PARTNERSÉG A DIGITÁLIS VILÁGGAL
Sajtóközlemény

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Partnerségben a digitális világgal címmel könyvtárszakmai
konferenciát szervez 2019. június 5-én a FSZEK Központi Könyvtárában.
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvár 2016-ban Informálni, integrálni, inspirálni – Közkönyvtárak
a XXI. században címmel indított szakmai fórumot.
A könyvtárszakmai sorozat a Partnerségben a digitális világgal című rendezvénnyel
folytatódik 2019. június 5.-én, 10:00–15:00 óráig, helyszíne a FSZEK Központi Könyvtára
(VIII. Budapest, Szabó Ervin tér 1.).
A digitális technológia a társadalom tagjai számára mindennapi valósággá vált, melyhez
viszonyulniuk kell: a tanulástól a kikapcsolódásig, a felvételi eljárástól az adóbevallásig, a
vásárlástól a párra-találásig, a csekk-befizetéstől a menetjegy-foglalásig széles a skála. Az
egyének életminőségét napjainkban már alapvetően meghatározza, hogy hozzáférnek-e a
digitális terekhez, és ha igen, képesek-e boldogulni bennük. A virtuális tér számos lehetőséget
nyújt, ugyanakkor a könyvtáros szakma ma is gyakran ambivalensen viszonyul a digitális
világ fejleményeihez, mivel gyökerei erősen az offline világhoz kötik. A délelőtti szekcióban
magyar és külföldi szakemberek beszélnek a digitális világ okozta könyvtárosi dilemmákról,
lehetséges utakról. A konferencia délutáni szekciójában olyan kezdeményezésekkel
ismerkedhetünk meg, melyek kimondottan a digitális térben jöttek létre, azzal a szándékkal,
hogy a legújabb trendeknek megfelelően az információs technológiák társadalmi hasznosságát
segítsék elő.
A konferencia magyar és külföldi szakemberek és gyakorló könyvtárosok segítségével
tekinti át az alábbi témaköröket:





digitális kapcsolatok az egyén életében;
kultúraközvetítés digitális technológiák segítségével;
digitális szakadék a modern társadalmakban;
digitális technológiák alkalmazhatósága a könyvtárakban.

A konferencia fővédnöke dr. Szalay-Bobrovinczky Alexandra, Budapest Főváros humán
főpolgármester-helyettes.
A rendezvényt a Nemzeti Kulturális Alap és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Közkönyvtári Egylet támogatta.
További információ: Kerékgyártó Ágnes, a konferencia szervezője +36-1-411-5047 E-mail:
kerekgyarto.agnes@fszek.hu
Mellékletek:
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A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár rövid bemutatása

 A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár küldetésnyilatkozata

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár rövid bemutatása
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest meghatározó, közszolgáltatást ellátó kulturális
alapintézménye. A könyvtár mindenkit nyitott ajtókkal vár: a lakosság széles körének,
életkortól- és társadalmi helyzettől függetlenül, időbeli és térbeli korlátozás nélkül, egyenlő
esélyű hozzáférést biztosít gyűjteményeihez és szolgáltatásaihoz. Megőrzi és hozzáférhetővé
teszi kulturális örökségünket, minden korosztály és társadalmi csoport számára biztosítja a
szellemi javakhoz, a kulturális örökséghez a nemzeti értékekhez való szabad hozzáférést,
vezető szerepben lép fel a digitális műveltség megszerzése és az élethosszig tartó tanulás
területén, ösztönzi az innovációt és a kreativitást, s különös felelősséggel lép fel a gyerekek, a
családok, a hátrányos helyzetűek és a fogyatékkal élők érdekében.
A FSZEK a Központi Könyvtárból és 48 tagkönyvtárból álló, 320 ezer regisztrált olvasóval
rendelkező, a Kulturális törvény értelmében nyilvános települési könyvtár, s egyben országos
szakkönyvtár a szociológia szakterületén. A könyvtár emellett kvázi egyetemi könyvtárként is
működik: a Központi Könyvtár beiratkozott olvasóinak közel 50%-a felsőoktatási hallgató.
Állományának nagysága 3,2 millió dokumentum.
A könyvtár kultúraközvetítő intézményként közösségi térként, közösségépítő szerepben is
funkcionál. 2018-ban a FSZEK könyvtáraiban 4.157 rendezvényen összesen 151.192 fő vett
részt. A könyvtár évek óta az Informatikai és Könyvtári Szövetség Internet Fiesta
rendezvényének országos koordinátora, a záró rendezvény szervezője.

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár küldetésnyilatkozata
1. Informálni
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár fő célja, hogy az információs és tudásalapú társadalom
alapintézményeként, a tanulás, az oktatás és képzés, a kutatás és az innováció, az élethosszig
tartó tanulás nélkülözhetetlen háttérintézménye, információs bázisa legyen. A könyvtár
minden nyilvánosságra kerülő információt közvetít, hagyományosan és virtuálisan, tértől és
időtől függetlenül. Országos feladatkörű szakkönyvtárként segíti a tanulást, a tudományos
kutatást, a tudományos adatokhoz való nyílt hozzáférést. Az elektronikus kommunikációs
eszközök használatával, terjesztésével széles teret biztosít a kulturális értékek megőrzésére,
hozzáférésére.
2. Integrálni
A FSZEK épülettől, nyitvatartási időtől függetlenül, a használói érdekre tekintettel, az
esélyegyenlőség elve alapján az olvasó, a használó, a látogató rendelkezésére áll.
A könyvtár tevékenységével elősegíti a demokrácia és a kulturális identitás érvényesülését,
szolgáltatásaival támogatja az állampolgári jogok gyakorlását. A kulturális identitás
érvényesülésének, az érvényesítés támogatásának kiemelt területe a hazai nemzetiségek és
kisebbségek identitásának megőrzése, erősítése a közösségépítés és a kultúra eszközeivel.
A könyvtár kiemelt feladatként kezeli a fogyatékkal élő, illetve a hátrányos helyzetű
társadalmi csoportok bevonását a könyvtárak mindennapi életébe, s ennek fő célja, hogy a
kultúra és tájékozódás eszközeivel és lehetőségeivel javítsa e társadalmi csoportok
életminőségét, versenyképességét, foglalkoztatásának lehetőségeit, s csökkentse a különböző
társadalmi csoportok közötti digitális szakadékot.
A könyvtár a megfelelő infrastruktúra szinten tartásával és folyamatos fejlesztésével biztosítja
a lakosság számára a lehetőséget a kulturális értékek befogadására, támogatja az élethosszig
tartó tanulást, ezzel is hozzájárulva a kulturális esélyegyenlőséghez.
3. Inspirálni
A FSZEK közkönyvtárként az információhoz való integrált hozzáférés biztosításával,
személyes és közösségi élményeken keresztül, széles körű, differenciált eszközök kínálata
révén sajátos inspirációt nyújt felhasználóinak, hidat teremt az egyes emberek és a
lehetőségek között. Gyűjteményével, szolgáltatásaival, tereivel, kezdeményezéseivel,
rendezvényeivel és szervezeti kultúrájával kreativitásra, alkotásra, fejlődésre,
együttműködésre ösztönöz.
Segíti az információs műveltség megszerzését és az e-kultúra terjedését; fejleszti az olvasási
készséget és a szövegértést; támogatja az élethosszig tartó tanulás megvalósulását.
Szerepet vállal az olvasáskultúra fejlesztésében, a könyvtárhasználat hagyományos és
virtuális népszerűsítésében. Figyelmet fordít a régi és új olvasókra, használókra. Segíti a
közösségi szolgáltatásokat és a közösségépítést. A tanulás életkortól független támogatásával
hozzájárul az életminőség javításához.
Kultúraközvetítő intézményként közösségi teret biztosít – a iszóhagyományos és virtuális
értelmében egyaránt – az egyéni tanuláshoz, fejlődéshez, az egyéni kompetenciák
fejlesztéséhez éppúgy, mint a mikroközösségek és nagyobb társadalmi csoportok
együttműködéséhez, együttgondolkodásához  a társadalmi kohézió növelése érdekében.

