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A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár XIII/6. Angyalföldi
Kertvárosi Könyvtára

Laknak erre Rokonok: a Fivér és a Nővér. Aztán a leendőek Sógor,
Koma, de ők nem létezhetnének, ha nem jelenne meg a Vőlegény és
a Menyasszony, no meg a lagzihoz nélkülözhetetlen Násznagy.
Időben, térben kicsit távolabb: Gyermek és Unoka. Aztán meg ne is
beszéljünk másokról, mint a Cimboráról, a Szomszédról és a Pajtásról.
Csoda hát, ha Babéron gázolva jutunk el a Mosoly világába. Csak
játszottam egy kicsit gondolatban a XIII. kerület utcaneveivel, hiszen
már első látogatásomkor szóltak hozzám a táblák; meghitt
hangulatról, családias légkörről árulkodtak.

Az 1950-es években épültek a Mosoly utca környékének (Béke út,
Fiastyúk utca, Tomori köz és József Attila tér) kellemes lakóházai; nem
is kevés: pontosan 4527 emberi mértékű és léptékű épületei.

1949-től 1981-ig a József Attila Művelődési Központban működött „a
könyvtár”, amit – immár önálló épületben, a Mosoly utca 40/a-ban

nyitottak meg 1985-ben, ún. családi, témacsoportos elrendezéssel. A Tomori közben önálló gyermekkönyvtár
működött 1964-től az egyesülést megelőző kényszerű bezárásig:

2004-ben mindkét helyen megtörtént a Corvinához való honosítás, 2004. december 13-án - a hálózat valamennyi
könyvtárával egyetemben – itt is bevezették a számítógépes kölcsönzést. 2005 májusában előbb a Mosoly utca,
majd június 17-én a Tomori köz is bezárt, hogy a világítás teljes korszerűsítése, a burkolat cseréje, a dekoráció
megváltozatása után a két könyvtár egyesítve nyisson ki. Az alig több, mint egy hónapos zárva tartást követően
2005. szeptember 8-án a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár és a XIII. kerületi önkormányzat összefogásával
megnyitotta kapuit az újjávarázsolt, széles olvasóközönség igényeit is kielégítő Mosoly utcai könyvtár, amely várja
a Tomori köz gyermekolvasóit is.

A megnyitón először a Polgármesteri Hivatal képviseletében Holopné Schramek Kornélia alpolgármester-asszony
mondta el köszöntő szavait, méltatva a kerület és az itt működő fiókkönyvtárak kapcsolatát: Angyalföld
közművelődési szakembergárdájába a könyvtárosok is szervesen beletartoznak, és részt vesznek a kerület
rendezvényein. Ezután dr. Fodor Péter főigazgató úr a hálózatfejlesztés fontos állomásait elemezte és bemutatta
a megjelenteknek a szépen felújított könyvtárat. Pobori Ágnes, az Észak-pesti könyvtárak régióigazgatója
ecsetelte a könyvtár felújításának és az állomány kialakításának jelentősebb mozzanatait.Zárszóként Karakasné
Kőszegi Katalin, a könyvtár vezetésével megbízott könyvtáros beszélt az új intézmény jelentőségéről:
legfontosabb a két könyvtár olvasótáborának összeolvasztása; az új, modern technika elfogadtatása az idősekkel,
valamint a hagyományok megismertetése az ifjúsággal.

Az állomány 11 287 darab könyvből, 831 vizuális dokumentumból, 1077 cd-ből ill. egyéb hanganyagból, valamint
18 féle folyóiratból áll és a kölcsönzés informatikai hálózatban, két gépen történik immár. Minden adott ahhoz,
hogy az intézmény a körzet lakóinak szívében a „Kedves”-nek fenntartott helyet foglalja el.


