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Megszépült az újhegyi
könyvtár

A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár X/3. sz. tag-
könyvtára 1996 szeptemberétõl áll az olvasók
rendelkezésére az Újhegyi sétány 16. szám alatt.
A 180 m2-en berendezett könyvtár alapfunkció-
ját a közel harmincezres lélekszámú lakótelep
ellátása jelenti. Mivel a Pataky Mûvelõdési Ház-
ban található a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár
egyik legnagyobb tagkönyvtára, egyértelmû,
hogy az újhegyi könyvtár az itt élõk szórakozási
és tanulási igényeinek kielégítését tûzte ki célul.
Így a könyvtár állományának mintegy 60%-a
szépirodalom, bestseller, lektûr és gyermek szép-
irodalom, a többi alap- és középfokú szak- és
ismeretterjesztõ könyv. A könyvtár állománya
közel 15 ezer kötet, a könyvek, folyóiratok mellett
videokazettát, CD-t, audiokazettát, CD-ROM-ot és
DVD-t is kölcsönözhetnek olvasóink. Könyvtá-
runkban lehetõség van fénymásolásra és faxolásra
is. Heti 24 órában tartunk nyitva.

Mivel a könyvtár az itt élõk egyetlen kulturá-
lis intézményeként mûködik, arra törekszünk,
hogy a hagyományos könyvtári szerepeken felül
is szervezzünk programokat, esteket, kulturális
alkalmakat, kézmûves játszóházakat. Könyvtá-
runk évente közel ötven különféle rendezvénnyel
várja az érdeklõdõket.

Az Újhegyi Olvasókör 2004 szeptembere óta
havi rendszerességgel tartja összejöveteleit, me-
lyek témája és célja a szellem mûvelése. Vendé-
günk volt többek között Turcsány Péter költõ,
Nógrádi Gábor író, Bartos Éva biblioterapeuta,
Péterfi Rita olvasásszociológus, Berecz András

mesefa, Réz András esztéta, Nemere István író.
Kézmûves foglalkozásaink célja, hogy a

könyvtár légkörét, hangulatát játékos formában
ismertessük meg a legkisebbekkel, potenciális
olvasóinkká nevelve õket ezzel.

Könyvtárunk 2005-ben felhívást tett közzé,
melyben a kerületben élõ vagy a kerülethez va-
lamilyen módon kötõdõ írók, költõk és publicis-
ták jelentkezését kérte egy olyan kõbányai iro-
dalmi fórum megalapításához, mely hatásosan

fejtheti ki mûködését Kõbánya kulturális élete
érdekében. Máig ötven publicistát regisztráltunk,
s a társaság 2005 szeptemberében felvette a
Kõbányai Írók Asztaltársasága nevet. Összejö-
veteleiket a Kõbányai Önkormányzat Polgármes-
teri Hivatalának támogatásával szervezzük. A
kõbányai írók havi rendszerességgel találkoznak
a könyvtárban.

2005-ben sor került a könyvtár felújítására,
melynek során nemcsak küllemében szépült meg,
de az új, átrendezett térkialakításnak köszönhe-
tõen meg is nõtt az olvasói tér, valamint a köl-
csönzõink által használt szabadpolcos övezet.
Megteremtõdtek a technológiai váltás feltételei
is, a számítógépes kölcsönzésre, az Internet és a
különbözõ adatbázisok, elektronikus formában
(is) megjelenõ folyóiratok használatára ugyan-
csak lehetõség nyílik. A felújítás után egy kor-
szerû, esztétikusan berendezett, kellemes környe-
zetben fogadjuk régi és új olvasóinkat, ahol
igénybe vehetik a legmodernebb szolgáltatáso-
kat is anélkül, hogy nélkülözniük kellene a
könyvtár családias, meghitt légkörét.

A kerületben lévõ könyvtáraink mûködését a
kerületi önkormányzat évrõl-évre növekvõ támo-
gatási összeggel segíti.

Könyvtáravató ünnepség
Jászberényben

Szép nap volt az intézmény életében 2005. no-
vember 18., szép nap a nagy munka befejezése-
kor, amikor számos vendég köszöntötte váro-
sunkban a megújult könyvtárat. Jól esett, hogy
ennyien együtt örültek velünk, hiszen nem kis
dolog napjainkban könyvtáravatóra összejönni a
Jászság fõvárosában.

Az ünnepségen Koncz Erika, a Nemzeti Kul-
turális Örökség Minisztériuma helyettes állam-
titkára avatta fel az épületet és adta át a város
lakosságának. Megtisztelték rendezvényünket
jelenlétükkel a jászsági országgyûlési képvise-
lõk közül Szekeres Imre, Gedei József és Kis

Zoltán, a könyvtáros szakma jeles képviselõi
Veszprémtõl Törökszentmiklósig, a helybeli


