
A 93. Ünnepi Könyvhéten is várja olvasóit Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár  
 

Beiratkozási kedvezménnyel, pódium beszélgetéssel és flashmobbal is készül a könyvtár 

 

Budapest egyesítésének 150. évfordulójára készül a főváros. Számos esemény mellett ebben az évben 

Budapest a könyvek fővárosa is lesz, hogy a könyveken keresztül hívjuk fel a figyelmet az olvasás- és 

könyvkultúrára, a könyv összekötő, összetartó és mozgósító erejére. A Budapest Könyvfőváros 

programsorozat előkészítő, koordináló munkáját a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár végzi más, 

könyvtárszakmai szervezetekkel és több kulturális intézménnyel együttműködve. 

Már a 150 éves jubileumi emlékévre készülünk, amikor az Ünnepi Könyvhéten ízelítőt adunk azokból a 

programokból, amelyek 2023-ban a Budapest Könyvfőváros programsorozat keretében valósulnak meg. A 

Budapest 150 és a Könyvfőváros projekt - a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár szervezésében - közös standon 

várják a program iránt érdeklődőket, azokat, akik szeretnek játszani, kedvelik társasjátékot, a Budapest 

történeti és irodalmi kérdéseket, vagy csak megpihennének ’Budapest olvasószobájában’, de nemcsak ezért 

lesz érdemes kilátogatni a Vörösmarty térre. A standon 30% kedvezménnyel féléves vagy éves 

bérletváltási lehetőséget kínál a könyvtár, valamint a Könyvfőváros programsorozat keretében két izgalmas 

színpadi programhoz is lehet csatlakozni: 

Június 10-én 15 órakor a könyvtárosok kedvenc könyvükkel várják Makranczi Zalán vezetésével a 

látogatókat, egy tíz perces közös olvasásra. A Budapest olvas nevet viselő látványos flashmobbal 

szeretnénk felhívni a figyelmet az olvasás fontosságára, és arra, hogy az olvasás örömet, élményt adhat 

mindenki számára. Az eseményen Polyák Lilla színművész és Likó Marcell, a Vad Fruttik frontembere 

is bemutatja kedvenc könyvét. Az eseményről bővebben a könyvtár facebook oldalán lehet tájékozódni: 

https://www.facebook.com/events/390245556356423 
 

Június 11-én 14 órától pódiumbeszélgetést szervezünk Nekem az olvasás címmel, ezen Csipes Tamara 

kétszeres olimpiai bajnok kajakozó, Varga Livius, a Quimby zenekar tagja, Tari Annamária 
pszichológus és Gombos Péter olvasáskutató beszélgetnek Farkas Ferenccel a FSZEK Központi Könyvtár 

megbízott igazgatójával az olvasás fontosságáról, hatásairól, meghatározó könyv élményükről. A 

beszélgetésről bővebben az alábbi linken lehet tájékozódni: 
https://fb.me/e/4zGNQzkOC 
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