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Központban a könyvtár!

A Tóth József utcától

a budafoki városközpontig

A hír

A Budafok központjában, Hegedûs Péter Ybl-
díjas építész és Hefkó Mihály belsõépítész tervei
alapján készült új könyvtár ünnepélyes avatásá-
ra 2008. június 24-én került sor.

Az ünnepségen köszöntõt mondott Hiller

István oktatási és kulturális miniszter, Demsz-

ky Gábor fõpolgármester, Szabolcs Attila, Bu-
dafok-Tétény polgármestere, valamint Fodor

Péter, a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár fõ-
igazgatója. A rendezvényt megtisztelte jelen-
létével Lendvai Ildikó, a kerület országgyûlési
képviselõje is. Végül az új könyvtár kulcsát
Ikvai-Szabó Imre fõpolgármester-helyettes adta

át Ácsné Varga Mónikának, a könyvtár veze-
tõjének.

Az ünnepségen természetesen megjelentek
mindazok a könyvtárosok, tervezõk, önkormány-
zati képviselõk, kerületi díszpolgárok, helytörté-
nészek, a kerületi intézmények vezetõi és hûsé-
ges könyvbarátok is, akik már nagyon várták az
új és gazdagabb könyvtár elkészültét.

Az építkezés rövid története
(2004–2008)

A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár 2002-ben el-
fogadott fejlesztési koncepciója a különbözõ
szintû szolgáltatások egymásra épülésében, a
meglévõ fehér foltok felszámolásában, azaz „a
hatékonyabb könyvtári hálózat kialakításában, a
könyvtár mûködési feltételeinek megteremtésé-
ben, a lakossági szolgáltatások magas szintjének
garantálásában” határozta meg fõ feladatait. A
fejlesztések között szerepelt – a meglévõ, a terü-
leti ellátási feladatokra alkalmas, de rossz mû-
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szaki állapotú könyvtárépületek rekonstrukciója,
bõvítése mellett – új könyvtárak építése.

A mindössze 190 m2 hasznos könyvtári térrel
rendelkezõ Tóth József utcai épület már nem volt
alkalmas az információ- és dokumentumszolgál-

tatásban, a közösségi kulturális
életben rá háruló feladatok ellátá-
sára, hiszen az idõközben meg-
változott használói igények lénye-
gesen nagyobb alapterületet és
korszerûbb infrastruktúrát köve-
teltek. A fenti körülmények miatt
a kerület ellátását kedvezõen meg-
változtatni csak egy új, nagyobb
könyvtár építésével lehetett.

A kerület vezetése és a Fõvá-
rosi Szabó Ervin Könyvtár között
zajlott többéves egyeztetési folya-
mat eredményeképpen született
meg a közös döntés egy új könyv-
tár építésérõl. Budafok-Tétény
Budapest, XXII. kerület Önkor-
mányzata a Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár új tagkönyvtárának lé-
tesítéséhez Budafok belvárosában a
Kossuth Lajos utca 30. szám alatti
telket ajánlotta fel.

A könyvtár javaslatára, a be-
ruházás megvalósítása érdekében
Budapest Fõváros Önkormányza-
ta és Budafok-Tétény Önkor-
mányzata közösen pályázott
címzett támogatásért, és az Or-
szággyûlés 2005 júniusában ho-
zott döntése értelmében azt el is
nyerte.

A 283,7 millió forintos beru-
házás költségeinek nagy részét –
201 millió forintot – a kormány
fedezte, míg a fennmaradó össze-
get a fõváros és a Fõvárosi Szabó
Ervin könyvtár közösen bocsátot-
ta rendelkezésre.

Az épület

Szolgáltatások

Az ötszintes, bruttó 1120 m2-es
könyvtárunk felnõtt- és gyermek-
könyvtárral, valamint egyéb kap-
csolódó szolgáltatások széles kö-

rével várja használóit.
A belsõ teret hét elkülönülõ övezetre osztot-

tuk, amelyeken végighaladva a hangosabb elfog-
laltságoktól a csendesebb terekig lehet eljutni.
Mindezt akadálymentesen, így az épületet moz-
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gáskorlátozottak is gond
nélkül használhatják. A be-
rendezésnél gondoltunk a
gyengénlátókra is, akiknek
speciális eszközökkel fel-
szerelt olvasóhelyet alakí-
tottunk ki. Az arra rászoru-
lóknak a kerületi szociális
szolgálattal együttmûködve
házhoz visszük a megren-
delt könyveket és dokumen-
tumokat.

Az új könyvtárban ter-
mészetesen megtalálható a
népszerû, a szórakoztató
irodalom éppúgy, mint a ké-
zikönyvtár, a szakirodalom,
a szépirodalom, a diákszi-
get és a helyismereti gyûj-
temény is.

A gyerekkönyvtárban
mesesarok csodafával, ját-
szósarok, szülõknek kialakí-
tott övezet, ajánlók, kieme-
lések várják olvasóikat.

A kismamák kényelmé-
ért külön babaszobát ren-
deztünk be.

Könyvtárunk szolgáltatá-
sai, valamint katalógusa az
internetrõl is elérhetõk.

A látogatók informatikai
kultúrájának fejlesztése ér-
dekében használói tanfolya-
mokat is indítunk. A könyv-
tárban jelenleg tizennégy
multimédiás számítógép te-
szi lehetõvé az internet el-
érését.

A Promontor Galéria –
amely a második emeleten
található – kiállítások, ren-
dezvények, közösségi talál-
kozások színtere.

Jelenleg két kiállítás te-
kinthetõ meg könyvtárunk-
ban. Az egyik Szegedi Ka-

talin illusztrációi Alice Cso-

daországban címmel, míg a
másik az említett Promontor
Galériában egy helytörténeti
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fotókiállítás: „A zene szárnyán…” Adalékok

Budafok zenei életéhez. Ezen kívül még két tár-
lóban láthatók tárgyi emlékek.

Az olvasói terekben 30 ezer kötet kölcsönöz-
hetõ könyv és folyóirat, 300 hangoskönyv, 900
zenei CD, 450 DVD, 350 videofilm, 400 CD-
ROM, 50 féle folyóirat és napilap áll az érdek-
lõdõk rendelkezésére.

A megnyitóra elkészült tájékoztató kiadvá-
nyunk, amelyben a beköszöntõ és az új szolgál-
tatások mellett a könyvtár alaprajza is megtalál-
ható.

Õsztõl a hét hat napján, heti 35 órában várjuk
majd az olvasókat, hiszen a könyvtár szeptem-
bertõl szombaton is nyitva lesz majd 9-tõl 14
óráig.

Hosszú távú célunk, hogy minden korosztály
jól érezze magát könyvtárunkban, valamint, hogy
a tanulás és információszerzés mellett kellemes
közösségi és kulturális helyszíne lehessünk Bu-
dafok életének.

Ácsné Varga Mónika

fszek2203@fszek.hu


