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Könyvtárunk célja, hogy megőrizzük jó kapcsolatunkat a közönségünkkel, és a közösség aktív 
kapcsolatban legyen velünk. A vonzó, barátságos megjelenés, a beszélgetés, olvasás, tanulás átjárható 
és mégis elkülönülő terei teszik a könyvtárat nyitottá és befogadóvá. Ahogy az elmúlt években, most is 
odafigyelünk látogatóink igényeire, visszajelzéseire. Folytatni kívánjuk annak a családias és közvetlen 
hangulatnak, széles és színes rendezvénykínálatnak a megőrzését, mely arra ösztönzi használóinkat, 
hogy várják a programjainkat, rendszeresen visszatérjenek, és ajánljanak minket másoknak. A 
lassulást, a „Slow life” mozgalom mindennapokban tapasztalható pozitív eredményeinek megélését 
támogatjuk. Mindenki, különösen a kisgyerekes és nagycsaládok számára fontos, hogy a mindennapos 
rohanás közben, az általánosan felgyorsult és teljesítményközpontú világban olyan helyet találjon, 
amely védelmezi az elmélyülés, a megélés lehetőségét, teret és lehetőséget nyújt a minőségi együtt 
töltött időre. Mennyiségi helyett minőségi szempontokat helyezünk előtérbe. 
Szakmai munkánkat a stratégiai terv időarányos megvalósításával és a 2019-re előirányzott feladatok, 
szerepek megvalósításával végezzük. 
 
A helyi közösségek igényeinek figyelembevétele szolgáltatáskínálatunkban és a lokálpatrióta 
szemlélet erősítése 
Az Óbudai Platán Könyvtár intézményei a helyi kulturális élet szereplőiként évek óta értékhordozó, 
használóinak életminőségét pozitívan befolyásoló szolgáltatásokat nyújtanak. A továbbiakban is oly 
módon szeretnénk minőségi és az elvárásokra épített szolgáltatásokat kínálni, hogy kiemelt figyelmet 
élvezzenek könyvtárunk olvasói. 

• Az esélyegyenlőség megteremtése érdekében tervezzük speciális, kisebbségi csoportoknak 
szóló programok szervezését, kedvezmények kialakítását. 

• Használóink között kiemelten kezeljük a rendszeres könyvtárhasználók, törzsolvasók hűségét, 
és folyamatosan mérjük elégedettségüket. 

• Terveink között szerepel a helyi kiadók, intézmények által megjelentetett művek gyűjtése, akár 
kötelespéldány-szolgáltatás formájában. 

• Aktívan részt veszünk a helytörténeti értékek, helyi művészet, irodalom bemutatásában. 
Kiemelten kezeljük a helyismereti információk gyűjtését, és linkgyűjteményt készítünk a 
honlapunkra. 

 
Értékes partneri kapcsolat a helyi és szakmai közösséggel, új együttműködések kialakítása, és a 
meglévők tartóssá tétele 
Könyvtárunk hosszú ideje aktívan bekapcsolódik a helyi, regionális kulturális életbe, mind 
információszolgáltatóként, mind értékközvetítőként. Céljaink között szerepel, hogy a könyvtáros szakma 
szélesebb rétege is megismerje tevékenységünket, szakmai eredményeinket. 

• Helyet, lehetőséget biztosítunk közösségi és szociális eseményeken való részvételre 
(előadások, műhelyek, csoportos munka, találkozók). 

• A helyi önkénteseket segítjük a közművelődési tevékenységekben történő aktívabb 
szerepvállalásért. 

• Szakmai gyakorlati helyszínt biztosítunk a hallgatók számára a könyvtárosképzésben tanultak 
gyakorlatban történő alkalmazására, részt veszünk az ELTE BTK KITI és a Könyvtári Intézet 
gyakornoki programjában. 

 
A könyvtár szervezetfejlesztése, a minőségirányítás szemléletének alkalmazása 
A minőségirányítás alkalmazása hozzájárul, hogy a könyvtár működése hatékony és optimális legyen. 
Lényeges, hogy a szervezet a továbbiakban is rugalmasan reagáljon a használói elvárások változására. 
A számukra nyújtott minőségi szolgáltatás a megfelelően képzett munkatársakkal valósul meg, ezért a 
könyvtár vezetése támogatja a kollégák ismeretszerzését, új készségek elsajátítását. Cél, hogy a 
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minőségirányítás elve a napi szinten végzett szakmai munkában is megnyilvánuljon, és a könyvtár a 
stratégiai ciklus végére rendelkezzen a Minősített Könyvtár címmel. 

• Mérési és ellenőrzési folyamatokat dolgozunk ki.  

• Folyamatmenedzsment segítségével működtetjük a könyvtári folyamatokat; alkalmazzuk a 
folyamatközpontú szemléletet. 

• Fontosnak tartjuk a belső együttműködés, csapatszellem, motiváció megerősítését, a 
jártasságok, készségek, képességek fejlesztését (pl. konfliktuskezelés, problémamegoldás). 

• Az aktuális helyzetelemezés, a szervezeti önértékelés elvégzése után a stratégiai ciklusban az 
Óbudai Platán Könyvtár megpályázza a Minősített Könyvtári címet. 

• A könyvtárunkban általánosan érvényesített környezettudatosság szellemében az Ezüsthegyi 
Könyvtárban az adottságoknak megfelelően zöld jellegű és magkönyvtárat alakítunk ki. 

 
1. PROJEKTEK 
 
1.1. Az Óbudai KönyvMegállók új helyszíne 2019-ben 
A Promenádon 1 db felnőtt KönyvMegálló szekrény és okospad kerül kihelyezésre. Az átadó tervezett 
időpontja: szeptember, felavatása az új KönyvMegálló kicsomagolásával és könyvekkel való 
feltöltésével történik. 
 
1.2. Minőségirányítás 
Folytatjuk a minőségirányítási szemlélet megszilárdítását a könyvtár mindennapi tevékenységében. A 
PDCA elv működtetése elsősorban az olvasói igények, állományalakítás, szolgáltatásfejlesztés, 
rendezvénykoncepció tekintetében. Cél az igényekre adott gyors és rugalmas válasz, a változások 
stratégia mentén haladó, optimális menedzselése. 
A Minőségirányítási Tanács 2019. évi kiemelt feladatai: az elfogadott intézményi stratégia 
társadalmasítása, KMÉR alapú szervezeti önértékelés elvégzése, a 2020. évi Minősített Könyvtári cím 
pályázatának előkészítése. 
Év elején a felülvizsgált és elfogadott intézményi stratégia, küldetésnyilatkozat és jövőkép tartalmának 
megismertetésére, az abban foglaltak tudatosítására tervet dolgozunk ki. Célcsoportokat határozunk 
meg, kommunikációs csatornát és módszert rendelve hozzájuk. A társadalmasítás eredményességének 
megállapításához visszajelzés-gyűjtési módszereket dolgozunk ki. A tapasztalatokat összegyűjtjük, 
elemezzük és bemutatjuk (MIT). A meglévő intézményi terveket összhangba hozzuk a stratégiai 
célokkal. 
Az év folyamán felkészülünk és elvégezzük a KMÉR alapú szervezeti önértékelést. Mivel ilyen eddig a 
könyvtárban még nem történt, az előkészítést, a teendők számbavételét, az ütemezést és az értékelők 
felkészítését teammunkában végezzük. A tapasztalatokat, észrevételeket, javaslatokat folyamatosan 
gyűjtjük, elemezzük és hasznosítjuk. Az eredmény társadalmasítására kommunikációs és 
marketingtervet dolgozunk ki. 
Év végén megkezdjük a 2020. évi Minősített Könyvtár cím pályázatának előkészítését, a pályázathoz 
szükséges dokumentáció összeállítását, a beadandó anyagok körének meghatározását. 
További feladatok: 
Az intézmény szervezeti bővülésével szükségessé vált az erőforrásleltár, a kompetenciafelmérés és 
kompetenciatérkép aktualizálása. A szervezetfejlesztés és erőforrás-optimalizálás érdekében, 
összhangban az intézményi stratégiai célokkal, újragondoljuk a feladatok kiosztását, kiszervezését. A 
nagyfokú szervezeti átalakulás eredményeképpen indokolttá vált az asszimiláció segítése (úgy az 
intézményben, mint a MIT tevékenységében is), a közösségi kohézió erősítése, a feladatalapú 
együttműködések kialakítása, fenntartása, valamint a minőségkultúra, a minőségirányítási szemlélet 
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tudatosítása az új kollégák körében. Ezeket elősegítendő 2019-ben csapatépítő programokat, tréninget 
szervezünk, valamint kiemelten támogatjuk a teamekben történő munkavégzést. 
Folytatjuk - elsősorban a kulcsfolyamatokat érintően - a folyamatleírások készítését, elfogadását és 
bevezetését. Elkezdjük az egységes alkalmazás ellenőrzését (belső audit), megszilárdítva a könyvtár 
folyamatalapú működését. 
Márciusban kerül sor az első egyéni teljesítménymérésre és értékelésre (TÉR). Tekintettel arra, hogy az 
intézményben korábban nem volt rendszerszerű TÉR, kellő időt biztosítunk a bevezetésére, vagyis az 
első értékelés ráhangoló jelleggel zajlik. Összegyűjtve a tapasztalatokat és visszajelzéseket, 
kidolgozásra kerül az intézményi, ütemezett TÉR. Ennek első lépéseként létrehozzuk a TÉR 
munkacsoportot. Cél, hogy a különböző munkaterületek képviselve legyenek, és a mutatókat, azok 
gyűjtési módszereit, illetve értékelési szempontjait konszenzusos alapon határozzuk meg. 
A TÉR-rel párhuzamosan megalkotjuk az ösztönzőrendszert. Ennek első lépéseként szintén 
munkacsoportot hozunk létre. Feladatuk a célok meghatározása, az ütemterv kidolgozása, az 
ösztönzőrendszer jelenlegi és javasolt eszközeinek és lehetőségeinek számbavétele, a szükséges 
erőforrások hozzárendelése. 
Aktualizáljuk az intézményi kommunikációs szabályzatot és kommunikációs tervet. Ehhez újra felmérjük 
a 2017. évi dolgozói elégedettségi felmérés eredményeként bevezetett változtatások hatékonyságát. 
Tervezzük az intézményi arculat elemeinek áttekintését, majd az arculati kézikönyv összeállítását. 
Marketing szempontból felmérjük és elemezzük az Ezüsthegyi Könyvtár új vonzáskörzetének 
összetételét. Erre alapozva felülvizsgáljuk a szolgáltatásfejlesztési hangsúlyokat.  
A 2018. évi használói elégedettségi és igényfelmérés (HEF) eredményeinek összegzése és elemzése 
után elkészítjük az intézkedési tervet és vezetői jelentést, valamint az információk társadalmasítását. 
A korábbi elégedettségi és igényfelmérések tapasztalatainak felhasználásával partneri elégedettségi 
felmérést végzünk. 
Felülvizsgáljuk az intézmény partnerkapcsolati stratégiáját és együttműködési lehetőségeit. 
 
2. KÖNYVTÁRSZAKMAI FELADATOK 
 
2.1. Gyűjteményszervezés, állománykezelés 
Az Óbudai Platán Könyvtár gyűjtőköri szabályzatának átgondolása, újrafogalmazása a 2019-es év egyik 
kiemelt feladata. A gyűjtőköri szabályzat az állományalakítási stratégiánk alapja. A mindenkori 
gyűjtőköri szabályzatnak megfelelően előtérbe helyezzük a kiemelt állományrészek gyarapítását, 
valamit az esetleges hiányok pótlását, a helyes arányok kialakítására és a példányszámok megfelelő 
meghatározására törekszünk.  
A munkaterületet érintő személyi változások miatt a dokumentumok feldolgozása újragondolásra kerül 
2019-ben, tervünk a dokumentumtípusonkénti feldolgozás beveztése. A kollégák folytatják a 
visszamenőleges tartalmi feltárást és a kiemelt állományrészek analitikus feldolgozását. A könyvtári 
adatbázis folyamatos és rendszeres karbantartása, az authority rekordok gondozása a számítógépes 
nyilvántartásnál alapvető feladat továbbra is. 
 
Óbudai Platán Könyvtár (továbbiakban ÓPK): 
2018-ban használói elégedettségi és igényfelmérést végeztünk. A használók részéről megjelent az 
igény az e-könyvek iránt, így ennek beszerzési lehetőségeit feltérképezzük, kialakítjuk annak használati 
szabályait. 
Gyarapításunk kiemelt területének továbbra is megtartjuk a multimédiás állományt (diafilm, 
hangoskönyv és DVD), mivel a korábbi megnövekedett beszerzés megnövekedett használatot 
eredményezett, és visszajelzéseik alapján használóink is támogatják az irányvonalat. A Kerekítő 
foglalkozásokhoz és a szülői igényekhez kapcsolódva továbbra is feladatunk a babaolvasó 
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állományrészleg (leporellók, böngészők, speciális anyagú babadokumentumok) minél nagyobb 
volumenű gyarapítása, frissítése.  
A könyvtár fogadóterében a kézikönyvtári állomány selejtezése, kölcsönözhetővé tétele után  a 
felszabadított polcokon aktuális ajánlókat helyezünk ki (havi rendszerességgel, évfordulók, jeles 
események alkalmából, aktuálisan felmerülő témákból összeállítva). 
Szükséges az időszaki leltározási munkálatok megkezdése. Mivel ilyen jellegű munka kizárólag akkor 
kivitelezhető, ha közben nem szolgáltatjuk az állományt, a nyári zárva tartás alatt az állományrészek 
revíziójára megfelelő idő jut. A 2019-es évben a nem hagyományos dokumentumokat ellenőrizzük, 
illetve előkészítjük a gyerekkönyvtári állományt a következő évi leltárra. 
A nem hagyományos dokumentumok leltározása mellett a nyári zárvatartás alatt lehetőség lesz egy 
nagyobb, a dokumentumok minőségét érintő felülvizsgálatra és (a fennálló helyhiány miatt) 
állománymozgatásra is. 
 
Az Óbudai Platán Könyvtár Ezüsthegyi Könyvtára (továbbiakban EK): 
Az Ezüsthegyi Könyvtárunk állománygyarapítási koncepciója folyamatosan igazodik a megváltozott 
felhasználói igényekhez. Az állománygyarapodás mértéke azonban az eddigiekhez képest némi 
erősítést követel. 
Az eredetileg 2018-ra tervezett, az olvasószolgálati forgalom miatt elmaradt idegennyelvi állomány 
feldolgozására és elhelyezésére 2019-ben sor kerül. Ezzel ismét olyan új szolgáltatással bővül a 
könyvtár kínálata, melyet valós igény hívott életre. 
Az új olvasóközönség megváltozott használói szokásainak megfelelően átgondolásra kerül a folyóirat-
megőrzési és -selejtezési politika. 
Az egyéb dokumentumok tekintetében hangsúlyosan gyarapítandó a kamaszoknak szóló filmállomány. 
A 2018. év második felére betervezett állománykarbantartási és egyéb, költözésből fakadó 
rendezkedési munkálatok elmaradtak, ezeket a feladatokat 2019-ben a hosszú távon biztosított, 
zavartalan működés érdekében el kell végezni. A 2019-es év legsürgetőbb feladata a raktári állomány 
felülvizsgálata, selejtezése, rendezése, párhuzamosan a raktár rendbe tételével. Közösségi szolgálatra 
jelentkező diákok bevonásával szeretnénk az ajándékként, hagyatékként kapott mintegy 2000 könyv 
behasonlítását, rendszerezését és a művek betűrendbe sorolását elvégezni. 
A felnőtt szakirodalom elhelyezésére nem áll elegendő polc rendelkezésre, ezért tervezzük a könyvek 
tartalmi leválogatását a keresettségnek megfelelően. A leválogatott művek a raktári állományban 
kapnak helyet. Azért, hogy elkerüljük a halott állomány kialakulását, a raktári köteteket kampány 
jelleggel, időszakos, tematikus ajánlókban tesszük elérhetővé az erre a célra kinevezett szabadpolcon. 
 
2.2. Olvasószolgálat 
A használókkal való közvetlen interakció színtere az olvasószolgálat. A korábbi évekhez hasonlóan 
empatikus, barátságos és segítőkész hozzáállással fogadjuk látogatóinkat. A szervezeti változtatást 
követően új kollégáink is ennek a szemléletnek a jegyében végzik munkájukat. 
Általános tapasztalatunk (amit a felmérések is igazoltak), hogy a programok mellett nagy igény 
mutatkozik a közvetlenségre és a személyességre, ezért kiemelten fontosnak tartjuk, hogy még több 
lehetőséget nyújtsunk a beszélgetésre és a kötetlen időtöltésre. Könyvtárosként azért dolgozunk, hogy 
minőségi idővel ajándékozzuk meg használóinkat. 
Kiemelt feladatok: 

• a könyvtári (alap)szolgáltatások minőségének megőrzése, erősítése 

• kérdőíves/élőszavas felmérés készítése, értékelése, igényfelmérés  
ÓPK: 

• a 18-25 év közötti korosztály bevonását célzó részletes akcióterv kidolgozása 
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2.3. Szolgáltatások 
2.3.1. Hagyományos 
ÓPK: 
A könyvtár fogadóterébe új, a tájékozódást segítő plexitáblák és útvonalmatricák kerülnek (Óbuda 
helytörténet, Új könyvek, Kézikönyvtár, „Mi ajánljuk Önöknek”, Szépirodalom, Gyermekkönyvtár, 
Szakirodalom). Új custosokat vásárolunk mind a szak-, mind a szépirodalmi részlegbe. A felszabadított 
kézikönyvtári polcokon aktuális (évfordulók, jeles napok) és tematikus ajánlókat helyezünk ki havi 
rendszerességgel, segítve ezzel a gyorskölcsönzést és könyvajánló szolgáltatásunkat. 
Ezenkívül több könyvajánló felületet, lehetőséget alakítunk ki a könyvtár tereiben és személyes 
interakciók szervezésével, később pedig az online felületeinken, elsősorban a Facebookon és a 
megújuló honlapon is. Ezt a kommunikációt erősíti az ajánlólisták készítése. A 12+ részlegben már 
népszerű formátumhoz hasonlóan laminált, borítóképpel ellátott tematikus ajánlólisták nyomtatása, 
illetve később az online felületen való elhelyezése a tervünk. Amennyiben kellő mennyiségű lista 
összegyűlik, úgy ezeket lefűzve és összegyűjtve tudjuk majd helyben biztosítani az olvasóinknak, míg 
az online verzió az otthoni böngészést és a kölcsönzés megtervezését támogatja. 
 
EK: 
2019-ben folytatjuk az öko-állomány bővítését és szeretnénk a magkönyvtári szolgáltatást 
szakirodalommal is megalapozni. 
Tervezzük az egybevont szépirodalmi állomány műfaj (versek, dráma), valamint téma (önéletrajz, 
történelmi, sci-fi, …) szerinti jelölését. A már meglévő, magyar nyelvű különgyűjtemények (krimi, 
romantikus) mellett továbbiak kialakítását nem tervezzük, csak jelzeteléssel/szereléssel könnyítjük a 
keresést és tájékoztatást. 2019-ben folytatjuk és befejezzük a régi, elhasználódott jelzetek és 
színcsíkok cseréjét a szabadpolcos termekben. 
A 2019-es év fontos feladata az újonnan indított szolgáltatások további népszerűsítése (kamaszok 
számítógép- és internethasználata), illetve megerősítése (kibővített gyerekállomány, folyóiratolvasó, 
wifi, rendezvények) lesz.  
 
2.4. Speciális szolgáltatások  
2.4.1. Könyvet házhoz 
A 2007 óta működő Könyvet házhoz szolgáltatásunk a rászorultak könyvtári ellátását a kért könyvtári 
dokumentumok házhoz szállításával biztosítja. Az idei évben a szolgálatatás súlyozottabb, megújított 
kommunikációját tervezzük, valamint a kerületi nyugdíjasházak igényeit újra felmérjük. 
2.4.2. KönyvMegálló 
A Promenádon 1 db felnőtt KönyvMegálló szekrény és okospad kerül kihelyezésre. Az átadó tervezett 
időpontja: szeptember, felavatása az új KönyvMegálló kicsomagolásával és könyvekkel való 
feltöltésével történik. 
2019-ben is ott leszünk a Sziget Fesztiválon a KönyvMegálló projekttel, melyet önkéntesekkel 
működtetünk. 
A 2018-ban használatba vett új elektromos szállítójármű megkönnyíti az előző két szolgáltatás 
üzemeltetését. Az autó logózása, a hozzá kapcsolódó kommunikáció első negyedéves feladat. 
2.4.3. Bibliocikli 
2019-ben jelen leszünk a Tour de Óbuda és a Római parti helyszíneken az olvasást népszerűsítve, így 
itt is lehetőség nyílik azok megszólítására, akik még nem ismerik az Óbudai Platán Könyvtárat. 
2.4.4. Kert, szabadtéri könyvtár 
ÓPK: 
A kertet elsősorban szabadtéri olvasóteremként és rendezvényhelyszínként használjuk. Kapcsolódó 
szolgáltatásunk a rajzolás, óriás rajztábla, gyerek és felnőtt színezők biztosítása. 2019-ben is, mint nyári 
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rendezvényhelyszínen a befogadóképességéhez igazodva kisebb rendezvényeket és 
gyerekprogramokat szervezünk. A kerthasználat biztosítása fontos a meglévő és új olvasóknak, a 
kisgyerekes családoknak, rendezvénylátogatóknak, a helyben használatot igénylőknek, különösen 
azoknak, akik panellakásban élnek. A kert megjelenését önkéntesek segítségével tervezzük alakítani, 
hogy minél inkább a használók igényeit szolgálja és a közösséget erősítse. 
 
EK: 
A 2019. év kiemelt programjai az Ezüsthegyi Könyvtárban: a zöld- és szabadtéri könyvtár létrehozása. 
A zöldkönyvtári programot a szolgáltatások és terek kialakításával szeretnénk megvalósítani. 
Zöldkönyvtári szolgáltatásként bővítjük az öko szakkönyvállományt, megkezdjük a magkönyvtári 
szolgáltatás kialakítását, megnyitjuk az ingyenes herbateázót, bevezetjük a tankert –érdeklődés 
hiányában – a mintakert szolgáltatásokat, valamint folytatjuk a herba- és fűszerkertünk gondozását. 
Ezen felül folytatjuk a Családi zöld kuckó nevű ökoklubot, és növeljük a környezettudatos szemléletet 
népszerűsítő programok számát. A szabadtéri könyvtár program megvalósítását a szabadtéri 
olvasóterem szolgáltatás biztosításával (padok, függőágyak, kerti olvasó- és pihenőhelyek), a könyvtári 
és egyéb rendezvények, foglalkozások, könyvtárhasználati órák szabadtérbe történő adaptálásával, 
valamint a rendelkezésre álló külső terek (udvar, kert) bevonásával tervezzük. 2019-ben a zöldkönyvtári 
irányt azzal is erősítjük, hogy részt veszünk a fenntartó önkormányzat által a 3. kerültre kiterjedő 
komposztáló programban. Figyeljük a közintézmények részére hirdetett országos és helyi pályázatokat, 
melyeknek célja a környezetvédelem fontosságának hangsúlyozása és az öko-szemlélet terjesztése. A 
vonzáskörzet nevelési és oktatási intézményeiben kezdeményezzük közös érzékenyítő programok, 
tematikus foglalkozások, szabadtéri játszóházak szervezését csoportok számára 
 
2.5. Gyerekkönyvtári szolgáltatások 
ÓPK: 
Ahogy eddig, 2019-ben is kiemelten kezeljük a kapcsolattartást a velünk együttműködő szervezetekkel 
és intézményekkel.  
A Gyermekvilág Óvoda tagintézményeivel továbbra is fenntartjuk az intenzív kapcsolatot és folytatjuk a 
Sün Tóbiás projektünket. Örömmel tapasztaljuk, hogy sok más óvodához hasonlóan ők is 
kezdeményező szerepbe léptek, és immár ők keresik a könyvtárral való együttműködésre a 
lehetőséget, illetve fokozottan igénylik a csoportos látogatásokat. Emellett természetesen az összes 
környező óvoda gyerekcsoportjai is partnereink. 
A kezdeményező szerep átvételének köszönhetően a 2019-es évben remélhetőleg több kapacitásunk 
marad az iskolákkal való szorosabb együttműködés kialakítására. Az Aquincumi, Fodros, Keve utcai, 
Kerék utcai, Szentgyörgyi és Tágvilág általános iskolák osztályai keresnek meg minket rendszeresen 
könyvtárhasználati és tematikus, célzott foglalkozások igényével; de nyitottak vagyunk távolabbi 
intézmények megkereséseire is. Új partnerintézményünk a MOA Magán Általános Iskola, ahonnan 
rendszeresen járnak könyvtárunkba csoportok, így 2019-ben is várjuk őket. 
Mivel 2018-ban intézményi közreműködés nélkül szerveztünk kamaszprogramokat (Fandom 
olvasóklub), ezt továbbfejlesztve a középiskolák és gimnáziumok bevonásával szeretnénk folytatni, 
hogy a kamasz korosztályra fókuszáló rendezvényeink nagyobb nyilvánosságot kapjanak. Ehhez a 
legcélszerűbb módszernek tartjuk a középiskolás közösségi szolgálatosaink és/vagy önkénteseink 
mélyebb bevonását az intézményi munkába, hogy helyszíni segítségnyújtás mellett az intézményi 
kapcsolattartás megerősítésében is segédkezzenek, illetve a korosztállyal való kapcsolatukat jobban 
kiaknázzuk, rámutatva az életkori igényekre. Az iskolájukban végzett népszerűsítő tevékenység, 
igényfelmérés, illetve kultúrnagyköveti munkásság tűnik a legcélszerűbb útnak számunkra. 
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Második féléves terveink között szerepel rajzpályázat megszervezése is, minthogy korábbi 
tapasztalatok szerint az óvodás és kisiskolás korosztály részéről igény mutatkozott erre, és a kreatív 
szárnypróbálgatás ezen formája jól illeszkedik idei évünk gyerekkönyvtári irányvonalához. 
A könyvtárban a 2018-as felújítások nyomán több szabad fehér falfelület keletkezett, ennek 
dekorálására szintén pályázat kiírást tervezzük. Művészeti iskolák hallgatói, illetve művészeti hajlamú 
olvasóink valószínűleg nagy örömmel fogadnának egy ilyen kezdeményezést, és még inkább 
magukénak éreznék ennek eredményeképpen a könyvtár közösségi tereit. 
 
EK: 
A terek vonzó, családbarát kialakítása, az állomány célzott gyarapítása és a gyerekkönyvtári 
szaktájékoztatás biztosítása közkedveltté és eredményessé tették az újonnan létrehozott 
gyerekkönyvtári részleget. A sikeres bevezetés után cél a könyvtári szolgáltatások minőségének 
megtartása, az igényekhez történő igazítása, fejlesztése. Külön programot dolgozunk ki a kamasz 
korosztály nagyobb létszámban történő bevonására. Ennek első lépéseként gyarapítjuk a korosztály-
specifikus médiagyűjteményünket. 
A gyerek rendezvénytervet az elvárások, kérések és az eddigi tapasztalatok figyelembevételével 
alakítjuk. Továbbra is fontos, hogy a környéken vonzó (és ingyenes) lehetőséget kínáljunk a családok 
számára a szabad idő tartalmas eltöltéséhez. 2019-ben a rendezvények helyszíneként a könyvtár külső 
tereit (udvar, kert) fokozottan szeretnénk bevonni. Növeljük a környezettudatos szemlélet kialakítását, 
erősítését célzó programok számát. 
A megnyitó óta a békásmegyeri óvodai és iskolai együttműködő partnereink száma ugrásszerűen nőtt. 
2019-ben folytatjuk a rendszeres könyvtárhasználati órák, tematikus foglalkozások (köztük a zöld 
programok) megtartását. Összeállítjuk és az új honlapon hozzáférhetővé tesszük 
foglalkozáskínálatunkat és programjaink rövid leírását, tájékozódási lehetőséget biztosítva a nem 
állandó partnerek részére. 
 
2.6. Rendezvények, programok 
(Részletes éves programtervek a mellékletben.) 
ÓPK: 
A lélektan, életvezetés témájú könyvek iránt megnövekedett érdeklődést figyelembe véve úgy terveztük, 
hogy 2019-ben új tematikájú előadás-sorozatot indítunk Lélek Fészek címen. Várjuk azokat az 
olvasókat, akiket foglalkoztat a téma, és szívesen elmélyítenék a tudásukat e téren, vagy csak 
szeretnék önmagukat jobban megismerni. A kortárs irodalom iránt érdeklődők örömére idén is 
visszatérő vendégünk Juhász Anna, a Hadik Irodalmi Szalon alapítója. A pszichológiai témák mellett 
lesznek ismeretterjesztő, tudományos előadásaink is Látóhatár címen, illetve a Rákóczi emlékévhez is 
programmal kapcsolódunk, valamint a hagyománynak megfelelően egy gasztrobloggert is meghívtunk. 
Nyáron szabadtéri program keretében újra előtérbe kerül a pszichológia, főként a gyermekekre 
helyezve a hangsúlyt. A könyvbemutatók és az előadások mellett 2018 őszén már bevezettünk egy új 
programot, a biblioterápiás csoportfoglalkozást, amely rendkívül népszerű és sikeres lett. A 
biblioterápiás sorozat 2019-ben is folytatódik, hiszen továbbra is óriási az igény az önismereti csoportra. 
Az évet pedig hagyományos kamarazenei hangversenyünkkel zárjuk, amelyen feltörekvő fiatal 
komolyzenészeknek adunk fellépési lehetőséget. 
A kiállítások művészeti koncepciója igazodik az előző évekhez, továbbra is lehetőséget adunk fiatal 
művészeknek a megjelenésre, de változatlanul kiállítanak nálunk a szakma neves képviselői is. A 
tematika részben kapcsolódik a könyvekhez, műfajilag sokrétűek az alkotások, illusztrációkat, 
festményeket, installációkat, stb. egyaránt bemutatunk. 
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A gyerekkönyvtárban rendszeresen tartunk közösségi meseolvasó eseményeket – szombati és 
hétköznapi időpontokban is –, illetve egy hétköznap délutáni diafilmklub indítását is tervezzük. Ezek 
végső célja az, hogy önkéntesek és olvasóink által működjön, ahol a könyvtáros inkább tanácsadói, 
semmint előadói szerepet tölt be. Folytatódik a két új korcsoportot megszólító rendezvényünk, a 
Kerekítő foglalkozássorozat  és a Fandom mániának keresztelt kamasz olvasókör is. 
A kert kihasználására elsősorban a nyári időszak áll rendelkezésünkre, ezért háromalkalmas, népszerű 
foglalkozássorozatunkat 2019-ben is meghirdetjük.  
 
EK: 
Az Ezüsthegyi Könyvtár éves programjában kiemelt szerepet kap a közösségi színtér szabadtéri 
lehetőségekkel történő bővítése, mint például a szabadtéri olvasóterem, kültéri rendezvények, 
kerthasználat, tankert (érdeklődés hiányában mintakert) szolgáltatás. 
Az Ezüsthegyi Könyvtár alapfeladatán kívül, a helyszín adottságainak (is) köszönhetően speciális, 
zöldkönyvtári szolgáltatásokat és programkínálatot nyújt látogatói számára. 
Bevezetendő szolgáltatások: teremhasználat (együttműködési megállapodás keretében a terem és 
rendezvényeszközök használatra bocsátása ingyen), valamint terembérlet (bérleti díj ellenében a 
könyvtárral egyeztetett időpontban a terem és rendezvényeszközök bérbe adása). 
Célunk – a korábbi igényfelmérés eredményeinek megfelelően – mind a felnőtt, mind a gyerek 
rendezvénykínálat bővítése. A 2019-es év végére szeretnénk a könyvtár rendezvénystruktúrájával 
kapcsolatos első tapasztalatokat és következtetéseket összegezni, mely később alapja lehet az 
intézményi programkoncepciónak. 
A 2018. évi nyári gyerektáboroztatás sikerén felbuzdulva tudatosan szervezzük a folytatást, és vállaljuk 
a Kiserdei nyári gyermektábor programjaiban való részvételt, valamint fogadjuk az új jelentkezőket. 
2019. nyár elejére összeállítjuk a szabadtéri játszóházzal ötvözött, tematikus foglalkozáskínálatunkat 
táborozó iskolai csoportok részére. 
A 2019. év rendezvénykoncepciójában kiemelt hangsúlyt helyezünk a szabadtéri, kerti rendezvények 
bevezetésére, bővítésére. 
Születésnap 
Az Ezüsthegyi Könyvtár egyéves születésnapja alkalmából - a megnyitó ünnepség programjához 
hasonlóan - össznépi fesztivált rendezünk gyerekeknek szóló műsorral, kerti játszóházzal, felnőtteknek 
szóló koncerttel, az első év eseményeit dokumentáló fotókiállítással és ingyenes beiratkozási 
lehetőséggel. 
 
3. KOMMUNIKÁCIÓ, MARKETING 
 
2019-ben a minőségirányítási folyamatok részeként felülvizsgáljuk az intézmény kommunikációs 
szabályzatát és elkészítjük az éves kommunikációs tervet. Kommunikációnkban azért fontos az új 
tónus, hogy kellő hatást elérve meg tudjunk szólítani olyan csoportokat is (pl. fiatalok), akik ugyancsak 
fontosak a könyvtárhasználat szempontjából, a könyvtár imázsának elmélyítésében, kapcsolataink 
bővítésében, a tevékenységeinkről szóló információk terjesztésében, kialakításában. Egy egységes, 
modern arculatot kívánunk kialakítani mind a fizikai megjelenésünkben, mind egyéb adottságainkban.  
Tervezzük az intézmény hangsúlyosabb és tudatosabb megjelenését a helyi és szakmai médiákban. 
Fontos számunkra, hogy a kommunikációs eszközök használata a kommunikációs tervnek megfelelő 
hatékonyságú és intenzitású legyen. Figyelünk arra, hogy a célcsoportok jellegzetességeihez hangolt 
tartalom és külső megjelenés igazodjon az arculathoz. A pozitív tartalmú üzenetek küldését növeljük. 
Tudatos, intenzív médiakommunikációra törekszünk. 
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Pr- és marketingtervet dolgozunk ki a könyvtár eredményeinek, tapasztalatainak és rendezvényeinek 
reklámozási lehetőségeiről, a kommunikációs csatornákról és a célcsoportokról. Vállaljuk az 
eredmények, tapasztalatok és szakmai tervek bemutatását célzó előadások megrendezését. 
Koncepciót dolgozunk ki a közösségi médiában történő megjelenésekre is.  
Az eszközöknek, csatornáknak, programoknak egy olyan kommunikáció elemeiként kell működniük, 
melyben markánsan elkülönülhetnek egymástól, mégis rendszerben működnek. Az egyes 
megnyilvánulások, megjelenések tartalmi összehangolása fokozza a hatékonyságot, illeszkedik a 
stratégiához. 
Különleges figyelmet szentelünk a belső kommunikációnknak. Ez a kifelé történő kommunikáció 
hitelességének, stratégiai rendszerének az alapját adja. Különös jelentősége van annak, hogy a belső 
kommunikáció egysége megmaradjon. 
Célunk: 

• Szolgáltatásainkról és megvalósult terveinkről információt nyújtani a használóknak, 
fenntartónak, partnereinknek. 

• Hatékonyan kihasználni a technikai lehetőségeket. 

• Belső értékeinket, eredményeinket kommunikálni. 
2019-ben is igényes, az intézmény arculatát tükröző sajtó- és médiaanyagokat kívánunk megjelentetni.  
 
EK: 
Szakértő segítségével felmérjük és elemezzük az új használói közönség összetételét, 
információszerzési szokásait. 
 
4. KAPCSOLATOK, EGYÜTTMŰKÖDÉSEK 
 
Továbbra is cél a meglévő intézményi és civil együttműködések fenntartása, erősítése, esetleg írásban 
rögzítése. Kapcsolatainkban törekszünk a partnerközpontúságra. 2019-ben feltérképezzük a könyvtár 
kulturális és olvasásnépszerűsítő, valamint közösségépítő programjához illeszkedő, újabb 
együttműködési lehetőségeket. Igény esetén bővítjük a könyvtár részéről az együttműködés részeként 
biztosított lehetőségeket (ingyenes terem- és eszközhasználat, szabadtéri helyszín biztosítása, 
rendezvények szervezése, reklámlehetőség biztosítása). 
4.1. Intézményi 
A kerületi kulturális, oktatási és szociális intézményekkel a korábbi években kialakított partneri 
kapcsolatainkat szeretnénk fenntartani és erősíteni. Az óvodákkal és iskolákkal könyvtári 
foglalkozásaink kapcsán, az OSZSZI-vel a műveltségi vetélkedőre való közös felkészítésben, a 
szakirodalom beszerzésében és ajánlásában. 
A jövő évben is részt veszünk az Óbudai Múzeumpedagógiai Börzén, alkalmazva a 2018-as év 
tapasztalatait.  
Célunk: 

• új partnerekkel együttműködni a köznevelés eredményességét szolgáló könyvtári feladatok 
megvalósításában (középiskolák, Ezüsthegyi Könyvtár vonzáskörzetének intézményei). 
 

4.2. Lakossági, civil 
A kulturális intézményként közösségi helyszínt kínáló könyvtár kiváló terepe a civil együttműködésnek. 
ÓPK: 
Évek óta jó a kapcsolatunk a nálunk programot kínáló Magyar Origami Körrel és az Elveszett Állatok 
Alapítvánnyal. Az intézmény nyitott a civil és lakossági kapcsolatok kialakítására, erősítésére és az újak 
kialakítására. 
EK: 
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Új együttműködő partnereink lettek 2018-ban az Ezüsthegyi Könyvtárban, akikkel folytatjuk a 
partnerséget: az Óbor-kör, Boldog Salamon kör, Szent József Baráti Társaság, Knottendorfer 
Hagyományőrző Egyesület, Best Dog Kutyakiképző Központ, Frauenkreis. 
 
4.3. Szakmai 
Tagságaink: MKE, IKSZ, Közkönyvtári Egylet, HUNGARNET 
Intézményünk rendszeresen fogad könyvtárosképzésben részt vevő hallgatókat gyakorlati képzés 
keretében. A korábbi években mind a felsőoktatási intézményekből, mind a Könyvtári Intézettől 
rendszeresen keresték meg könyvtárunkat. Szakmai munkánk elismerésének tekintjük, hogy sokszor 
kérnek fel minket gyakornokok fogadására, segítésére és foglalkoztatására. Ezt a munkát 2019-ben is 
folytatni szeretnénk. 
Célunk: 

• Testvérvárosi együttműködések: számba vesszük az együttműködési lehetőségeket a 
testvérvárosok hasonló kulturális közintézményeivel. 

ÓPK: 

• a FSZEK-kel, valamint egy komoly tapasztalattal rendelkező városi könyvtárral a helyismereti 
gyűjtés terén kapcsolatfelvétel, tapasztalatszerzés.  

EK: 

• Szakmai együttműködések: tervezzük a kapcsolatfelvételt magyarországi öko-, 
környezettudatos szemléletet hirdető/követő könyvtárakkal, szakmai egyesületekkel. 
Együttműködést kínálunk közös rendezvények, akciók, workshopok szervezéséhez, előadások 
tartásához, publikációs tevékenységhez.  

 
5. MŰKÖDTETÉS 
 
Az Óbudai Platán Könyvtár feladatainak ellátásához, az üzemeltetéshez a 2019-es évre az alábbi 
karbantartási és felújítási munkákra lenne szükség.  
 
ÓPK: 
Elengedhetetlen a fák metszése a kertben. Részben az elektromos vezetékre hajló, részben az 
elöregedett ágak jelentenek veszélyt. 
Szükség lenne a szépirodalmi és szakirodalmi termek, esetleg a folyosó és szélfogó tisztasági 
festésére. A korábbi években elvégeztük néhány helyiség festését saját hatáskörben, azonban a 
nagyobb termekre és a folyosóra a beköltözés óta nem került sor. 
A könyvtár nyílászárói évek óta rossz állapotúak, és szükséges a folyamatos cseréjük. A 2017-ben 
elkezdett cserét folytatnánk. 
A közeljövőben számolnunk kell az alábbi javításokkal: 

a) a könyvtári bejárati ajtó cseréje. A bejárati ajtó és előtere is több probléma forrása. Sajnos 
gyakori a beázás az ajtónál, amely nagyon rosszul szigetel. Itt található 2 db fűtőtest, ami a 
szélfogó miatt nem a folyosót, olvasószolgálati teret fűti. Szükség lenne egy 
energiahatékonyabb, praktikus megoldásra. 

b) a linóleum cseréje a folyosón. A régi, sok helyen már szétnyílt, néhol kissé veszélyes 
padlóburkolat cseréje új esztétikus burkolatra indokolt lenne. 

Mindezek mellett szükséges lenne egy középtávú felújítási, karbantartási tervet egyeztetni, amennyiben 
az Arató Emil téri intézmény az elkövetkező 3-5 évben nem költözik másik épületbe. A könyvtári 
személyzet, az igazgató számára biztosítandó irodák és szociális helyiségek átalakítása is fontos lenne. 
 
EK: 



Tárgy: 2019-es munkaterv      Óbudai Platán Könyvtár  
        1031 Bp., Arató E. tér 1. 
             tel.:06-1-368-7093 
        pocze.marta@kszki.obuda.hu 
             www.platankonyvtar.hu 
 

11 
 

Az Ezüsthegyi Könyvtár teljeskörű felújítása, építészeti, épületgépészeti kialakítása, valamint az udvar 
és kert biztonságossá tétele a nyár folyamán befejeződött. A használatbavétel során felmerülő 
problémák megoldása gördülékenyen zajlott. A 2019-es évben szeretnénk az épület akadálymentes 
megközelítését jobban lehetővé tenni. Elmaradt, de biztonsági szempontból szükséges a kerítés 
kialakítása a rézsű tetején, illetve korlát állítása a kerti lépcső mellé. 
A 2019. évre betervezett szolgáltatásfejlesztéshez és speciális szolgáltatások kialakításához egyedi 
gyártású vagy speciális bútorok beszerzése szükséges, mely részben folyamatban van, részben 
pályázatok révén tervezzük megvalósítani. 
Nem tartozik a könyvtár alapfeladatához, azonban a szabadtéri szolgáltatások és a kerthasználat 
szükségessé teszi a kültéri területek további esztétikai rendezését, látogatói igénybevételhez történő 
kialakítását, a kert felkészítését a tankertként és/vagy mintakertként történő használathoz. 
A további raktározási hely kialakításához és a pincehelyiség vendéglátó egységgé alakításának 
lehetőségét felmérendő szükséges egy szakértői vélemény, valamint a kapcsolódó költségek 
kiszámítása. 
 
5.1. Informatika - könyvtári infrastruktúra fejlesztése 
A jelenlegi honlap fejlesztése 2018-ban megkezdődött, ennek bizonyos munkafolyamatai 2019-ben 
folytatódnak. Az új megjelenés a 2018-as terveknek megfelelően kerül kialakításra. Alkalmazva a 
Google Search Engine Optimization (SEO) ajánlásait, illetve előbbieknek és a trendeknek megfelelően 
a honlap dizájnja is megújul. Az új honlap élesítése az első félév feladati között szerepel. 
Lejáró érvényeségű irodai csomagok, vírusirtó programok előfizetése, valamint a gyerekkönyvtár gépein 
gyerekbarát használatot biztosító szoftver beszerzése szükséges. 

 
ÓPK: 
Tabletek, mobileszközök beszerzése: 
A 2018. évi használói felmérésben jelentkezett az igény a könyvtári e-dokumentum-szolgáltatás 
igénybevételére, ezért időszerűvé vált tabletek és egyéb mobileszközök beszerzése. Az új típusú 
eszközöket mind a felnőttek, mind a gyerekek könyvtárhasználati képzéséhez alkalmazzuk.  
 
EK: 
Az Ezüsthegyi Könyvtárban az informatikai eszközök újak, mind a hardver-, mind a szoftverpark képes 
kielégíteni a jelentkező igényeket. Az új NAS (Network Attached Storage) szerver technológia a 
mindennapi használat során bevált. Számos előnye (nagy adatforgalom biztosítása, adatok gyors 
elérése/betöltése, rendszeres távkarbantartás, költséghatékonyság, helytakarékosság) mellett egyetlen 
hátránya volt eddig tapasztalható (alvó állapot után a megszokottnál hosszadalmasabb feljelentkezési 
procedúra az ikr távoli adatszerveréhez). Ezt a hátrányt 2019-ben megszüntetjük. 
 
5.2. Ügyvitel 
2019-ben is folytatjuk a meglévő szakmai dokumentumok felülvizsgálatát. Alkalmazzuk a KSZKI által 
elkészített vonalkódos eszköznyilvántartást. Az adatvédelmi felelős szakmai iránymutatásai alapján a 
meglévő GDPR dokumentumokat felülvizsgáljuk, kiegészítjük. Folyamatos az irattár felülvizsgálata és a 
már nem őrzendő dokumentumok selejtezése, megsemmisítése, mely a 2019-es nyári zárva tartás alatt 
kiemelt feladata lesz az adminisztrációs munkatársaknak, a meglévő irattári raktározás átgondolásával, 
a tárolás racionalizálásával együtt. 
 
6. MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁS 
 
6.1. HR menedzsment 
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A 2018-as munkaerő-állomány-összetételben történt változások miatt (a munkatársak közel harmada új) 
a tevékenységek és szolgáltatások, a munkakörök átgondolása az új kompetenciákra építve a 2019-es 
év feladata lesz. Ennek kapcsán felülvizsgáljuk a humánerőforrás-fejlesztési tervet, meghatározzuk a 
hiányzó kompetenciákat, majd az éves képzési tervet. A megnövekedett létszámmal, az új kollégákkal 
fontos a csapatszellem és a motiváció megerősítése, így több alkalmat tervezünk erre.  
 
EK: 
Az Ezüsthegyi Könyvtárnál nem volt biztosan megjósolható, hogy az újonnan nyitott intézmény milyen 
látogatottságra rendezkedjen be. A 3 fő könyvtárosi státuszt a fiókkönyvtár előző forgalma alapján 
határoztuk meg, mely utólag kevésnek bizonyult. Az eddigi magas olvasószolgálati forgalom 
mindenképpen szükségessé teszi még egy legalább heti 20 órás szakmai munkatárs alkalmazását. 
 
6.1.1. Önkéntesség, gyakorlati helyszín és közösségi szolgálati program 
Tovább folytatjuk önkéntesprogramunkat, és várjuk a közösségi szolgálatra hozzánk érkező diákokat. 
Olyan folyamatokba kívánjuk őket bevonni, mint közösségi meseolvasás, kertrendezés, kerti 
programok, könyvtári állományrendezés. 
 
6.2. Képzés, továbbképzés 
2017 decemberében megjelent a 32/2017 (XII. 12.) EMMI-rendelet a kulturális szakemberek 
továbbképzéséről. Ennek értelmében 2019. március 31-ig elkészítjük a könyvtár adott évre vonatkozó 
beiskolázási tervét, a 2018. május 31-ig elkészített ötéves képzési tervet felülvizsgáljuk. Az intézmény 
érdeke, hogy minél több dolgozó számára tudja biztosítani képességei fejlesztését és új kompetenciák 
elsajátításának lehetőségét. A 2019-es évben is támogatjuk kollégáink szakmai napokon, 
konferenciákon és tanfolyamokon való részvételét. Tapasztalataikat a résztvevők dokumentálják, és a 
közös kommunikációs tárhelyen megosztják. 
A munkaerőállomány-összetétel változása okán a minőségmenedzsment-szemlélet kollégák körében 
történő erősítését a következő időszakban is fontos célnak tartjuk. 
 
7. GAZDÁLKODÁS, KÖLTSÉGVETÉS 
 
7.1. Bevételek 
7.1.1. Finanszírozás 
Az intézmény anyagi forrását az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete által jóvá 
hagyott költségvetési keret biztosítja. 
7.1.2. Támogatás 
A könyvtár minden évben részesül a könyvtáraknak nyújtandó érdekeltségnövelő támogatásban. 
7.1.3. Pályázat 
Az Óbudai Platán Könyvtár bevételeinek növelésére felhasználja a pályázatok útján elérhető forrásokat 
is. 
7.1.4. Saját bevételek 
Bevételeinket továbbra is szeretnénk a könyvvásárok tartásával növelni, valamint használói 
igényfelmérésünk fizetős szolgáltatásokra vonatkozó kérdéseinek eredményei alapján (terem-, 
kertbérbeadás, fizetős rendezvény) saját bevétellel egészítjük ki. 
7.2. Kiadások 
Kiadásainkat a rendelkezésre álló pénzügyi források figyelembevételével időarányosan, az éves tervnek 
megfelelően költjük. 
7.2.2 Beruházás 
Lásd új KönyvMegálló helyszínek. 
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Az Óbudai Platán Könyvtár 2019. évi munkatervében megfogalmazott szakmai feladatok 
megvalósításához és infrastrukturális fejlesztéseihez kérjük a fenntartó önkormányzat támogatását, a 
szükséges költségvetési források biztosítását. 
 
 
Budapest, 2019. január 9. 
 
 
 
 Pőcze Márta 
 igazgató 
 Óbudai Platán Könyvtár 
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MELLÉKLET 
 
Az Óbudai Platán Könyvtár (Arató Emil tér 1.) részletes rendezvényterve a 2019. évre 
 
JANUÁR 

• 5. Társasozás (gyerek: Játszóház) 

• 14. Origami (gyerek: Játszóház) 

• 19. Igaz Dóra könyvbemutató (gyerek: Irodalmi kakaóház) 

• 24. Hygge, a dán életérzés - MindMill Group (felnőtt: Lélek Fészek) 

• 29. Kutyás kisokos - E.Á.A. (gyerek: Játszóház) 

• A ceruzák titkos élete, Dániel András, író- illusztrátor kiállítása (kiállítás: február 3-ig) 
 
FEBRUÁR 

•  2. Zsebszínház (gyerek: Zsebszínház)  

• 11. Origami (gyerek: Origami)       

• 16. Közösségi meseolvasás (gyerek: Közösségi) 

• 21. Tompa Andrea – Juhász Anna: Hallgatások (felnőtt: Olvasó Planéta)   

• 26. Kutyás kisokos 2. - E.Á. A. (gyerek: Játszóház) 

• Nagy László, grafikus kiállítása  
 
MÁRCIUS 

• 2. Társasozás (gyerek: Játszóház) 

• 11. Origami (gyerek: Origami) 

• 13. Havas Dóra - Lila Füge (felnőtt: Gasztro Művek) 

• 15. ZÁRVA (nemzeti ünnep) 

• 26. Lepkék és szitakötők - E.Á. A. (gyerek: Játszóház) 

• 30. Winkler Róbert: Nagyvárosi természetbúvár (gyerek: Irodalmi kakaóház) 

• Nagy László, grafikus, Markó Luca, képzőművész kiállítása 
 
ÁPRILIS 

•   8. Gésa hajtogatós origami (gyerek: Origami) 

• 13. Kamasz – Bosszúállók  -Marvel?  (gyerek: Kamasz Zóna)     

• 19. ZÁRVA (nagypéntek)     

• 21. ZÁRVA (húsvéthétfő)          

• 23. Elveszett Állatok Alapítvány (gyerek: Játszóház) 

• 24. Szabó T. /Dragomán/Bartis/Krasznahorkai és Juhász A./Vass N.  (felnőtt: Olvasó Planéta)   

• 27. Kreatív foglalkozás Milner Angélával (gyerek: Fabrikáló) 

• Markó Luca, képzőművész kiállítása  
 

MÁJUS 

• 1. ZÁRVA (szerda, munka ünnepe) 

• 6. Origami (gyerek: Origami) 

• 11. Diavetítés (gyerek: Diavetítés) 

• 20. Kecskés Zoltán: Római csónakházak (felnőtt: Óbuda napja) 

• 21. Elveszett Állatok Alapítvány (gyerek: Játszóház) 

• 25. Közösségi felolvasás (gyerek: Közösségi) 
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• Csónakház fotók kiállítás (Óbuda Napja) 
 
JÚNIUS     

• 1. Zenés udvari gyerekműsor Mosolyra Hangolók / Pesti Kisszínház 

• 10. ZÁRVA (pünkösdhétfő)  

• 14. Nyári könyvvásár (felnőtt: Könyvvásár) 

• 20. Tari A.: Digitális nomádok, Y és Z generáció / Almási K.: Bátran élni (felnőtt: Lélek Fészek) 

• 22. Nyári kreatív foglalkozás 1. (gyerek: Játszóház) 

• Csónakházi fotók kiállítás 
 
JÚLIUS 

• 11. Szél Dávid: Apapara blog / Miklósi Ádám: Kutyapszichológia (felnőtt: Lélek Fészek) 

• 20. Nyári kreatív foglalkozás 2. (gyerek: Játszóház)                           

• Csáth Géza fotók, rajzok /  Hitka Viktória, képzőművész: Tányérok szavakkal, vagy könyvborítók 
kiállítás  
 

AUGUSZTUS 

• 8-15. Sziget Fesztivál (felnőtt: Fesztivál)  

• 17. Nyári kreatív foglalkozás 3. (gyerek: Játszóház) 

• 19. ZÁRVA (hétfő, munkanap áthelyezés) 

• 20. ZÁRVA (kedd, állami ünnep)  

• 26. Iskolanyitogató (gyerek: Játszóház) 

• Csáth G. rajzai / Hitka Viktória tányérjai, borítói kiállítás 
 
SZEPTEMBER 

•   2. Origami (gyerek: Origami) 

• 10. Elveszett Állatok Alapítványa (gyerek: Játszóház)                  

• 14. Kézműves foglalkozás Milner Angélával (gyerek: Játszóház)        

• 26. Szujer Orsolya/Rusznyák Csaba (geekz.blog) és Vass Norbert a képregényről (felnőtt)  

• 28. Nyulász Péter: Helka (gyermek: FISZ - Rendhagyó irodalomóra program keretében)  

• képregényes kiállítás (Deák 17. galéria) 
 
OKTÓBER 

• 7. Elveszett Állatok Alapítvány (gyerek: Játszóház) 

• 10. Szécsi Noémi: Egyformák vagytok, Mesehősök utóélete (felnőtt: Olvasó Planéta) 

• 12. Kézműves foglalkozás Milner Angélával (gyerek: Játszóház) 

• 14. Origami (gyerek: Origami)  

• 23. ZÁRVA (szerda, nemzeti ünnep)  

• 26. Beck Andrea:Titoktündér (gyerek: Irodalmi kakaóház) 

•  Képregényes kiállítás (Deák 17. galéria) 
 
NOVEMBER 

•  1. ZÁRVA (péntek, mindenszentek) 

•  4. Halloween Origami (gyerek: Origami) 

•  9. Diavetítés (gyerek: Diavetítés) 

• 12. Elveszett Állatok Alapítvány (gyerek: Játszóház) 
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• 20. Máté Ágnes: Fabula/ Kánai András: Mit tartogat a jövőnk?/ Szvetelszky, Keleti Arthur: 
Mesterséges intelligencia /Fónagy Zoltán: I. világháború (felnőtt: Látóhatár) 

• 23. Zsebszínház (gyerek: Zsebszínház) 

• Kiskovács Eszter gyerekkönyv illusztrátorok kiállítás 
 
DECEMBER 

•    9. Karácsonyi Origami (gyerek: Origami) 

• 13. Téli könyvvásár (felnőtt: Könyvvásár) 

•  17. Elveszett Állatok Alapítvány (gyerek: Játszóház) 

•  18. Windsingers koncert (felnőtt: Koncert)                           

•  21. Dóka Péter: Szupermalac és űrpatkány (gyerek: Irodalmi kakaóház) 

•  25-26. ZÁRVA (karácsony)  

•  Herbszt László / Megyeri Ancsa gyerekkönyv-illusztrátorok kiállítása 
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Az Óbudai Platán Könyvtár Ezüsthegyi Könyvtárának (1038 Bp., Ezüsthegy u. 16.) részletes 
rendezvényterve a 2019. évre 
 
JANUÁR 

• 12. Magképek (gyerek: fabrikáló) 

• 18. Háló-zsákba-macska: Téli mesék, téli hagyományok (közösségi) 

• 26. „Vizes élőhelyek világnapja” – Vizipók – csodapók történetek (gyerek: diafilm) 

• 23. Polyák Péter: Gyógynövényekkel a testi-lelki egészségért 3. (felnőtt: zöld/öko/természet) 
 
FEBRUÁR 

• 9. Farsangi kavalkád: mesés farsangi álarcok készítése, közös jelmezes party (gyerek: fabrikáló; 
közösségi) 

• 12. Dr. Szunyogh Gábor: Barlangok mélyén. Kutatás, feltárás, térképezés. Híres magyar barlangok 
története (felnőtt: ismeretterjesztő) 

• 15. Helyben vagyunk: bemutatkoznak kreatív olvasóink (mesterségek, fortélyok, hobbik, portékák) 
(közösségi) 

• 23. Varró Dani: Aki szépen butáskodik (gyerek: irodalmi kakaóház) 

• 27. Családi zöld kuckó - öko klub: Újrapapír a háztartásban, instant kert készítés (klub) 
 
MÁRCIUS 

•   9. Zene-tekerő / Húron pendülünk: Bálint Károly tekerőművész zenei délelőttje (gyerek: zene, helyi) 

• 15. ZÁRVA (nemzeti ünnep) 

• 20. Polyák Péter: Gyógynövényekkel a testi-lelki egészségért 4. (felnőtt: zöld/öko/természet) 

• 23. Erdőkerülő – népi játszóház az erdők világnapja alkalmából (gyerek: játszóház) 

• 29. Háló-zsákba-macska: Sándor, József, Benedek zsákban hoznak meleget – tavaszvárás  
(közösségi) 

 
ÁPRILIS 

•   6. Tojásfestés bio anyagokkal (gyerek: fabrikáló) 

• 12. Csinszka, a halandó múzsa. .Ady özvegye, Babits szerelme, Márffy hitvese; Rockenbauer Zoltán    
könyvbemutatója sok képpel (felnőtt: irodalom/könyv/író-olvasó, Költészet napja, évforduló) 

• 15. Tavaszi könyvvásár 

• 17. Helyben vagyunk: bemutatkoznak kreatív olvasóink (mesterségek, fortélyok, hobbik, portékák) 
(közösségi) 

• 19. ZÁRVA (nagypéntek)     

• 21. ZÁRVA (húsvéthétfő)          
 
MÁJUS 

• 1. ZÁRVA (szerda, munka ünnepe) 

• 3. Ófalu utcái. Múltidéző beszélgetés Óbuda napja alkalmából. Vendégünk a Boldog Salamon Kör,    
Óbor Kör és a Krottendorfer Német Hagyományőrző Egyesület (Óbuda Napja; helyi) 

•   4. „Tűzre-vízre” – A tűzmadár, A tűzszerszám és Kukucsmanó, a tűzoltó c. mesék (gyerek: diafilm) 

• 15. Családi zöld kuckó - öko: Környezettudatosságra nevelés a családban 1. rész, Az egészséges  
életmód szokásainak megalapozása – Czákné Varga Ildikó védőnő előadása (klub) 

• 18. Pünkösdi királyság – kerti, ismeretterjesztő játszóház (gyerek: lombsátorozó) 
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• 22. Polyák Péter: Gyógynövényekkel a testi-lelki egészségért 5. (körséta: Ófalu környéke) (felnőtt: 
zöld/öko/természet) 

JÚNIUS 

•  1. Fehér Anna: Tersánszky Józsi Jenő műveiből (gyerek: irodalmi kakaóház; évforduló; helyi) 

• 10. ZÁRVA (pünkösdhétfő)  

• 19. Ballai László: A titokzatos Rab Ráby (felnőtt: irodalom/könvy/író-olvasó) 

• 15. Virágos Szent János napi varázslás – hagyományidéző népi játszóház 

• 29. Ezüsthegyi vigalom – Születésnapi party programokkal, fellép: Hahó Együttes / Kultúr Találka 
Együttes (közösségi; évforduló; zene; gyerek: játszóház) 

 
JÚLIUS 

•   5. Hölgyválasz: Saly Noémi: Spájz, vagy a Semmiből is finomat (felnőtt: irodalom/könvy/író-olvasó;  
Óbudai Nyár; helyi) 

• 13. Varázserdő / Kerti lovagok - Tematikus kerti játszóház (gyerek: lombsátorozó) 

• 19. Hölgyválasz: Schäffer Erzsébet: Lábujjhegyen Történetek útközben (felnőtt: irodalom/könvy/író- 
olvasó; Óbudai Nyár; helyi) 

• 27. Varázserdő / Kerti lovagok - Tematikus kerti játszóház (gyerek: lombsátorozó) 
 
AUGUSZTUS 

• 19. ZÁRVA (hétfő, munkanap áthelyezés) 

• 20. ZÁRVA (kedd, állami ünnep)  

• 24. Varázserdő / Kerti lovagok - Tematikus kerti játszóház (gyerek: lombsátorozó; Óbudai Nyár) 

• 25. (?) Hékás Békás – játszóház (külső helyszín) 
 
SZEPTEMBER 

•   7. Betűvarázs – játékos délelőtt a betűkkel (gyerek: játszóház) 

• 13. Családi zöld kuckó – öko klub: Dallamok az oviban, avagy a zene szerepe a gyermekek életében  
(klub) 

• 18. Polyák Péter: Gyógynövényekkel a testi-lelki egészségért 6. (felnőtt: zöld/öko/természet) 

• 21. Erre csörög a dió – dióbaba-készítés (gyerek: fabrikáló) 

• 25. Helyben vagyunk: bemutatkoznak kreatív olvasóink (mesterségek, fortélyok, hobbik, portékák)  
(közösségi) 

• 29. (?) Óbudai Piknik – játszóház (külső helyszín) 
 
OKTÓBER 

• 1-5. (?) OKN: közösségi program a meghirdetett tematikának megfelelően (közösségi) 

•   5. Nefelejcs Bábszínház: Kippkopp és Tipptop (gyerek: bábszínház) 

• 11. Háló-zsákba-macska: Halloween party (közösségi) 

• 16. Láng Benedek: Mágia a középkorban (felnőtt: irodalom/könvy/író-olvasó) 

• 19. Pásztorünnep: báránykészítés gyapjúpamacsokból (gyerek: fabrikáló) 

• 23. ZÁRVA (szerda, nemzeti ünnep)  
 
NOVEMBER 

• 1. ZÁRVA (péntek, mindenszentek) 

•  8. Helyben vagyunk: bemutatkoznak kreatív olvasóink (mesterségek, fortélyok, hobbik, portékák) 

• 13. Őszi könyvvásár 
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• 16. Mesemorzsa: őszi mesék (gyerek: diafilm) 

• 22. Wessely Ernő: Beszélgetés és zene (zene, helyi) 

• 27. Családi zöld kuckó – öko klub: Környezettudatosságra nevelés a családban 2. rész, Növények a 
gyermek körül (allergiát, mérgezést vagy sérülést okozó növény) – Czákné Varga Ildikó védőnő 
előadása 

• 30. „Hó a subája” Télapóváró mesedélelőtt kézműves foglalkozással (Télapó szalvétából, filcből, 
mogyoróból, sólisztgyurmából … ) (gyerek: irodalmi kakaóház; Óbudai Advent) 

 
DECEMBER 

•   4. Aranynektár Eisemann Roland méhész kóstolóval egybekötött előadása (felnőtt:  
zöld/öko/természet; Óbudai Advent) 

• 11. Családi zöld kuckó – öko klub: Karácsonyi fabrikáló 

• 14. Aranyszamár Bábszínház – Régi Karácsony (gyerek: bábszínház; Óbudai Advent) 

• 20. Fenyőfának fénye: közös karácsonyfa-díszítés az udvaron (közösségi) 

• 25-26. ZÁRVA (karácsony)  
 

• Zöld jeles napokhoz kapcsolódó programok során: 
március 22. a víz világnapja 
április 22. a Föld napja 
május 10. madarak és fák napja 
május 5. környezetvédelmi világnap 
szeptember 29-október 5. erdők hete 

• nyári táboraink lehetséges témái - az „év jelesei” 2019-ben: 
az év fája a sajmeggy 
https://www.oee.hu/hirek/egyesuleti-hirek/sajmeggy_ev_faja_2019 
az év rovara a havasi cincér 
https://mttmuzeum.blog.hu/2018/12/21/az_ev_rovara_2019-ben_a_havasi_cincer 
az év madara a gólyatöcs 
http://www.mme.hu/golyatocs-nyerte-2019-ev-madara-szavazast 
az év vadvirága (januárban lesz eredmény) 
https://mttmuzeum.blog.hu/2018/11/19/mi_legyen_az_ev_vadviraga_2019-ben 
az év emlőse (januárban lesz eredmény) 
https://sokszinuvidek.24.hu/tag/ev-emlose-2019/ 
az év gyógynövénye(januárban lesz eredmény) 
http://www.evgyogynovenye.hu/kezdemenyezes 

• további zöld jeles napok, melyek a zöld könyvtári elképzeléseinkhez illeszthetők: 
január 16. HÜVELYESEK VILÁGNAPJA - GLOBAL PULSE DAY (2017 óta)  
február 2. VIZES ÉLŐHELYEK VILÁGNAPJA  
március 1. AZ ÚJRAPAPÍR NAPJA - humusz.hu (instant kert készítése) 
március 3. A VADVILÁG VILÁGNAPJA 
május 20. MÉHEK VILÁGNAPJA - ENSZ WORLD BEE DAY (2018 óta)  
június 21. A NAP NAPJA  
június 29. NEMZETKÖZI DUNA-NAP  
július 3.  NEMZETKÖZI NEJLONZACSKÓMENTES NAP 
augusztus 30. NEMZETKÖZI KONYHAKERTI NAP - varosikertek.hu 
szeptember 30. CSOMAGOLÁSMENTES NAP - NO PACK 
október 10. KOMPOSZTÁLÁS NAPJA - szike.eu  

https://www.oee.hu/hirek/egyesuleti-hirek/sajmeggy_ev_faja_2019
http://www.mme.hu/golyatocs-nyerte-2019-ev-madara-szavazast
https://mttmuzeum.blog.hu/2018/11/19/mi_legyen_az_ev_vadviraga_2019-ben
https://sokszinuvidek.24.hu/tag/ev-emlose-2019/
http://www.evgyogynovenye.hu/kezdemenyezes
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október 16. ÉLELMEZÉSI VILÁGNAP - WORLD FOOD DAY (1979 óta) 
október 16. A KENYÉR VILÁGNAPJA (2001 óta) 
október első hétvégéje MADÁRMEGFIGYELÉSI VILÁGNAP 
novemberi utolsó péntek NE VÁSÁROLJ SEMMIT NAP - BUY NOTHING DAY 
december ÜNNEPELJ ZÖLDEN 
december 5. A TALAJ VILÁGNAPJA - WORLD SOIL DAY 
 
 
 


