
A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár európai
uniós pályázati támogatással fejleszti virtu-
ális, elektronikus és digitális szolgáltatásait.
A komplex szolgáltatásfejlesztési projektet
olvasásnépszerûsítõ kampányok, olvasás-
fejlesztõ tréningek, a digitális írástudás ter-
jedését elõsegítõ könyvtári foglalkozások,
és a veszélyeztetett élethelyzetû fiatalok
számára speciális szolgáltatások teszik tel-
jessé. A projekt nyitó rendezvénye 2009.
november 19-én 12 órakor, a Fõvárosi Sza-
bó Ervin Könyvtár Központi Könyvtár Fo-
gadótermében zajlott le.

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv,
Társadalmi Megújulás Operatív Program
keretében meghirdetett „Tudásdepó-
Expressz” (TÁMOP 3.2.4./1/KMR-2009-
0007) pályázaton a Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár 95 930 570 Ft vissza nem téríten-
dõ támogatást nyert. A könyvtár a pályázat
keretében, 2009. szeptember 1-jétõl 2011.
június 30-áig informatikai fejlesztéseket és
szolgáltatásfejlesztési programot valósít
meg.

Web2.0-ás eszközök alkalmazásával
megújul a könyvtár gépi katalógusa. 
A használók bevonásával közvetíti az infor-
mációkat és az ismereteket a szükségletek-
nek és a különbözõ felhasználói rétegek
igényeinek megfelelõen, a könyvtári infor-
mációforrások és szolgáltatások egy közös
felületre történõ integrálásával, a könyvtári
portál megújításával és szerkezeti átalakítá-
sával.

A virtuális könyvtárhasználat és informá-
ciószerzés, valamint a digitális szakadék
mérséklése érdekében használóképzõ kur-
zusok – számítógépes alapismeretek oktatá-
sa szépkorúak számára, középiskolásoknak
orientációs foglalkozások, egyetemisták és
kutatók részére online információkeresõ
tanfolyamok – indulnak.

A könyvtár megújuló portálján interaktív
oktatóanyag segíti a könyvtárhasználatot.

Kiemelt feladat a gyermekek és a fiatalok
olvasáskultúrájának alakítása, ezért a nyári
szünidõ tartalmas eltöltését változatos nap-

közis tábori programok támogatják, együtt-
mûködve a kerületi önkormányzatokkal.

A Családi szombatok rendezvénysorozat
az értõ olvasást helyezi középpontba: tizen-
két hálózati könyvtárban a családok megis-
merhetik, hogy mit találnak egy könyvtár-
ban játékhoz, tanuláshoz, hobbihoz és saját
személyiségük kibontakoztatásához. A tu-
datos médiahasználat érdekében médiais-
mereti foglalkozássorozat ismerteti meg a
televízió, a film és az internethasználat le-
hetõségeit és buktatóit a gyermekekkel és
szüleikkel. Hátrányos helyzetû fiatalok ol-
vasásfejlesztési tréningen vehetnek részt.

A projekt alatt a Klikkelj az olvasásra!
címû olvasásnépszerûsítõ kampány során az
érdeklõdõk két alkalommal olvasási ötlete-
ket kaphatnak könyvtárosok, ismert szemé-
lyiségek és más olvasók ajánlásai alapján.
Csatlakozhatnak a valós és a virtuális tér-
ben elérhetõ játékokhoz; részt vehetnek az
olvasáshoz kapcsolódó különbözõ rendez-
vényeken.

A veszélyeztetett – kallódó – fiatalok ci-
vil életüket támogató információkhoz jut-
hatnak a számukra fejlesztett tematikus
alportálon és a könyvtári informálódásukat
segítõ mentori szolgálat által.

A zeneoktatás és zenei mûveltség terjesz-
tését, az interkulturális párbeszédet zenei
alportál segíti.

Az interaktív webalkalmazás a nép- és
világzenei anyagot kultúrkörök szerint ta-
golja, a szövegeket, képeket és dallamrész-
leteket jól kereshetõ formában, a használók
által kiegészíthetõ módon tartalmazza.
Játékos kvíz könnyíti az információk fel-
dolgozását. ■
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Tudásdepó-Expressz. Önnek is foglaltunk helyet!
EU-támogatással bõvíti szolgáltatásait a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár


