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Vendégünk volt 

Szépvölgyi Katalin 

 

 

A fotókat Bibor Máté készítette 
 
Az új tanév második Nyitott Napok-előadását 
Könyvtár a kertben, kert a könyvtárban – Egy zöld 
könyvtár és speciális szolgáltatásai címmel Szép-
völgyi Katalin, az Ezüsthegyi Könyvtár vezetője 
tartotta. Előadásában elmondta, hogy a Budapest 
III. kerületének fenntartásában működő Óbudai 
Platán Könyvtár biztosítja Óbuda és vonzáskörzete 
közkönyvtári ellátását – természetesen a Fővárosi 
Szabó Ervin Könyvtár tagkönyvtárai mellett. A 
Platán Könyvtár Fiókkönyvtára 2004-ben a Bé-
kásmegyeri Közösségi Házban nyílt meg családi 
teremkönyvtárként, mintegy tízezer kötettel. Óbu-
da-Békásmegyer önkormányzata 2016-ban döntött 
arról, hogy a fiókkönyvtárat új helyre költöztetve 
biztosít bővített szolgáltatásokat. 2018. június 30-
án ünnepélyes keretek között nyílt meg a fiók-
könyvtár immár új helyének megfelelően, Ezüsthe-
gyi Könyvtár néven. A költözéssel nemcsak a 
könyvtári állomány összetétele módosult, hanem 
bővült a könyvtári szolgáltatások kínálata is: na-
gyobb életteret kaptak a gyerekek, külön részleget 

alakítottak ki a kamaszoknak, lehetővé tették az 
internet- és számítógép-használatot, megvalósult a 
rég vágyott folyóirat-olvasó, valamint elvonulásra 
alkalmas, csendes olvasó- és tanulósarkokat is 
létrehoztak. Emellett – a könyvtár történetében elő-
ször – programokat, rendezvényeket is szerveznek. 
 
Szépvölgyi Katalin elmondta, hogy már a felújítást 
megelőzően is láthatók voltak a helyszín kínálta 
lehetőségek, amelyek a zöld könyvtári szolgáltatá-
sok és az öko-szemlélet felé terelték a könyvtáro-
sokat. De nemcsak az ingatlan játszott szerepet 
ebben, több tényező szerencsés együttállása tette 
lehetővé a megvalósítást. Adott egy zöld projek-
tekben gazdag, a környezetvédelemre érzékeny és 
gondoskodó fenntartó, így biztosított az ez irányú 
törekvések támogatása. A rendelkezésre álló épü-
let a panellakótelepet és a családi házas övezetet 
elválasztó utcában található. Az ingatlan alapterü-
lete 869 m

2
, de ebből mindössze 231(+23) m

2
 épü-

let, a fennmaradó rész udvar és kert. Az épületet 
energiahatékony fűtési és világítási rendszerrel 
látták el, gépészeti elemei is a környezettudatos 
épületminősítési rendszerek előírásai szerint ké-
szültek. Az előzetes igényfelmérésre, amely zöld 
könyvtári szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdéseket 
is tartalmazott, pozitív visszajelzések érkeztek. 
Végül, de nem utolsósorban a kollektíva is erősen 
támogatta a zöld könyvtári specializációt. Mind-
ezek eredményeként vált lehetővé az intézmény 
megvalósítása. 

 
Forrás: https://elte-lis.blogspot.com/2019/10/vendegunk-

volt-szepvolgyi-

katalin.html?fbclid=IwAR30wxaC2RSFqz3J-

iUzvd85rRKpaVNIOdLkNY5XHlkbm-nsQyNmfruwPEw 
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