Körkép a FSZEK-ről
Sajtóközlemény
A koronavírus-vészhelyzetre való tekintettel, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
Központi Könyvtára és tagkönyvtárai 2020. március 13-tól nem fogadnak látogatókat.
A könyvtári tagságok a, kikölcsönzött könyvek és az egyéb az dokumentumok lejárati
idejét a könyvtár folyamatosan meghosszabbítja, erre az időszakra késedelmi díjat nem
számolunk fel. Nyitást követően további egy hónap türelmi időt adunk a dokumentum
vissza hozatalára.
A FSZEK megkezdte az újranyitás előkészítését, amely több ütemben, időben és térben
korlátozottan, fokozatosan valósul meg. A fő szempont az olvasók és a munkatársak
védelme.
Az első ütemben, a Központi Könyvtár mellett, 15 könyvtár kezdi meg a könyvek
visszavételét és kölcsönzését. A második ütemben 11 könyvtár nyitását tervezzük. A
harmadik ütemben 20 bibliotéka nyit ki hasonlóan szűkített szolgáltatással. Az
olvasóknak előzetes értesítést küldünk, mikorra várjuk őket, és milyen szabályok
betartását kérjük. Erre azért van szükség, mert jelenleg 231. 457. kötet van, 63.688.
olvasónál.
A kényszerű zárva tartás alatt a munka nem állt le, nem hagytuk magára olvasóinkat.
Új tartalmakat hozunk létre online felületeinken. Könyvtáraink facebook oldalán,
folyamatosan frissülő ajánlókkal, online játékokkal, hasznos tartalmakkal várjuk az
érdeklődőket: Néhány példa:
Online játékok, kvíz, pályázat

Oktatási segédanyagok, érdekességek, tudományos kísérletek, egészségügyi tudnivalók
Mi a népszerű?

Ingyenes online adatbázisok, olvasnivalók, filmek, alkalmazások

Online mesemondás, papírszínház
online kézműves foglalkozások
online irodalom, versek,idézetek
könyvtári videók, online tájékoztatás

A könyvtár munkatársai a zárva tartás alatt is folyamatosan dolgoznak, részben
otthonról végzik feladataikat- kisgyerekesek, hatvan éven felüliek-, vagy a
könyvtárakban.
Ütemterv szerint végezzük az idei és a jövő évre tervezett leltárakat, azért, hogy a nyitás
után emiatt ne kelljen a szolgáltatásokat szüneteltetni. Ez idő alatt áttekintjük az
állományt és ahol lehet, átrendezzük a tereket. Többek között megújul a Török utcai
könyvtár és bővül a Csertő parki ideiglenes könyvtár alapterülete. Befejezéséhez
közeledik a VIII. Ötpacsirta u. 4. sz. alatti épület felújítása. A kivitelező folyamatosan
végzi a VI. Teréz krt.2-4. sz. alatti ingatlan könyvtárrá alakítását.

Ezekben a hetekben is megvásároljuk a könyvújdonságokat és feldolgozás után
kiszállítjuk a tagkönyvtárakba, hogy a nyitást követően minél több újdonság álljon az
olvasók rendelkezésére.

