
A  MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁR/iNAK 

ÉPÍTÉSI TERVPÁLYÁZATÁRÓL

A  Magyar Tudományos Akadémia, és az Építésügyi Minisztérium 1963 

szeptemberében nyilvános tervpályázatot Hirdetett, a M TA Könyvtára pályater

veinek beszerzésére. December 9— ig, a beadási Határidőig 27 db pályaművet 

nyújtottak be.

A  tervpályázat célja az volt, Hogy *a Magyar Tudományos Akadémia és 

az Akadémiai Könyvtár jellegéhez és a tudományos életben betöltött szerepé

hez méltó könyvtárépület létesítéséhez gyűjtsön gondolatokat és tervjavaslato

kat, amelyekben az M TA  Könyvtára további évtizedekre szólóan akadálytala

nul, feladatkörének megfelelő mértékben és színvonalon fejthesse ki működését".

A  Bíráló Bizottság az alábbi szempontok figyelembevételével bírálta a 

pályaműveket. *

1. Városrendezés, esztétika, általános épitészeti megfogalmazás.

2. Funkcionális, technológia és építészeti megfogalmazás.

3. Szerkezet.

4. Épületszépészet.

5. Gazdaságosság.

A z  épületet a Tudományos Akadémiával szemben a Rooseveit tér, Doroty— 

tya és Apáczai Csere János utca síitái Határolt területre, a Lloyd palota Helyé

re kellett tervezni. A  tervek túlnyomó többsége a telek alakját követő zárt- 

tömbös beépítést javasolt, belső udvarral, vagy udvar nélkül, utóbbi esetben 

az épület magassága nem érte el a kívánt kb. 30 m-es párkánymagasságot. A  

Bíráló Bizottság a belső tartalmat, a nagyobb belső tereket az épület külsején 

megjelenítő megoldásokat részesítette előnyben a Homogén, pl. függönyfalas, 

homlokzatképzéssel szemben.

A  legjobban megoldott pályamüvekben az olvasói szolgáltatásokat, a két 

könyvolvasó— és folyóiratolvasó termet, a katalógustermet és referenszkönyv- 

táral egy szintre tervezték úgy, Hogy az olvasótermek és a katalógusterem a
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raktárral közvetlenül érintkezhessek. 11 A z  olvasószolgálati egység elhelyezé

sére az első két helyen díjazott terv egymástól eltérő megoldással készült. A z  

e “»yik terv az olvasószolgálati egységet a legfelső szinten alakította ki, ezzel 

az egység töretienségét és a könyvtári dokumentumok utjának folyamatosságát 

biztosította* A  másik terv az olvasószolgálati egységet az I. emeleten helyez-- 

te elt az olvasók rövidebb^ utón érnek célhoz, de funkcionális áldozatok árán. 

A  Bíráló Bizottság helyesnek ítélte a raktár központos elhelyezését az állo

mány fokozott védelme, a konyvszállitás utjának rövidsége miatt.

A  Bíráló Bizottság a pályázatot eredményesnek Ítélte, első helyen Ha- 

vassy Pál - Réfy Imre tervét dijazta, további négy dijat és három megvételt 
osztott ki,

Megvételre érdemesnek talalta a bírálóbizottság Károlyi Istvánnak, a Sze

gedi Tervező Vállalat dolgozójának és Szabados Lászlónak, a Könyvtártudomá

nyi és Módszertani Központ munkatársának közös pályaművét is*

1961 őszén meghirdetett városi, kerületi, illetve lakótelepi önálló könyvtárak építési 

tervpályázatának eredményeit ismertetik.

A  bírálati jegyzőkönyvek teljes szövegét, az opponensi véleményeket pedig 

kivonatosan közli a füzet. Számos, a pályázatra benyújtott alaprajz illusztrálja a 

kiadván^ ( A  kiadvány igényelhető a KMK Kiadvány! Osztályánál, Budapest, VUL 

Muzeum u. 3. )

A  sorozat első füzetében az




