
A Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár új stratégiája 

(2021-2027)

dr. Fodor Péter

előadása

József Attila Megyei és Városi Könyvtár

Tatabánya, 2022. május 2.



A STRATÉGIA JELENTŐSÉGE

― Stratégia: 
 folyamat, amely a szervezet fejlesztési irányait fogalmazza meg;
 folyamatos tevékenység, amelynek eredménye egy közös-cselekvés erőfeszítés a célok eléréséhez.

― Feltétele a csoport és csapatmunka – csak így lehet eredményes a szervezet.

― A stratégia célja:
 a változás irányainak megfogalmazása,
 az intézmény működésének jobbá tétele,
 küldetés, jövőkép megfogalmazása,
 értékközpontúság biztosítása,

― Szükséges lépések: 
 a helyzet ismerete (külső-belső környezet),
 megoldandó problémának összesítése, rangsorolása,
 kulcsterületek meghatározása,
 cselekvési terv készítése, 
 ütemezés,
 visszacsatolás, korrekció, ellenőrzés.



FŐ KÉRDÉSEK

― Hol tartunk?

― Milyen problémák vannak?

― Mi a cél?

― Kiknek tervezzük a szolgáltatást?

― Hogyan teljesülnek a célok?― Hogyan teljesülnek a célok?

― Mikorra tervezzük?

― Kikkel akarjuk, tudjuk megvalósítani? Partnerség?

― Mennyi pénzügyi erőforrás szükséges?

― Milyen infrastrukturális feltételek szükségesek?

― Hogyan biztosítjuk a monitoring tevékenységet?



MÓDSZEREK

― SWOT és PEST analízis

― Küldetés és jövőkép

― PESTEL analízis
― Politikai tényezők (Political)
― Gazdasági tényezők (Economic)
― Társadalmi tényezők (Social)
― Technológiai tényezők (Technolgical)

― Henry Mintzberg (1973): a stratégia 5 P 
elmélete

1. Plan – terv 
2. Ploy – csel 
3. Pettern – minta 
4. Position – pozíció ― Technológiai tényezők (Technolgical)

― Környezeti tényezők (Environmental)
― Jogi tényezők (Legal)

― STEEPLE analízis
― Társadalmi tényezők (Social)
― Technológiai tényezők (Technological)
― Természeti tényezők (Environmental)
― Gazdasági tényezők (Economic)
― Politikai tényezők (Political)
― Jogi tényezők (Legal)
― Oktatási tényezők (Education)

4. Position – pozíció 
5. Perspective – perspektíva 

― Más-más stratégiai megközelítések



KITEKINTÉS A XXI. SZÁZAD ELSŐ 
ÉVTIZEDEIRE
Néhány európai uniós program:

― Európai Unió 2016 közkönyvtárak megváltozott szerepe

― Urban Agenda városfejlesztési program: a közkönyvtárak 
kiemelt szerepe

― Public Libraries 2030 koncepció: a könyvtárak lehetősége az 
uniós programokban való részvételben

Néhány Fővárosi Önkormányzati program

― Smart Budapest – Budapest okos város jövőképe az 
életminőség javításához szükséges (modernizáció,  
digitalizáció, fenntarthatóság, társadalmi 
szerepvállalás, emberi erőforrások)

― Otthon Budapesten – Budapest Főváros Integrált 
Fejlesztési Programja (esélyteremtő szolgáltatások, 

― Digital Compass 2030 digitális iránytű

― Digital Education Action Plan (2021-2027) digitális oktatási 
cselekvési terv

― Erasmus+ program felnőttképzési területek a könyvtárak 
kiemelt szerepe

― European Green Deal európai zöld megállapodás a gazdaság 
fenntarthatóságára

Fejlesztési Programja (esélyteremtő szolgáltatások, 
okos  gazdaság)

― Budapest 150 – Könyvfőváros 2023

― Budapest Idősügyi Stratégiája 2021-2024



ENSZ 2030 Agendája és Fenntartható 
Fejlődési Céljai

IFLA Trend Reports

A könyvtáraknak nem elég hogy „jó, hogy vannak”, 
hanem „kell, hogy legyenek”, amelyek támogatása 
befektetés a közösség jövőjébe.

IFLA stratégia és irányok

LIBER - ajánló a szakkönyvtárak kapcsán

A könyvtárak mint innovatív tudományos 
kommunikációs platformok
 Digitális képességek és szolgáltatások Gyűjtőhelye
 Bővített infrastruktúra fejlesztés

Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia 2017-
2025

IFLA stratégia és irányok

Hangsúlyosan jelenik meg benne a közkönyvtárak

 oktatást, képzést, élethosszig tartó tanulást segítő 
funkciója;

 közösségépítő- és fejlesztő szerepe;

 intelligens eszközök, megoldások alkalmazása;

 hozzájárulása a város fejlődéséhez, a lakók 
jólétéhez.

Felsőoktatási Stratégia 2018-2023

Szakkönyvtári Stratégia 2019-2024
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A FSZEK STRATÉGIAI TERVÉNEK 
ELŐKÉSZÍTÉSE 
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SWOT ELEMZÉS

Erősségek

• FSZEK: ismert és elismert 
kultúraközvetítő intézmény Budapesten

• kiváló szakmai- és társadalmi 
kapcsolatrendszer

• meghatározó szerep a hazai könyvtári 
szolgáltatásokban

Gyengeségek

• a tagkönyvtárak közötti eltérő adottságok, 
minőségi egyenetlenségek - további 
megoldandó feladatok

• olvasói szokások, a használói elvárások, 
folyamatos változása: a korszerű 
technológiák alkalmazása - további szolgáltatásokban

• felhasználó és közösség orientált 
szemlélet

• egységes szolgáltatási rendszer
• tagkönyvtárak egyedisége
• nagy forgalmú Központi Könyvtár
• Szociológiai Gyűjtemény, Budapest- és a 

Zenei Gyűjtemény
• tagkönyvtárak meghatározó kulturális 

intézményei a kerületeknek
• külső kommunikáció: jelentős megújulás

technológiák alkalmazása - további 
fejlesztések szükségessége

• belső kommunikáció hatékonyságának 
növelése további feladat

• indokolt arculatváltozás



SWOT ELEMZÉS

Lehetőségek

• Otthon Budapesten és a Smart Budapest 
keretstratégiája - csatlakozás

• Budapest 150. (2023)
• több projekt

Veszélyek

• társadalmi változások
• városszerkezeti változások
• a kulturális kínálatból adódó kényelmesség

• több projekt
• együttműködés a Budapesti Történeti 

Múzeummal és a Budapest Főváros Levéltárával
• Budapest Könyvfőváros (2023)

• szervezés, programok széleskörű együttműködés
• hálózatfejlesztés: új lakónegyedek, 

közlekedési csomópontok közelében
• kényelmi és távszolgáltatások 

továbbfejlesztése
• új kommunikációs stratégia kidolgozása
• projektszemlélet erősítése

• a kulturális kínálatból adódó kényelmesség
• a könyvtári szolgáltatás iránti érdeklődés 

átalakulása
• a pandémia gazdasági követelményeinek 

hatása
• gyorsuló informatikai, technológiai 

változások – gyorsan avuló eszközök



PEST ELEMZÉS

• meghatározó az EU  2021-2027 közötti időszakban elfogadott pénzügyi kerete és főbb szakpolitikai 
célkitűzései

• Budapesti Önkormányzat Otthon Budapest programja
• Közgyűjtemény Digitalizálási Stratégia, a szakkönyvtárak stratégiai fejlesztési irányai 2019-2024. elősegítik 

a könyvtárak szakmai fejlődését. 
• A FSZEK minden kerületben jelen van, a Főváros biztosítja a működést és a fejlesztést. A kerületi 

önkormányzatok jelentősen segítik a munkánkat.

Politikai környezet

• meghatározó a pandémia kedvezőtlen hatása

Gazdasági környezet

• meghatározó a pandémia kedvezőtlen hatása
• a FSZEK ebben a helyzetben is megőrizte működőképességét, nem voltak likviditási gondjai

• A COVID-19 hatása: a karantén generáció, a korona generáció megjelenése
• Felerősödtek a minőségi szolgáltatások, az azonnali információhoz való hozzájutás igényei
• Változnak az olvasói szokások. 
• Felértékelődött a digitális írástudás és az élethosszig tartó tanulás szerepet, a közösségi tanulás igénye.
• Az életkor növekedéséből adódó Fővárosi Idősügyi Stratégiához történő csatlakozás.

Társadalmi környezet

• Az innováció felértékelődése, az eszközök terjedése a könyvtár számára is folyamatos fejlesztés, és a 
könyvtárosok folyamatos továbbképzését.

Technológiai környezet



A STRATÉGIAI TERVEZÉS FŐ SZEMPONTJAI

― Minőségi (köz)szolgáltatások biztosítása

― Szolgáltatásfejlesztés
- rugalmas reagálás, proaktivitás,
- korszerűség-hatékonyság, 
- felhasználó-központúság

― Multifunkcionális terek 
létrehozása/munkavégzés, találkozás, 
hálózat

― Könyvtárhasználók és a partnerek 
bevonása, tájékoztatása.

― Igények, szükségletek, elvárások - akadálymentesség,
- digitális befogadás.

― Új módszerek alkalmazása a 
szolgáltatásfejlesztésben.

― A FSZEK 
- települési könyvtár tagkönyvtári 

hálózattal,
- országos szakkönyvtár,
- felsőoktatási könyvtár.

― Igények, szükségletek, elvárások 
megismerése, folyamatos 
kommunikáció.

― Fenntarthatóság folyamatos vizsgálata 
társadalmi, gazdasági, környezeti 
szempontok szerint.

― Hatékony szervezeti-működésbeli 
megújulás (döntéshozatal)

― Korszerű  IKT eszközök és megoldások 
alkalmazása.



A városlakók és a város bibliotékája között szoros kapcsolat fejez ki.

Kulturális értékközösséget jelent, amely a könyvtári szolgáltatásokat használói 
és a szolgáltató könyvtár között.

Partnerség, együttműködés: együtt fejlesztjük a várost, a könyvtárat.



JÖVŐKÉP

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest meghatározó 

kulturális alapintézménye, a könyvek háza, információs és 

tudásközpont, az okos, szolgáltató város egyik alappillére. 

• nyitott, mindenki számára elérhető, befogadó és 

esélyteremtő szolgáltató tér;

• Budapest kulturális örökségének és hagyományainak 

egyik legfőbb őrzője, megújítója és közvetítője;

KÜLDETÉSNYILATKOZAT

A FSZEK küldetésének tekinti:

• használói számára biztosítsa a magyar és az 
egyetemes kultúrához, a hazai és a nemzetközi 
információkhoz és tudásanyaghoz való szabad 
hozzáférést;

• szolgáltatásait mindenki számára egyenlő eséllyel 
biztosítsa a valós  és a virtuális térben;

• segítse használóit digitális kultúra 
• az élethosszig tartó tanulás és a digitális tevékenység 

fontos szinttere;

• szakgyűjteményei révén meghatározó szerepet tölt be a 

tudás szervezésében, feltárásában, közvetítésében;

• sokszínű közösségi hely, találkozási pont;

• szolgáltatásaival hozzájárul az egység fejlődéséhez, a 

közösségek megerősödéséhez;

• rugalmas, nyitott, a változásokra reagáló intézmény

• segítse használóit digitális kultúra 
megismerésében;

• találkozási helyeként legyen jelen az emberek 
életében.



BUDAPEST DEMOGRÁFIAI –
VÁROSSZERKEZETI VÁLTOZÁSAI

A lakosság száma 2011-2019 között 1 %-kal nőtt, kerületenként eltérően.



FSZEK HÁLÓZAT 2022





1. KORSZERŰ, NYITOTT, BEFOGADÓ ÉS ZÖLD 
KÖNYVTÁR

A XXI. századi közkönyvtár - hagyományos funkciók és új funkciók: 
• dokumentum kölcsönzés, információhoz való hozzáférés, digitális tudásközpont, programok;
• az alkotás, az inspiráció, a tanulás és a találkozások helyszíne. 

Mindenki számára nyitott, elérhetővé és befogadó, érzékeny és demokratikus köztér.

A használói igényekre reagál, támogatja a kikapcsolódást, a társas életet.

A könyvtárépületek megújítása, újak építése jelentősen hozzájárul a település fejlődéséhez.

Nem csak virtuális szolgáltatások, könyvtár online jelenléte, szolgáltatóközpontok.Nem csak virtuális szolgáltatások, könyvtár online jelenléte, szolgáltatóközpontok.

A FSZEK célja: olyan korszerű, nyitott és befogadó könyvtárakat és szolgáltatóhelyeket 
működtessen, fejlesszen, amelyek tereikkel, infrastruktúrájukkal, közszolgáltatásaikkal 

hozzájárulnak Budapest lakosságának jólétéhez.



Fejlesztési területek:

1. Könyvtári hálózat fejlesztése; 
épületfejlesztések, felújítások; 

megújuló könyvtári terek

2. Társadalmi szerepvállalás;
Fejlesztési területek:

esélyteremtés; befogadás

3. Fenntartható, zöld könyvtár 



KÖNYVTÁRHÁLÓZAT-FEJLESZTÉSI PROGRAM

A PÁLLFYNÉ PALOTA REKONSTRUKCIÓJA 2019-2020

SOROKSÁRON ÉPÜLET MEGVÁSÁRLÁSA 
2021. április
A könyvtár tervezett nyitása: 2023.10.14.

Ötpacsirta Szalon - Kulturális közösségi tér kialakítása
Nyitókoncert: 2021.07.30.

III. Békásmegyeri 
Könyvtárbővítés és felújítás Békásmegyeren 
Átadás: 2021.08.16.

Új Körúti Könyvtár létesítése Terézvárosban (2019-2021)
Átadás: 2021.08.30.

A Zenei Gyűjtemény új helyének kialakítása a Központi 
Könyvtárban
Átadás: 2021.10.01.

III. Békásmegyeri 
Könyvtár

VI. Körúti Könyvtár

KK Zenei Gyűjtemény



FELADATOK A TERVIDŐSZAKBAN

- Központi Könyvtár állag- és értékmegőrző felújítás 4 ütemben.

- XXIII. Soroksári Könyvtár bővítése, rekonstrukciója, olvasóliget létesítése.

- VIII. Szörény utcai Szolgáltató Ház felújítása.

- Az alábbi könyvtárak felújítása, korszerűsítése indokolt:
• I. Krisztina krt.
• VII. Rottenbiller utca
• VIII. Kálvária tér• VIII. Kálvária tér
• XI. Nagyszeben tér
• XIII. Dagály utca
• XVIII. Thököly út
• XIV. Rákosfalva park

- Új elhelyezés indokolt:
• XI. Etele út (XI. Keveháza utca)
• XIV. Bosnyák utca (XIV. Zugló Központjában)
• XV. Eötvös utca (XV. kerület új lakónegyedében)
• XVI. Rákosi út (XVI. Cinkota Központjában)

- Akadálymentesítés és klimatizálás átfogó programja.



2. INNOVATÍV, FENNTARTHATÓ 
SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS

A könyvtár akkor tud a városlakók számára releváns szolgáltatásokat nyújtani, ha az azokat a közösség 
igényei és szükségletei alapján, velük együttműködve alakítja, fejleszti.

Innováció: 

- a legkorszerűbb eszközök beszerzése, szolgáltatási rendszerbe állítása, 

- új módszerek megismerése és alkalmazása (közösségi téralkotás),

- a fejlesztési folyamatokban való tudatos alkalmazása.- a fejlesztési folyamatokban való tudatos alkalmazása.

Fenntarthatóság: társadalmi, gazdasági-pénzügyi és környezeti szempontok folyamatos és tudatos 
vizsgálata.

Úgy kell tervezni a szolgáltatásokat és tereket, hogy azok minden egyes embert meg 
tudjanak szólítani; válaszoljanak az egyének különbözőségére, a különféle 

perspektívákra; hogy sokféle megközelítési és használati útvonalat, módot tegyenek 
lehetővé; s hogy sokféle alternatívát kínáljanak, változatosságot az eszközöket és a 

technológiát illetően is.



Fejlesztési területek:

1. Közösségvezérelt
szolgáltatásfejlesztés

2. E-szolgáltatások fejlesztése

3. Új módszerek alkalmazása



3. DIGITÁLIS BEFOGADÁS ÉS DIGITÁLIS MŰVELTSÉG

Az innovációs és mobiltechnológia fejlődése folyamatos készenlétet és kihívást jelent. Az informatikai 
fejlesztések egyre nagyobb pénzügyi forrásokat igényelnek.

Az információhordozók, platformok és mobil eszközök megjelenése, az adatbiztonság, az online 
életmód, e szolgáltatások iránti igény megköveteli a folyamatos IT fejlesztést.

Smart Budapest terv jövőképének megteremtéséhez alapvető fontosságú 

• a jó (digitális) infrastruktúra, illetve 

• az arra épülő elektronikus szolgáltatások rendszerének kiépítése, de • az arra épülő elektronikus szolgáltatások rendszerének kiépítése, de 

• elengedhetetlen, hogy a lakosság képes legyen a digitális eszközök használatára, és rendszeresen használja is a 
digitális alkalmazásokat, megoldásokat, szolgáltatásokat. 

A digitális készségek és kompetenciák fejlesztésében a könyvtár kulcsszerepet tud és 
kíván játszani. 



1. Korszerű IT infrastruktúra

2. Komplex digitális könyvtári szolgáltatási 
rendszer

Fejlesztési területek:

3. Digitális befogadás

4. Közösségi alkotóműhelyek (makerspace) 
létrehozása



4. ERŐS, TANULÓ, REZILIENS KÖZÖSSÉGEK 
TÁMOGATÁSA

Élethosszig tartó tanulás

A könyvtár hagyományosan a tanulás színtere, amely ma új tartalmakkal, megoldásokkal, szolgáltatásokkal és 
eszközökkel valósul meg. 

A FSZEK az élethosszig tartó tanulást támogatja valamennyi korosztály és társadalmi réteg számára.

Helyismeret, helytörténet - közösségek

A Budapest Gyűjtemény a főváros, a helyi, kerületi könyvtárak pedig a szűkebb lakókörnyezet és lakossága 
történetének, múltjának és fejlődésének számos emlékét, objektumát őrzi, rendezetten, feltárva, mindenki számára történetének, múltjának és fejlődésének számos emlékét, objektumát őrzi, rendezetten, feltárva, mindenki számára 
hozzáférhetően. 

Találkozóhely, közösségi hely

A különböző társadalmi csoportok potenciális találkozóhelyeként funkcionálnak, erősítve ezzel a részvételt, a 
kapcsolatok építését és erősítését, a közösségépítést és -formálást, valamint a társadalmi kohéziót.



1. A könyvtár mint a tanulás helye; az 
élethosszig tartó tanulás támogatása

2. Kulturális, közösségi szerepvállalásFejlesztési területek: 2. Kulturális, közösségi szerepvállalás

3. A könyvtár mint közösségi hely, a 
találkozások helye



MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS

Minőségi szolgáltatás akkor valósul meg, ha a működés a tervezéstől, az irányításon és a 
megvalósításon át az értékelésig a minőség mint alapkövetelmény határozza meg.

A 2018-ban a FSZEK Minősített Könyvtári Címet nyert.

Feladat 2023-ban ismét pályázat benyújtása.

Ehhez szükséges:Ehhez szükséges:

• helyzetfelmérés – minőségpolitika megfogalmazása,

• használói, partneri, munkatársi elégedettségi és igényfelmérés,

• PDCA-szemlélet erősítése a mindennapi működésben,

• könyvtári folyamatok szabályozásának felülvizsgálata, fejlesztési igények  kijelölése,

• teljesítménymutatók, statisztikai adatok megújítása.



SZERVEZET-FEJLESZTÉS

A FSZEK stratégiai tervében megfogalmazott céljainak elérése, feladatainak magas színvonalú
ellátása érdekébe széleskörű hazai és nemzetközi intézményi és szakmai együttműködésre törekszik.

Kiemelkedően fontosnak tartjuk a könyvtárhasználókkal, partnerekkel való kapcsolat folyamatos 
erősítését.

EGYÜTTMŰKÖDÉS, PARTNERSÉG

2020-2021. évi pandémia: a szervezeteknek folyamatosan készen kell állnia a változásokra, a 2020-2021. évi pandémia: a szervezeteknek folyamatosan készen kell állnia a változásokra, a 
megoldandó feladatokra. Ez csak tudatos szervezet-fejlesztési tevékenységgel valósul meg.

A munka sikerének feltétele:

 ha van vízió,

 ha megvannak a megvalósítás feltételei,

 ha a dolgozók részesei a feladat megvalósításának,

 ha kölcsönösen tanulunk egymástól,

 ha a használókat partnerként kezeljük.



EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉS

A stratégiai célok akkor valósíthatók meg, ha a dolgozók magukénak érzik a feladatot, részesei a 
döntéselőkészítésnek, tudatosul bennük, hogy nekik szerepük van.

Ennek a folyamatnak fontos eleme:
 az emberi erőforrás tervezése,

 a kiválasztás,

 a képzés és továbbképzés, a képzés és továbbképzés,

 a FSZEK mint gyakorlóhely,

 a teljesítmény értékelés,

 a javadalmazás, 

 az ösztönzés,

 a folyamatos tájékoztatás. 



KOMMUNIKÁCIÓ, PR, MARKETING

A FSZEK tevékenységeinek kommunikációja, a célcsoportok  megszólítása összetett 
feladatot jelentett.

Ez a feladat napjainkban még inkább felértékelődik.

További teendők:

 a könyvtárat hagyományosan és virtuálisan használók körének további bővítése,  szélesítése, 

 a FSZEK újrapozicionálása Budapest kulturális intézményrendszerében,

 a szolgáltatások hatékony bemutatása, könyvtárhasználatra ösztönzés,

 a könyvtár és a könyvtárosok pozitív társadalmi megítélésének erősítése a kerületi és országos Médiában,

 a FSZEK helyének és szerepének erősítése a hazai- és nemzetközi szakmai közösségekben,

 a könyvtáron belüli belső kommunikáció fejlesztése, az információáramlás javítása.



NÉHÁNY FORGALMI ADAT

2021-ben az előző évi 9,2 millióról 11,2 
millióra nőtt a távhasználatok száma

2021-ben az előző évi 9,2 millióról 11,2 
millióra nőtt a távhasználatok száma

2021. március 6-án Cserepontjainkon 
egyetlen nap alatt 2.505 olvasó 7.790 

művet kölcsönzött

2021. március 6-án Cserepontjainkon 
egyetlen nap alatt 2.505 olvasó 7.790 

művet kölcsönzött

2021. január 1. és december 31. között:

Látogatók száma: 905.946 fő

Ebből kölcsönző: 618.901 fő
Aktív könyvtárhasználó: 238.070 fő

Látogatók száma: 905.946 fő

Ebből kölcsönző: 618.901 fő
Aktív könyvtárhasználó: 238.070 fő

Visszavett dokumentum: 1.256.135 db
Kölcsönzött dokumentum: 1.229.268 db

Kölcsönzött & hosszabbított dokumentum: 
1.999.561 db

Visszavett dokumentum: 1.256.135 db
Kölcsönzött dokumentum: 1.229.268 db

Kölcsönzött & hosszabbított dokumentum: 
1.999.561 db

Előjegyző olvasó: 54.826 fő

Előjegyzési kérés: 144.906 db

Előjegyző olvasó: 54.826 fő

Előjegyzési kérés: 144.906 db
Bevétel (online is): 144.855.231.-FtBevétel (online is): 144.855.231.-Ft



A 2021-2027 közötti időszakra kidolgozott Stratégiai Terv hozzájárul ahhoz,
hogy a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest gazdagodó kulturális
kínálatában továbbra is vonzó és versenyképes szolgáltató maradjon.

A Fővárosi Szabó Erin Könyvtár a  Főváros  bibliotékája, az országos könyvtári 
rendszer része.  Rendszerszerűen felépített és működtetett  meghatározó  
kulturális   közszolgáltató intézménye Budapestnek,  amely rendelkezik  kulturális   közszolgáltató intézménye Budapestnek,  amely rendelkezik  
szakmai  stratégiai  tervvel,  megvalósítható programmal, folyamatosan bővülő 
szolgáltatásokkal, megújuló szakemberekkel.

A FSZEK stratégiai terve elérhető a könyvtár honlapján: 

https://fszek.hu/page/qualitymanagement-strategiai-terv



Köszönöm a figyelmet!

fodorp@fszek.hu
www.fszek.hu


