Országos Könyvtári Napok a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban
Online közönségtalálkozók, beiratkozási kedvezmények és „megbocsátás napja” a könyvtárban
2020-ban 15. alkalommal kerül sor az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozatára az
Informatikai és Könyvtári Szövetség szervezésében. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár az idén is
csatlakozik a programsorozathoz.
Az olvasáskutatási felmérések szerint az olvasóvá nevelésben a szülők és a pedagógusok szerepe
meghatározó. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár a partnerség jegyében az Országos Könyvtári Napok
részeként 2020. október 5-től 10-ig valamennyi tagkönyvtárában - azok nyitvatartási idejében - 25%os beiratkozási kedvezményt ajánl fel a családoknak és a pedagógusoknak.
A családi kedvezményt éves tagság vagy éves bérlet váltásakor azok a szülők vehetik igénybe, akiknek
16 év alatti gyermeke már a könyvtár tagja, vagy vele együtt iratkoznak be. A kedvezményre mindkét
szülő jogosult.
A pedagógusok - óvodapedagógusok, általános- és középiskolai tanítók és tanárok - számára a
könyvtár éves tagság vagy éves bérlet váltásakor 25%-os beiratkozási kedvezményt biztosít. A
könyvtár ezúton is segíteni kívánja a hagyományos és digitális oktatás keretében végzett munkájukat.
A FSZEK könyvtáraiban nyitvatartási időben 2020. október 9-én pénteken lesz a „megbocsátás
napja”. A lejárat után visszahozott könyvekért nem kell késedelmi díjat fizetni, kivéve, ha már fizetési
meghagyás került kibocsátásra.
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár a járványhelyzet alakulására tekintettel és olvasói biztonságát
előtérbe helyezve tervezte meg programjait.
A korábbi években a kortárs magyar irodalmat népszerűsítő Kortárs és kedvelt programsorozat
személyes közönségtalálkozókra épült. Az idén azonban csak online keretek között valósulhat meg:
- október 5-én 10 órától Kertész Erzsi,
- október 6-án 15 órától Grecsó Krisztián,
- október 8-án 18 órától Háy János,
- október 9-én 17 órától Tóth Krisztina lesz vendég.
A könyvtár facebook oldalán (facebook.com/fszek.hivatalos) élőben közvetíti a beszélgetéseket.
A programsorozathoz egy online játék is kapcsolódik, melynek feladványait október 5-től 9-ig naponta
teszi közzé a könyvtár. A legeredményesebb résztvevők értékes könyvcsomagokat nyerhetnek.
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár számára kiemelten fontos a szolgáltatások folyamatos biztosítása,
ezért továbbra is jelentős figyelmet fordít a járvány megelőzésére. Az olvasók számára továbbra is
kötelező a maszkhasználat és a távolságtartás.

