Már több százezer művet kölcsönöztek a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárból a májusi
újranyitás óta
Az egész nyáron nyitva tartó könyvtár komolyzenei koncertekkel, palotasétákkal és gyerekprogramokkal
is várja az olvasókat.
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárból két hónap alatt több mint 330 ezer művet kölcsönöztek ki az
olvasók, akik örömmel fogadták, hogy a könyvtár idén nem tart nyári szünetet.
A kölcsönzés még könnyebbé válik, mivel a 365/2021. (VI.30.) Kormányrendelet alapján a könyvtárak
immár védettségi igazolvány nélkül is bárki számára szabadon látogathatók. Emiatt a Könyvtári
Cserepont szolgáltatás 2021. július 5-től megszűnik.
Jó hír a fővárosban élőknek és az ide látogató turistáknak, hogy Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár július
5-től a Központi Könyvtárnak otthont adó Wenckheim-palota turisztikai célú látogatását is újra
lehetővé teszi az érdeklődők számára. A Palotanegyed egyik legszebb épülete idén 90 éve ad otthont a
főváros könyvtárának. Az 1889-ben Meinig Artúr tervei alapján épült neobarokk palotát az
ezredfordulón teljes egészében restaurálták. Az Europa Nostra-díjjal és Építészeti Nívódíjjal is
kitüntetett épületegyüttes a régi és az új összhangjának különleges példája. A Palota-látogatással
kapcsolatban a könyvtár honlapján lehet tájékozódni (https://www.fszek.hu/kozponti/0801latogataspalotaseta).
Az Ötpacsirta utcai Pálffy-palotában július végén Ez komoly. címmel a Nemzeti Kulturális Alap
támogatásával indul ingyenes komolyzenei koncertsorozat:
 2021. július 30-án Borbély Mihály (klarinét) - Binder Károly (zongora) improvizációs estjére,
 2021. augusztus 12-én Kosztándi István (hegedű) - Körmendi Klára (zongora) koncertjére,
 2021. augusztus 18-án Somogyi Julianna (fuvola) - Fejes Krisztina (zongora) koncertjére és
 2021. augusztus 26-án a Saint-Saëns100 évforduló alkalmából Miranda Liu (hegedű), Soós
Máté (hegedű), Máté Győző (brácsa), Szabó Judit (gordonka), Bábel Klára (hárfa), Győri Noémi
(fuvola) koncertjére kedvező időjárás esetén a palota kertjében kerül sor.
Egyes kerületi tagkönyvtárakban nyáron szünidei gyerekfoglalkozások, kisgyerekeseknek és
kismamáknak szóló programok is lesznek. A FSZEK könyvtárainak július 5-től szeptember 5-ig
érvényes nyári nyitvatartásáról, illetve a programokról a fszek.hu címen elérhető portálon található
részletes tájékoztatás.
A könyvtár valamennyi rendezvényén és programján kizárólag előzetes regisztrációt követően lehet
részt venni!
A FSZEK hálózatfejlesztési programjának keretében augusztus 16-án átadásra kerül a
Békásmegyeri Könyvtár, augusztus 30-án az új Körúti Könyvtár, október elsején pedig a Zenei
Gyűjtemény a Központi Könyvtár épületében.

