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AZ ÉN KÖNYVTÁRAM 
 

 A „MÚZEUMI ÉS KÖNYVTÁRI FEJLESZTÉSEK MINDENKINEK” ( EFOP-3.3.3-

VEKOP/16-2016-00001)  PROJEKT KÖNYVTÁRI CÉLJAI ÉS AZ EDDIG 

MEGVALÓSULT TEVÉKENYSÉGEK. 

 

2017. február 1-jén indult útjára az Emberi Erőforrás Operatív Program „Múzeumi és könyvtári 

fejlesztések mindenkinek” című, EFOP-3.3.3-VEKOP/16-2016-00001 kódszámú  pályázat, amelyet a 

konzorciumvezető Szabadtéri Néprajzi Múzeum (SZNM) és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 

(FSZEK), mint felkért konzorciumi partner közösen valósít meg bruttó kétmilliárd forintos 

keretösszegből, ágazatonként 1-1 milliárd forintból gazdálkodva. E kiemelt fejlesztési program 36 

hónap alatt – 2020. január 31-ig – valósul meg, könyvtári területen Az én könyvtáram alcímet viseli. 

 

A projekt célja  

A projekt szakterületi célja – illeszkedve a korábbi TÁMOP, illetve a frissen megjelent EFOP 

pályázatokhoz - a könyvtárak és a közoktatás közötti kapcsolat erősítése, a program keretében a 

köznevelés hatékonyságát és eredményességét szolgáló új típusú kompetencia- és készségfejlesztő, 

tanulást támogató szolgáltatások fejlesztése valósul meg. A meghatározott négy fejlesztési irány:  

 Olvasáskultúra fejlesztés támogatása  

 Digitális írástudás  

 Könyvtárhasználat – információkeresés 

 Szövegértés fejlesztés támogatása, kiemelten a digitális szövegértés, egyéni és közösségi 

tanulást támogatása 

A program a könyvtárosok segítségével hozzájárul a kompetencia- és a képességfejlesztéshez, a 

tehetséggondozáshoz.  Az én könyvtáram projekt új programok kidolgozásával, jó gyakorlatok 

megismertetésével kíván hozzájárulni a korszerű könyvtári szolgáltatás és szemlélet erősítéséhez 
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Együttműködés 

A FSZEK már a projekt előkészítő szakaszában arra törekedett, hogy a 

pályázati kiírásban szereplő partnereken túl – megyei könyvtárak, FSZEK, 

OSZK Könyvtári Intézet - más intézményeket, szakmai szervezeteket is 

bevonjon a megvalósításba, annál is inkább, mivel a program közvetlen célcsoportját 

maguk a könyvtárosok képezik. A megvalósításban, részletes megállapodások alapján, partnerként 

vesz részt továbbá az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, a Könyvtárostanárok Egyesülete, a 

Magyar Olvasástársaság, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete és az Informatikai és Könyvtári 

Szövetség is.  

 

EFOP Projektiroda 

A FSZEK a projekt megvalósítására EFOP Projektirodát hozott létre, amely – alkalmazkodva a 

megvalósítás céljaihoz – három csoportban működik. Szakmai vezetője Farkas Ferenc. A kutatási, 

módszertani, mintaprogram fejlesztési, képzési és monitoring feladatok ellátásával foglalkozó 

Fejlesztési csoport Koglerné Hernádi Ágnes vezetésével, a program keretében újonnan létrehozott 40 

fős megyei szaktanácsadói hálózat munkáját támogató Szaktanácsadói csoport Tóth Judit 

irányításával, a marketing, PR, rendezvényszervezési feladatokkal foglalkozó Kommunikációs csoport 

Békássy Petra koordinálásával végzi tevékenységét. 

 

Fejlesztési tevékenységek 

Az ismertetett négy fejlesztési irányhoz kapcsolódó szakmai műhelyek 2017 májusában kezdték meg 

munkájukat. 

A szakmai műhelyek feladata - többek között - az adott fejlesztési irány trendjeinek feltérképezése, új 

módszertan kidolgozása, az új módszertanokra épülő képzési tematikák kidolgozása, módszertani 

tanulmányok megírása; közreműködés a közvélemény-kutatás előkészítésében, szakirodalmi adatbázis 

létrehozása, részvétel a mintaprojekt-fejlesztésben. 

 

Oktatás 

Alapvető cél, hogy a könyvtári szakemberek rendelkezzenek a kompetenciafejlesztő módszertan 

alapján a legkorszerűbb ismeretekkel és azok átadási készségével. A könyvtárak pedig egyre inkább 

felkészüljenek a fenntartható társadalmi tevékenységek és szolgáltatások kialakítására, alkalmazására. 

A projekt keretében az alábbi négy képzés valósul meg. 

1. Felkészülés a könyvtári szaktanácsadói feladatokra 

2. Projektkommunikáció, eredménykommunikáció 

3. A könyvtárosok szerepe a tanulást támogató könyvtári szolgáltatások megvalósításában 

4. Hatékony kommunikáció a közgyűjteményekben 
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Országos szaktanácsadói hálózat működtetése 

A projekt egyik alapvető célja országos könyvtári szaktanácsadói hálózat 

kialakítása és működtetése, megyénként 2-2 szakemberrel. A 

szaktanácsadókat a megyei könyvtárakkal kötött megállapodások alapján a 

megyei igazgatók jelölték, meghatározott kritériumok alapján. A szaktanácsadói hálózat 

tagjai főállásuk mellett megbízási szerződéses jogviszonyban 2017. augusztus 1-jétől 2020. január 31-

ig látják el feladataikat. E feladatrendszer nagyon szerteágazó, több terület ismeretanyagát igénylő, 

ötvöző tevékenységrendszer. Ennek érdekében a szaktanácsadók a tevékenységüket támogató 

képzéseken vesznek részt. 

 

A szaktanácsadók figyelemmel kísérik és segítik a mintaprojektek megvalósulását. Megyénként 

minden fejlesztési iránynak megfelelően minimum 1-1, összesen – lakosságszámtól függően - 4-6 

mintaprogram kerül megvalósításra. Támogatják a pedagógusok érzékenyítését célzó könyvtári 

kezdeményezéseket. Koordinálják a területi szakmai műhelyek tevékenységét. Közvetítik a 

módszertani eredményeket, megtervezik a beavatkozásokat. 

 

Felmérik az adott megyében jelentkező igényeket, ennek figyelembe vételével programokat 

szerveznek. Részt vesznek helyi, regionális és országos programokon; könyvtárosok, könyvtári 

szaktanácsadók és múzeumi koordinátorok, illetve könyvtárosok és pedagógusok számára szervezett 

szakmai eseményeken; illetve konferenciákon is. Országosan összesen 80 program szervezése valósul 

meg a projekt időtartam alatt. 

 

Mintaprogramok: 

A négy fejlesztési iránynak megfelelően, a meglévő legjobb gyakorlatok integrálásával, 90 

mintaprogram kidolgozására kerül sor, megyénként 4-6 mintaprogram lebonyolításával. Cél, hogy a 

ciklus végére minimum 50 helyszínen alkalmazzák az új módszereket. Kiemelt szempont a hátrányos 

helyzetűek bevonása, a végzettség nélküli korai iskolaelhagyók számának csökkentése, az 

esélyegyenlőség biztosítása 

 

Kommunikációs tevékenység 

2019 elejétől indul egy nagyszabású országos könyvtár- és olvasásnépszerűsítő médiakampány. 

Különböző időszakokban mind a könyvtárosok, mind a lakosság bevonására sor kerül, például 

ötletpályázat keretében. Fontos tevékenység a belső kommunikáció támogatása a szakmán és a 

projekten belül.  

 

A kapcsolattartás fontos eszköze a portál (www.azenkonyvtaram.hu), mely egyszerre funkcionál 

szakmai információs portálként, ad teret a lakossági interaktivitásnak és tölti be médiacenter funkcióját 

és szolgál képzési felületként. 


