dokum entum ok e lhe lyezéséhez szükséges bővítést. 

Gyerekkönyvtárunk is több ú j po lcca l gazdagodott. Ezálta l a  meserészleg te ljesen 

m egúju lt, de a regényállom ány egy részét is ú j bútorokon helyezhettük e l. Szintén a zárás 

a la tt ú jra festtettük gyerekkönyvtárunk fa la it.  

Babzsák fo te le ink új huzatot kaptak.  

Ez évben fiókkönyvtárunk  gyerekkönyvtári részébe is vásáro ltunk ú j aszta lt és 

kisszékeket, va lam int bővíte ttük  a gyerekjáték-választékot.  

Kertünkbe ú j napernyőket és a gyerekeknek egy óriás ra jztáb lát vásáro ltunk.  

 

Pályázati eredm ények, tám ogatások  

 

Szakm ai fe ladata inkat, tervezett fe jlesztéseinket fenntartó i tám ogatással, jóváhagyott 

kö ltségvetésünk terhére, va lam int pá lyázati tám ogatásokkal tudtuk m egvalósítan i. A  

könyvtári érdekeltségnövelő tám ogatás 2016. évi összege 2 586 041, -Ft vo lt, m elyet 

dokum entum vásárlásra és szám ítógépek, bútorok beszerzésére fordíto ttunk, az „E lbeszélt 

történelem  1956” pályázat összege 580 080,-Ft. 
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Lépések a jövő felé  

 

M inőségirányítási rendszer 

 

A  2015-ben lezáru lt szakértő i vizsgálat a lap ján m egkezdtük a m inőségbiztosítási 

fo lyam atok e lőkészítését. Az Em beri E rőforrások M in isztérium ának Kultúráért fe le lős 

he lyettes á llam titkára levé lben szám olt be az Óbudai P latán Könyvtár 2015. évi szakértő i 

vizsgálatának eredm ényérő l. M egállapításra kerü lt , hogy a könyvtárnak m ég n incs 

m inőségirányítási rendszere . M ive l az 1997. évi CXL. törvény (Kultv.) 55 § (1) bekezdés k) 

pontja  szerin t a  nyilvános könyvtár egyik a lapfe ladata, hogy szolgá ltatásait a könyvtári 

m inőségirányítás szem pontja it figye lembe véve szervezze, ezért szükséges a 

m inőségirányítási rendszer bevezetése.  Ennek elérését cé lzó in tézkedési terv 2016 -ban 

elkészült. A külön erőforrást nem  igénylő fe ladatokat 2016 óta fo lyam atosan végezzük, a  

kü lső erőforrást igénylő fe ladatok e lvégzéséhez azonban szakértő bevonása szükséges.  

 

Az Óbudai P latán K önyvtár Fiókkönyvtárának költöztetése, bővítése  

 

Az Óbudai Platán Könyvtár Fiókkönyvtára h asználó i igényeknek megfe le lő  bővítésére 

(o lvasóterem  lé tesítése, o lvasói szám ítógépek üzembe á llítása, á llom ánybővítés, 

rendezvény szám ára megfe le lő  he lyiség), a  raktározási problém ák m egoldására ú j (rég i) 1 

te lephelyként fe lm erü lt a  Fővárosi Szabó Ervin  K önyvtár m ára kihasználatlan Ezüsthegyi 

ú ti könyvtárépülete. 

Az Ezüsthegyi ú ti ingatlannal kapcsolatban a jú lius 14 -én hozott 458/2016.(V II.14) szám ú 

testü le ti határozat a  tervezés kö ltségének forrásáró l határozott. Je len leg az épület, az ú j 

fiókkönyvtári he lyszín engedélyezési terve i decem ber 11 -én beadásra kerü ltek a 

hatóságnak. 

 

Köszönöm  a tám ogató együttműködést a  fenntartó Önkorm ányzatnak, az Oktatási és 

Kulturá lis Osztá lynak és e lőd jének, valam int a KSZKI m unkatársa inak , a  Kulturá lis és 

Turisztika i B izottság nak. 

 

Köszönöm a ko llégáim nak, az Óbudai P latán Könyvtár do lgozóinak a 2016 -os évben 

nyújto tt színvonalas szakmai m unkáját és segítő  hozzáállását. 

 

 

Budapest, 2017. január 31. 

 

 

 

 

 Pőcze M árta  

 igazgató 

 Óbudai P latán Könyvtár 

                                                          
1 A  Fiókkönyvtár 2004 -ben az E züsthegyi ú tró l került jelenlegi helyére.  

http://obuda.hu/onkormanyzat-hivatal/hivatal/szervezeti-felepites/oktatasi-osztaly/
http://obuda.hu/onkormanyzat-hivatal/hivatal/szervezeti-felepites/oktatasi-osztaly/

