
A felújított Kõbányai Szabó Ervin
Könyvtár ezerötszáz négyzetméteres ol-
vasói térben, megújult számítógéppark-
kal, több mint százezer könyv, DVD, CD,
hangoskönyv, továbbá hagyományos és
elektronikus folyóiratok széles választé-
kával várja régi és új olvasóit.

A könyvtárból ma már elérhetõk az
elektronikus adatbázisok is, mint az
EBSCO, az EISZ, a NAVA, a JOGTÁR
és az ABEV.

A könyvtár tágas, világos könyvkivá-
lasztó tere, rendezvények tartására alkal-
mas terme, számítógépes oktatóterme és
megszépült olvasóterme a mai igények-
nek is megfelel. 

Új funkciókat kaptak a könyvtári te-
rek. A Jakab Csaba belsõépítész által
megálmodott „üveghegyen” keresztül le-
het belépni a megnövelt területû gyerek-
könyvtárba.

Az energiatakarékosság jegyében sor
került az ablakok cseréjére és a fûtés kor-
szerûsítésére is. 

Biztos nem gondolták 1929. május 1-
jén a Kolozsvári utca 39. szám alatti bér-
házban megnyílt Kõbányai Könyvtár
könyvtárosai és olvasói, hogy a mindösz-
sze tizennyolc négyzetméteres könyvtár-
ból egyszer majd Budapest egyik legkor-
szerûbb, legnagyobb kerületi könyvtára
lesz. Ehhez persze meg kellett élni egy-
két költözködést (Harmat utca, Liget tér,
Kõrösi Csoma út, Füzér utca), míg 1975-
ben a Pataky István – ma Szent László –
téri, újonnan épült mûvelõdési központ-
ban végre a Kõbányai Könyvtár igazi ott-
honra talált. A könyvtárban 1977-ben

nyílt meg a 12-es Galéria, a mai Artotéka
elõdje, melynek alapállományát kétezer-
hétszáz sokszorosított grafika adta, mely
az Országos Széchényi Könyvtár köteles
példányaiból került ki. Az Artotéka azóta
is népszerû kiállítóhely, ahol a kortárs ki-
állító mûvészek között kõbányai alkotók
is szép számban szerepelnek.

1998-ban a könyvtár – felújítása után
– az elsõk között alkalmazta a könyvtári
integrált rendszert, s bevezette az internet
használatát. Az Európai Unióhoz való
csatlakozást követõen a könyvtár uniós
tájékoztatási ponttal bõvült. 2006-tól új
szolgáltatásokkal – házhozszállítás és
számítógéphasználó-képzés – segítik el-
sõsorban az idõsebb korosztályt.

Míg 1929-ben csak néhány száz olva-
sója és ezer könyve volt a jogelõdnek,
addig 2011-ben közel tízezer olvasóval
és kétszázezer kikölcsönzött dokumen-
tummal büszkélkedhetett a Kõbányai
Könyvtár.

A könyvtár heti ötven órában tart nyit-
va, vasárnap kivételével minden nap. ■
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