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A Fővárosi Szabó Ervin  Könyvtár Könyvek tára - H asználók tere cím m el könyvtárszakm ai 

konferenciát szervez 2018. m ájus 24 -én a FSZEK Központi Könyvtárában. 

 

A Fővárosi Szabó E rvin Könyvár  2016 -ban Info rm álni, integrálni, inspirálni –  Közkönyvtárak 

a XXI. században c ím m el indított szakm ai fórum ot.  

A könyvtárszakm ai sorozat a  Könyvek tára –  Használók tere  cím ű rendezvénnyel folytatódik  

2018. m ájus 24.-én , 10:00–15:00 óráig, helyszíne a FSZEK Központi Könyvtára (VIII.  

Budapest, Szabó Ervin tér 1.).  

 

 

A konferencia társadalom tudósok és gyakorló könyvtárosok segítségével tekinti á t az alábbi 

tém aköröket: 

  a közösség és a  kultúra szerepe az egyén életében;  

  a közösségi terek jelentősége a m odern tá rsadalm akban; 

  a m egújuló könyvtárak a közösség szolgálatában;  

  a könyvtárak közösségfejlesztő tevékenységének bem utatása –  jó gyakorlatok. 

 

A  kon ferencia  fővédnöke  dr.  Szalay-Bobrovinczky Alexandra, Budapest Főváros hum án 

főpolgárm ester-helyettes. 

 

A rendezvényt a Nem zeti Kulturális Alap és a  M agyar Könyvtárosok Egyesülete 

Közkönyvtári Egylet  tám ogatta . 

 

További információ : Kerékgyártó Ágnes, a konferencia szervezője +36 -1-411-5047 E-mail: 

kerekgyarto.agnes@ fszek.hu   

 

M ellékletek:   

  A  konferencia programja 

  A  Fővárosi Szabó Ervin K önyvtár rövid bemutatása  

  A  Fővárosi Szabó Ervin K önyvtár küldetésnyilatkozata  

mailto:kerekgyarto.agnes@fszek.hu


A Fővárosi Szabó Ervin  K önyvtár  rövid  bem utatása  

 

A Fővárosi Szabó E rvin Könyvtár  Budapest m eghatározó, közszolgáltatást e l látó kulturális 

alapintézm énye. A könyvtár m indenkit nyitott a jtókkal vár:  a  lakosság széles körének, 

életkortól- és társadalm i helyzettől függetlenül, időbeli és térbeli korlátozás nélkül, egyenlő 

esélyű hozzáférést biztosít gyűjtem ényeihez és szolgáltatásaihoz.  M egőrzi és hozzáférhetővé 

teszi kulturális örökségünket, m inden korosztály és társada lm i csoport szám ára biztosítja  a 

szellemi javakhoz, a  kulturális örökséghez a nemzeti értékekhez való szabad hozzáférést, 

vezető szerepben lép fel a  digitális m űveltség m egszerzése és az élethosszig tartó tanulás 

területén, ösztönzi az innovációt és a  krea tivitást, 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  értelm ében nyilvános települési könyvtár , s egyben országos 

szakkönyvtár  a szociológia szakterületén. A könyvtár em ellett kvázi egyetem i könyvtárként is 

m űködik: a  K özponti Könyvtár beiratkozott  olvasóinak közel 50% -a felsőoktatási hallgató. 

Állom ányának nagysága 3,2 m illió dokum entum . A könyvtár 201 7 -ben 5.4 m illió 

könyvtárhasználatot regisztrált, am elyből 3,4 m illió távhasználat volt . 

 

A könyvtár kultú raközvetítő intézm ényként közösségi térként, közösségépítő szerepben is 

funkcionál. 2017-ben a FSZEK könyvtáraiban 4.699 rendezvényen összesen 151.192 fő vett 

részt. A könyvtár évek óta az Info rm atikai és Könyvtári Szövetség Internet F iesta 

rendezvényének országos koordinátora, a  zárórendezvény szervezője. 



A Fővárosi Szabó Ervin  K önyvtár  küldetésnyilatkozata  

 

1. Inform álni 

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár fő célja , hogy az inform ációs és tudásalapú társadalom  

alapintézm ényeként, a  tanulás, az oktatás és képzés, a  kutatás és az inno váció, az élethosszig 

tartó tanulás nélkülözhetetlen háttérintézm énye, inform ációs bázisa legyen. A könyvtár 

m inden nyilvánosságra kerülő inform ációt közvetít, hagyom ányosan és virtuálisan, tértől és 

időtől függetlenül. Országos feladatkörű szakkönyvtárkén t segíti a tanulást, a  tudom ányos 

kutatást, a  tudom ányos adatokhoz való nyílt hozzáférést. Az elektronikus kom m unikációs 

eszközök használatával, terjesztésével széles teret biztosít a  kulturális értékek megőrzésére, 

hozzáférésére.  

 

2. In tegrálni 

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 dem okrácia és a kulturális identitás érvény esülését, 

szolgáltatásaival tám ogatja  az állam polgári jogok gyakorlását. A kulturális ide ntitás 

érvényesülésének, az érvényesítés tám ogatásának kiem elt területe  a  hazai nemzetiségek és 

kisebbségek identitásának m egőrzése, erősítése a  közösségépítés és a  ku ltúra eszközeivel.    

 

A könyvtár kiem elt feladatként kezeli a  fogyatékkal élő, ille tve a hátrányos helyzetű 

társadalm i csoportok bevonását a  könyvtárak m indennapi életébe, s ennek fő célja , hogy a 

kultúra és tájékozódás eszközeivel és lehetőségeivel javít sa e  társadalm i csoportok  

életm inőségét, versenyképességét, foglalkoztatásának lehetőségeit, s csökkentse a  különböző 

társadalm i csoportok közötti digitális szakadékot. 

 

A könyvtár a  m egfelelő infrastruktúra szinten tartásával és folyam atos fejlesztésével biztosítja 

a  lakosság számára a  lehetőséget a kulturális értékek befogadására, tám ogatja az élethosszig 

tartó tanulást, ezzel is hozzájárulva a  kulturális esélyegyenlőséghez.  

 

3. Inspirálni 

A FSZEK közkönyvtárként az inform ációhoz való integrált hozzáférés  biztosításával, 

szem élyes és közösségi élményeken keresztül, széles körű, differenciált eszközök kínálata 

révén sajátos inspirációt nyújt felhasználóinak, hidat terem t az egyes em berek és a 

lehetőségek között. Gyűjtem ényével, szolgáltatásaival, tereivel, kezdem ényezéseivel, 

rendezvényeivel és szervezeti kultúrájával kreativitásra, a lkotásra, fejlődésre, 

együttm űködésre ösztönöz.  

 

Segíti az inform ációs m űveltség m egszerzését és az e -kultúra terjedését; fejleszti az olvasási 

készséget és a  szövegértést; tám ogatja  az élethosszig tartó tanulás m egvalósulását.   

 

Szerepet vállal az olvasáskultúra fejlesztésében, a  könyvtárhasználat hagyom ányos és 

virtuális népszerűsítésében. F igyelmet fordít a  régi és új olvasókra, használókra. Segíti a  

közösségi szolgáltatásokat és a  közösségépítést. A tanulás életkortól független tám ogatásával 

hozzájárul az életm inőség javításához.  

 

Kultúraközvetítő intézm ényként közösségi teret biztosít –  a szó hagyom ányos  és virtuális 

értelm ében egyaránt –  az egyéni tanuláshoz, fejlődéshez, az egyéni kom petenciák 

fejlesztéséhez éppúgy, m int a  m ikroközösségek és nagyobb társadalm i csoportok  

együttm űködéséhez, együttgondolkodásához   a társadalm i kohézió növelése érdekében. 


