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Könyvtáravatás
Újpalotán

A Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár (FSZEK) XV/3-as
számú könyvtár 1983 óta mûködött 140 négyzet-
méteren, átmeneti helyén, a Kontyfa utca 10.-ben.
Az elmúlt évtizedben a Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár folyamatosan kereste a helyi önkormány-
zattal közösen egy új könyvtár kialakításának lehe-
tõségeit.

2004-ben a hálózati fejlesztési stratégia kereté-
ben újra napirendre került a könyvtár elhelyezésé-
nek kérdése, és szerencsésen találkoztak a FSZEK,
a XV. kerületi önkormányzat, a helyi civil szerve-
zetek igényei, elképzelései. Az önkormányzat az
egykori Pajtás étterem épületét ajánlotta fel könyv-
tári célokra.

2007 nyarán a fõváros támogatásával megkez-
dõdhetett az építkezés. A terveket Hegedûs Péter,
a FSZEK Központi Könyvtár tervezõje, a belsõ-
építészeti munkákat pedig Jakab Csaba készítette
el. A kivitelezõ cég a JUMA 2000 Kft. volt.

Az utolsó kölcsönzési nap a Kontyfa utcában
2008. május 30-a volt, és mivel az átköltözésre
már felkészültünk, viszonylag gyorsan és zökke-
nõmentesen valósítottuk meg. Július 4-én már az
ünnepélyes átadásra is sor kerülhetett.

Az avatóbeszédet Schneider Márta, az Ok-
tatási és Kulturális Minisztérium szakállamtit-
kára mondta. Példaértékûnek minõsítette a
FSZEK fejlesztési koncepcióját, amelynek
keretében kilenc új bibliotéka épült és létesült
Budapesten, valamint
huszonhárom rekonst-
rukció valósult meg,

A fõváros nevében
Ikvai-Szabó Imre adta át
a könyvtár jelképes kul-
csait. A hamarosan a
negyvenedik születésnap-
ját ünneplõ Újpalota mél-
tó elõszületésnapi ajándé-
ka ez a könyvtár –mondta
Hajdu László, a kerület
polgármestere a megnyi-
tó ünnepségen. Fodor Pé-

ter fõigazgató kiemelte,
hogy ezzel a könyvtárát-
adással lezárult a FSZEK
2002 és 2008 közötti fej-

lesztési programja,
és megkezdõdik a
2013-ig kidolgozott
és elfogadott straté-
giai koncepció meg-
valósítása.

A megnyitó ün-
nepségen közremû-
ködött Bartha Anna,
Békey Mária, Budai

Dávid két zeneszám-
mal, melyet viola da
gambán adtak elõ,
valamint Zsolnay

Orsolya népi mese-
mondó egy vidám székely népmesével.

Az újpalotai városrész központjában, jól meg-
közelíthetõ helyen alakították ki a közel hétszáz
négyzetméteres Zsókavár utcai könyvtárt.

 Megnövekedett nyitvatartási idõ, tágas váloga-
tótér, áttekinthetõ, szellõsen elhelyezett polcok,
hívogató folyóirat-olvasó, barátságos olvasói zu-
gok, nyolc internet-hozzáférés, két e-olvasótermi
gép várja a látogatókat. Kényelmes keresés a szá-
mítógépes katalógusokban, fénymásolási lehetõség
és végre gyeremekkönyvtári rész.

Az új könyvtár a hagyományos könyvtári fel-
adatokon túl teret ad olvasói kluboknak, könyvtári
rendezvényeknek, kiállításoknak, rendszeres gye-
rekfoglalkozásoknak, és a helyi közösségi találko-
zóhely szerepét is képes lesz betölteni.

2008. július 4-én vehettük birtokba.
Tárnyikné Szepessy Zsuzsanna


