
2015 januárjának végén, februárjának
elején a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár
fõigazgatója, Fodor Péter több fõvárosi
kerület vezetésével írt alá együttmûködé-
si megállapodást a Könyvet házhoz szol-
gáltatás folytatásáról. Az együttmûkö-
dések a beteg, mozgásukban korlátozott,
lakáshoz
kötött rá-
szorulók
s z á m á r a
biztosí t-
ják ingye-
n e s e n
könyvtári
d o k u -
m e n t u -
mok, va-
l a m i n t
e z e k
használa-
tát segítõ
eszközök
gépkocsi-
val törté-
nõ ház-
hozszállítását. A szolgáltatás átmenetileg
megváltozott élethelyzetben – például
baleset, betegség miatt hosszabb ideig
otthonhoz kötöttek, veszélyeztetett kis-
mamák esetében – is igényelhetõ.

A megállapodást Budafok-Tétény
képviseletében Szepesfalvy Anna alpol-
gármester látta el kézjegyével. A szolgál-
tatás a XXII. kerületben a Budafoki
Könyvtárban és a Nagytétényi Könyvtár-
ban igényelhetõ.

2014-ben 11 kiszállítás, 92 kölcsönzés
alkalmával 909 dokumentum jutott el e

módon az igénylõkhöz. A kiszállítás a
kerületi szociális szolgálat gépkocsijával,
a szociális intézmény munkatársainak se-
gítségével történt. 

Ferencvárosban Kállay Gáborné al-
polgármesterrel írták alá a megálla-
podást. A IX. kerületben alanyi jogon

m i n d e n
65 év fe-
letti pol-
gár szá-
mára is
biz tos í t -
ják ezt a
l e h e t õ -
séget.

Itt
2014-ben
157 köl-
c s ö n z é s
alkalmá-
val 1214
dokumen-
tum jutott
el ilyen
módon az

igénylõkhöz a Ferencvárosi Szociális és
Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósá-
ga segítségével. A közremûködõ könyv-
tárak: a IX/1. Börzsöny utcai könyvtár és
a IX/2. Boráros téri könyvtár.

Ferencváros önkormányzata és a Fõ-
városi Szabó Ervin Könyvtár partnersége
más területeken is megnyilvánult. Az elõ-
zõ esztendõben, 2014-ben, Ferencváros
önkormányzata közel ötszáz kerületi lak-
címmel rendelkezõ nyugdíjas, illetve 
kismama könyvtári beiratkozási díját vál-
lalta át; a könyvtár munkatársai pedig be-
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kapcsolódtak a helyi Idõsügyi Tanács
munkájába.

Újbudán a Hoffmann Tamás polgár-
mesterrel aláírt egyezmény alapján a ki-
szállítást az Újbudai Szociális Szolgálat
munkatársai végzik. 2014-ben 19 szállí-
tás alkalmával 1041 dokumentum jutott
el az igénylõkhöz a FSZEK Kelenföldi
Könyvtára és Karinthy Frigyes Könyvtá-
ra közremûködésével.

Újbuda Önkormányzata az együttmû-
ködés keretében az elõzõ esztendõben,
2014-ben, a kerületi könyvtárak doku-
mentumbeszerzéséhez egymillió forinttal
járult hozzá.

A Budavári Önkormányzat nevében
Nagy Gábor Tamás polgármester vállalta
a szolgáltatás további támogatását, ami-
ben a Budavári Szociális és Gyermekjó-
léti Szolgáltatási Központ munkatársai
mûködnek közre.

2014-ben 11 kiszállítás, 55 kölcsönzés
alkalmával mintegy 400 dokumentum ju-
tott el így az igénylõkhöz.

Óbuda-Békásmegyeren Bús Balázs
polgármester írta alá a megállapodást a
III. kerületiek ellátásáról. A kiszállítás az
Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási
Központ Támogató Szolgálata munkatár-
sainak segítségével történik.

2014-ben a kerületben 23 szállítás, 157
kölcsönzés alkalmával 2520 dokumen-
tum jutott el az igénylõkhöz a Bajáky, a
Füst Milán utcai és a Fõ téri könyvtár, il-
letve az Óbudai Rehabilitációs és Foglal-
koztatási Központ Támogató Szolgálata
munkatársainak közvetítésével.

Óbuda-Békásmegyeren az önkor-
mányzat Bús Balázs polgármester dönté-
se alapján, a felújított Krúdy Gyula
Könyvtár dokumentumbeszerzéséhez öt-
százezer forinttal járult hozzá. ■
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