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jának Év Gyermekkönyve Díját. A program a Az eddig két épületben, a Kálvária tér 12. és
kiadók új megjelenéseinek bemutatójávaI ért 13. szám alatt mûködõ könyvtárat egy épület-
véget. Bõvebb információt az fBBY magyar ben, a Kálvária tér 12. szám alatt alakítottuk ki. ~szekciójának munkájáról a www.ibby.hu olda- A kézikönyvtár új elhelyezése nyugodt teret biz-
Ion olvashatnak. tosít az információkereséshez, feladatmegoldás-

Kaposi Ildikó, Kiss Katalin hoz, a kutakodáshoz és az új szolgáltatáshoz, az
ingyenes intemethasználathoz.

Felújították a Fõvárosi A régj felnõttkölcsönzõ is átalakult, helyet

Szabó Ervin Kön yv tár a~va a~ új ,,~~er~ekk~c~ónak" is. Nel~csak ,a

konyvtar belso kepe fnssult fel, hanem alloma-

Kálvária téri könyvtárát nya is. Több mint kilencezer kötet könyvet tö-
röltünk, és addig csak helyben használható szak-

Az 1951-ben alapított könyvtárat utoljára 1988- könyveket, kézikönyveket tettünk kölcsönözhe-
ban újították fel, amikor a két külön épületben tõvé.
mûködõ gyermek- és felnõtt könyvtárat ún. két- Az állomány átrendezésénél és a szolgáltatá-
fedeles könyvtárrá alakították át. sok kialakításánál az volt a célunk, hogy olvasó-

A nagyobb alapterületû, 294 m2-es részben a ink könyvtárunkkal szemben támasztott növek-
családi könyvtár, a kisebb alapterületû, 99 m2-es võ igényeit minél jobban ki tudja elégíteni.
részben pedig a kézikönyvtár kapott helyet. Ennek megfelelõen alakítottuk állományun-

A könyvtár Középsõ-Józsefvárosban, annak kat és szolgáltatásainkat:
leromlott állapotú részén, de egy viszonylag fi- 17 343 kötet könyv
atal, húszéves lakótelep szomszédságában mû- 38 féle folyóirat
ködik. Hatóköre kiterjed a Tisztviselõtelepre, sõt kézikönyvtár és helyben-használat
a Ganz-Mávag Mûvelõdési Házának eladása és gyermekkönyvtári rész
az ott mûködõ könyvtár megszüntetése óta a roma irodalmi különgyûjtemény
Mávag Kolóniára is. A lakóterület minõségére vállalkozási információs gyûjtemény
jellemzõ, hogy 39 ezer lakásának csak 64 száza- internethasználat
léka komfortos. A lakások 45 százaléka egyszo- számítógépes katalógus
bás, és ezekben átlagosan 1, 7 lakó lakik (az 1990 fénymásolási lehetõség
évi népszámlálás adatai). A könyvtár vonzáskör- videókölcsönzés
zetében kilenc általános iskola, több óvoda és öt CD és CD-ROM kölcsönzés
középiskola mûködik. Nyitvatartási idõnket is az itt élõ emberek

A lakosság jórészt anyagilag és szociálisan igényeihez igazítottuk, ezért a hét minden mun-
hátrányos helyzetû, magas az etnikai kisebbség kanapján nyitva tartunk. (Hétfõn, szerdán' és
aránya. Ugyanakkor a környék lakossága vegyes pénteken 14-tõl 19, kedden 9-tõl 14, csütörtö-
összetételû, iskolázottságában, kulturális igénye- kön 10-tõl 14 óráig.)
iben is sokszínû.

A könyvtárat 2001-ben igénybe vevõk össze- Apai Béláné nyugdíjas lesz
tétele az 1201 fõ beíratkozott olvasó alapján:

gyermek 30% Apai Béláné dr. Csepely Erzsébet 1 949-tõl, diplomája
középiskolás 13% átvételétõl 2002 decemberéig a fiatalok között osztotta
~". k 1, 60/ szét tudását a magyar irodalomról, a latin nyelvrõl és a101S O as ;ro k.. kr " l k.. t ' k ' 1 k.. tárh ál tr ' l" o onyve o, onyv ara ro, onyv aszn a o.
akt! v koru 21,5 VO Ezt a bõséges tudást mindenkor frissítette. Most, het-
nyugdíjas 26% venhetedik évében, legutóbbi könyvtára átadásakor is azok
egyéb 3% voltak számára a legfontosabb kérdések, hogy lesz-e több

A 2002. évi felújítás során nemcsak festés- szá~ítóg~p a ,könyvtárban,.!ehet:e. i.nt~nzíve? :ejles:ten~
mázolás és burkolatcsere hanem ffitéskorszerû- az allomanyt es a fiatalok konyvtan Jgenyesseget a kozell

" ..., , 1.' 1 k h ' l ' t t években.sI.tes I~ t?rtent, ~s, a t~ ~.es e e ~romos .a o~ o Hogy könnyûek voltak-e számára az elmúlt évtize-
kIcsereItek. A fovarosl onkormanyzat bIztOSItOt- dek, arra bízvást nemmel válaszolhatunk. Azoknak, akik
ta az átalakítás költségét, a kerületi önkormány- magas színvonalon végezték az iskolai könyvtári mun-
zat a bútorzat megújításához járult hozzá. kát, erõs hitre és nagy akaraterõre volt szükségük. Közé-
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