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• A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár EFOP 

Projektiroda szakmai stábja a "Múzeumi 

és könyvtári fejlesztések mindenkinek" 

(EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001) 

kiemelt projekt keretében megvalósuló 

könyvtári fejlesztések megvalósításáért 

dolgozik. 



• Együttműködő partnerek: megyei 

könyvtárak, különböző intézmények és a 

szakmai szervezetek 

• Ezentúl hírlevélben is tájékoztatást kapunk 

a program előrehaladásáról

• Ezt a hírlevelet közzétették, jelenleg az 

első szám tölthető le - PDF formátumban 

http://www.fszek.hu/azenkonyvtaram címen

http://www.fszek.hu/azenkonyvtaram


Módszertani fejlesztés 

• A fejlesztési irányokhoz kapcsolódva létrehozott 

szakmai műhelyek 2017 májusában kezdték 

meg munkájukat, jelenleg az ötödik 

műhelytalálkozó-sorozat előkészítése zajlik. A 

szakemberek kiválasztására az együttműködő 

partnerek javaslatai alapján került sor, a 

műhelyekben az alábbi szakemberek dolgoznak: 



• Olvasásfejlesztési műhely: Dr. Béres 
Judit, Borostyányi Gézáné, Dr. Gombos 
Péter, Péterfi Rita, Simon Krisztina 

• Könyvtárhasználat–információkeresési 
műhely: Csépányi Zoltán, Dr. Csík Tibor, 
Mészáros Eszter, Németh Szilvia, Dr. Tóth 
Máté 

• Szövegértési műhely: Dr. Dömsödy 
Andrea, Dr. Juhász Valéria, Kiss Gábor, 
Dr. Steklács János, Tóth Viktória 

• Digitális műhely: Eszenyiné Dr. Borbély 
Mária, Jávorka Brigitta, Márföldi István, 
Pataki Marianna, Dr. Varga Katalin 



Mintaprogram fejlesztés 

• A 2017 július és augusztus folyamán kerültek 

összegyűjtésre a hazai könyvtárak köznevelést 

segítő jó gyakorlatai. 

• Mintegy 340 (222) jó gyakorlat került beküldésre 

a megyei könyvtárak hathatós 

közreműködésével, ez a szám jelentősen 

meghaladja a megyénként eredetileg várt 5-10 

javaslatot. 



Települések:

• Cibakháza: 3

• Jászboldogháza: 1

• Kunszentmárton:  6  + 10

• Tiszafüred: 2

• Szolnok négy részleg: 

VFK gyerekkönyvtár: 3

Hild, 3

VFK ifi, 2

Területi szolgálat 6



• Kiemelkedő Kunszentmártonból Mohácsi 

Betti gyermekkönyvtáros aktivitása, aki 16 

remek, kidolgozott jógyakorlatot nyújtott 

be.

• Várjuk a kiválasztást



www.azenkonyvtaram.hu 

facebook.com/azenkonytaram



Országos szaktanácsadói hálózat 

működtetése 

• A projekt egyik alapvető célja országos 

könyvtári szaktanácsadói hálózat 

kialakítása és működtetése, megyénként 

2-2 szakemberrel. A szaktanácsadói 

hálózat 2017. augusztus 1-jétől működik, 

2020. január 31-ig látják el feladataikat. E 

feladatrendszer nagyon szerteágazó, több 

terület ismeretanyagát igénylő, ötvöző 

tevékenységrendszer. 



• A mintaprojektek kiválasztása, 

kidolgozása után kerül sor a megyék 

közötti szétosztására

• Megyénkben négy projekt valósul meg

Országosan 2000 diák bevonása a cél



Köszönöm a figyelmet!


