
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg

Megállapodás
amely létrejött egyrészről a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (Cím: 1088 Budapest, Szabó Ervin tér 
1.,  képviseli:  Sóron  László  főigazgató-helyettes  és  Fekete  József  Menyhértné  gazdasági 
igazgatóhelyettes,  a  továbbiakban  Könyvtár),  másrészről  Budapest  Főváros  VIII.  kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat  (Cím:  1082 Budapest, Baross u. 63-67. Képviseli: dr. Kocsis Máté 
polgármester, a továbbiakban Önkormányzat) között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek 
szerint:

I./ A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA

1.1./  Könyvtár megállapodik Önkormányzattal abban, hogy a TÁMOP 3.2.4-08/1/KMR-2009-0007 
(„Összehangolt  könyvtári  szolgáltatásfejlesztés  és  az  olvasáskultúra,  valamint  a  digitális  írástudás  
terjesztését  támogató  programsorozat  lebonyolítása  a  Fővárosi  Szabó Ervin Könyvtárban”)  projekt 
keretében  az  olvasáskultúra  fejlesztését  és  a  digitális  szakadék  leküzdését  segítő  –  megvalósuló  
„Olvasáskultúra  fejlesztése  és  programok  a  digitális  szakadék leküzdésére” – program „Könyvtári  
programok  budapesti  kerületi  iskolák  napközis  táborai  résztvevői  számára”  című  alprogramjának 
megvalósulását Önkormányzat támogatja.

1.2./ A megállapodás tárgyán belül Önkormányzat feladata különösen, hogy az Önkormányzat által 
szervezett  nyári  napközis  táborokban  az  1.  mellékletben  meghatározott  napon  és  időtartamban  
díjmentesen  biztosítja az  olvasáskultúrát  népszerűsítő  programok  szervezését  és  lebonyolítását, 
Könyvtár számára; partnerként lehetővé teszi a "táborlakók" számára a Könyvtár által díjmentesen  
szervezett olvasáskultúrát népszerűsítő programokon való részvételt.

1.3./ A megállapodás tárgyán belül Könyvtár feladata különösen, hogy 
• Önkormányzattal egyeztetve meghatározza az olvasásnépszerűsítő programok időpontját;
• a napközis tábor területén,  vagy az illetékes tagkönyvtárban megszervezi  és propagálja az  

olvasásnépszerűsítési programot.
Az olvasásnépszerűsítési program helyét és forgatókönyvét az 1. melléklet tartalmazza.

II./ A MEGÁLLAPODÁS HATÁLYA

2.1./ Jelen megállapodást Felek határozott időtartamra kötik. A határozott időtartam a 2010 évi nyári 
napközis tábor(ok) idejére vonatkozik.

2.2./ Bármelyik Fél jogosult a megállapodást a másik Félhez intézett írásos felmondással felmondani 
legalább 6 nappal a programot megelőzően. A felmondási idő megszegése esetén a károsult Fél igényt 
tarthat kára megtérítésére. 

2.3./ Felek megállapodnak, hogy a megállapodást felmondó Fél az azonnali hatályú felmondást, az  
azonnali  felmondásra  okot  adó tény megjelölésével,  írásban köteles  közölni  a  másik  Féllel.  Felek 
megállapodnak, hogy írásbeli közlésnek számít, ha a megállapodást felmondó Fél a felmondást faxon,  
vagy postán  a  másik  Fél  részére  megküldi.  Az  azonnali  hatályú  felmondás  a  fax  üzenet  sikeres  
leadásával, illetve a postán ajánlott levélként történt feladásával lép hatályba. 

III./ EGYÉB RENDELKEZÉSEK

3.1./ Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás bármely pontban történő módosítása csak 
mindkét Fél által aláírt írásbeli nyilatkozattal lehetséges. 
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3.2./  Jogvita  esetén  a  Felek  a  Budai  Központi  Kerületi  Bíróság,  illetőleg  a  Fővárosi  Bíróság 
kizárólagos illetékességét kötik ki.

3.3./  Felek kijelentik, hogy jelen megállapodást az aláírásra feljogosított és jogosult személyek írták 
alá.

3.4./  A jelen megállapodásban nem szabályozott  kérdésekre  a  Felek  a  Ptk.,  valamint  az  Ügyvédi  
Törvény vonatkozó rendelkezéseit tartják magukra nézve kötelezőnek.

3.5./  Ha  a  jelen  megállapodás  egyes  kikötései  érvénytelenek,  ezen  érvénytelenség  nem  érinti  a 
megállapodás egészét. A megállapodás érvénytelenséggel nem érintett kikötései érvényben maradnak 
és kikényszeríthetők,  kivéve,  ha a Felek a megállapodást  az érvénytelen rész nélkül  nem kötötték 
volna meg.

A megállapodó Felek jelen megállapodást,  mint  akaratukkal mindenben megegyezőt,  jóváhagyólag 
aláírták. 

Könyvtár részéről kapcsolattartó: 

Boda Mihály TÁMOP projektasszisztens

Email: bodam@fszek.hu

Tel: +36-1-4115037

Mobil: +36-20-9-335-466

Budapest, 2010. június 8.

_____________________________________
Sóron László

főigazgató-helyettes
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

_____________________________________
dr. Kocsis Máté

polgármester
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 

Önkormányzat

_____________________________________
Fekete József Menyhértné

gazdasági igazgató helyettes
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

mailto:bodam@fszek.hu
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1. melléklet
Önkormányzat által szervezett nyári napközis táborokban Önkormányzat  4 napon (július 1., július 
2.,  augusztus  17.,  augusztus  19.),  összesen  8  foglalkozásra,  összesen  20  óra  időtartamban 
biztosítja az olvasáskultúrát népszerűsítő programok szervezését és lebonyolítását, Könyvtár számára.

1. Könyvtár által vállalt olvasásnépszerűsítési program helye:
Központi Könyvtár, Sárkányos Gyerekkönyvtár (1088 Budapest Reviczky u. 1.)
Központi Könyvtár, Zenei Gyűjtemény (1088 Budapest Ötpacsirta u. 4.)

2. Könyvtár által vállalt olvasásnépszerűsítési program forgatókönyve:

Forgatókönyv

Készült a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, TÁMOP 3.2.4-08/1/KMR-2009-0007 „Tudásdepó-
Expressz” pályázatának  „Az olvasáskultúra fejlesztését és a digitális szakadék leküzdését 
támogató programok” c. alprojektjének Könyvtári programok budapesti kerületi iskolák  

napközis táborai résztvevői számára programjához.

A program címe:
Zenei: A FÁBÓL FARAGOTT KIRÁLYFI
Sárkányos: ÉLŐ BETŰK – ÉLŐ KÖNYVEK

Felelős: Zenei: Haszonné Kiss Katalin (kiskati@fszek.hu), 411-5010
Felelős: Sárkányos: Dienes Éva (dienes@fszek.hu), 411-5020

Cél: Az olvasáskultúra fejlesztése, olvasásnépszerűsítés.
Zenei: Az  olvasás  iránti  igény  felkeltése  egy  történet  feldolgozásán  keresztül.   A 
kommunikációs formák átültetése a mozgás nyelvére.
Sárkányos: Olvasási készségek fejlesztése, írott szöveg alapján fantázia- és belső képalkotó 
tevékenység fejlesztése,  játékos formában az olvasás begyakoroltatása,  élményközpontú és 
kreatív  olvasás,  irodalmi  művek  önálló  feldolgozásának  elősegítése,  klasszikus  irodalmi 
művek közelebb hozása a korosztályhoz saját élmény kialakításán keresztül.

Célközönség: 6-14 éves vegyes korcsoportú gyerekek a VIII. kerület,  orczy-kerti napközis 
táborából.

A rendezvény tartalmának 3-4 mondatos leírása:

ZENEI KÖNYVTÁR
2x2 beavató táncszínházi foglalkozás

1. A nevek játékos megtanulása:
• a gyerekek körben állnak, és tapssal adják tovább a nevüket szomszédjuknak
• a gyerekek körben állnak, majd mindenki átmegy a körön, és választ valakit, akivel 

helyet cserél, közben mondja a nevét is (koncentráció egymásra és a térre)

mailto:dienes@fszek.hu
mailto:kiskati@fszek.hu
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2. A mesére való ráhangolódás beszélgetéssel. A mese tartalmának ismertetése. 
Zenehallgatás: nyitány. Az erdő ébredésének és a napfelkeltének a zenei ábrázolása.
3. A szöveg olvasása jelenetenként, szövegértés segítése dramatizálással, metakommunikációs 
elemek kiemelésével. Szereplők és a helyszín megbeszélése.
Mindenki belebújik a szerepekbe, eljátsszák a természeti képeket (erdő, patak). A szépség 
megfigyelése a mozgáson keresztül.
4. Zárásként a balettből részleteket néznek meg a gyerekek.

SÁRKÁNYOS GYEREKKÖNYVTÁR
2x2 drámapedagógiai foglalkozás

2x2 alkalomból  álló,  3-3 óra terjedelmű drámapedagógiai  foglalkozáscsomag,  6-14 
éves  korú  vegyes  csoport  számára,  az  olvasáskultúra  fejlesztésére,  és  az  olvasás 
népszerűsítésére.

1. alkalom: I.) Élő betűk – bevezető drámajátékok a betűkkel és az abc-vel, olvasási 
készségek  fejlesztése,  fantáziafejlesztő  játékok.  II.)  Történelmi  korokon  átívelő,  időutazó 
irodalmi kincsvadászat a könyvtár palotatermeiben (titkosírással, térképpel, jelmezekkel) az 
ismeretterjesztő- és szépirodalom felhasználásával, játékos, kalandos kutatómunkával.

2. alkalom: I.) Élő könyvek - Milyen könyv lennél? (konferencián tartott  bemutató 
foglalkozásom)  II.)  Képmutogató  –  rövid  irodalmi  művek  feldolgozása  képmutogató 
technikával: előadása a foglakozás vezetőjétől, majd képek alapján improvizálva a történetet, 
a  gyerekektől.  Adott  újabb  mű  alapján  tabló  kreatív  elkészítése,  különböző  illusztrációs 
technikákkal. III.) A bál téma feldolgozásai korosztályokra bontva, irodalmi idézetek alapján, 
mint pl. Hamupipőke, A kőszívű ember fiai, Fanni hagyományai, Rómeó és Júlia – jelmezes 
drámajáték a palotatermekben (jelmez- és kellékkészítéssel).

A rendezvény időpontja és programjai (felsorolás + kezdési időpontok):
2010. július 1. csütörtök 10 óra

A fából faragott királyfi 1. foglalkozás – Zenei könyvtár
Élő betűk – élő könyvek 1. alkalom: Élő betűk – Sárkányos gyerekkönyvtár

2010. július 2. péntek 10 óra
A fából faragott királyfi 2. foglalkozás – Zenei könyvtár
Élő betűk – élő könyvek 2. alkalom: Élő könyvek – Sárkányos gyerekkönyvtár

2010. augusztus 17. kedd 10 óra
A fából faragott királyfi 1. foglalkozás – Zenei könyvtár
Élő betűk – élő könyvek 1. alkalom: Élő betűk – Sárkányos gyerekkönyvtár

2010. augusztus 19. csütörtök 10 óra
A fából faragott királyfi 2. foglalkozás – Zenei könyvtár
Élő betűk – élő könyvek 2. alkalom: Élő könyvek – Sárkányos gyerekkönyvtár

Előadók, közreműködők: Zenei: GOBE Társulat; Sárkányos: Kaszás Veronika
Résztvevők száma (elvárt): 8 x 35 = 280 gyerek


	III./ EGYÉB RENDELKEZÉSEK

