
Új olvasóterem nyílt a Központi Statisztikai
Hivatal Könyvtárban 2010. október 1-jén,
melyet Bibó Istvánról neveztek el. A termet
szeptember 27-én Láng Zsolt II. kerületi
polgármester, valamint Nemes Erzsébet, a
KSH Könyvtár fõigazgatója, Vukovich Gab-
riella, a KSH elnöke és Bakos Klára, a Ma-
gyar Könyvtárosok Egyesületének elnöke
adta át. A megnyitón részt vett ifj. Bibó Ist-
ván is. A terem megnyitásával a kölcsönzés
végre igazán szép helyre költözhetett, továb-
bá már nemcsak a KSH dolgozói vehetik
igénybe a kölcsönzést, hanem a II. kerület
lakossága és a kerületi önkormányzat vala-
mennyi dolgozója is. 

A fejlesztés a Budapest II. kerület Bel-
Buda kerületrészének funkcióbõvítõ rehabi-
litációja (azonosítószám: KMOP-5.2.2/
B-2008-0011) címû pályázat keretében va-
lósult meg.

Bibó István (1911. VIII. 7–1979. V. 10.)
politikus és jogász, a Magyar Tudományos
Akadémia levelezõ, majd tanácskozó tagja
(1946–1950), a Teleki Pál (késõbb Kelet-eu-
rópai) Tudományos Intézet munkatársa,
1948–49-ben elnöke, majd nyugdíjazása
után az ELTE Egyetemi Könyvtár tudomá-

nyos fõmunkatársa (1951–1957) volt. 1963
és 1971 között a KSH Könyvtár tudományos
munkatársaként a nemzetközi cserével fog-
lalkozott. Jelentõs életmûvet hagyott az utó-
korra, tudományos mûveit egyre többen ol-
vassák, egyes egyetemi szakokon a tananyag
részét képezik. 

A dokumentumállományt az új olvasóte-
rem nyilvános közkönyvtári funkciójának
megfelelõen válogattuk össze és rendeztük
különbözõ csoportokba. Jelenleg mintegy
hatezer kötet található a polcokon, de szá-
muk folyamatosan nõ. A kötetek válogatása-

kor nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a
lehetõ legtöbb olvasói igénynek eleget te-
gyünk: a polcokon elhelyezett állományban
mind a komolyabb szakkönyvek, mind a
könnyedebb ismeretszerzést és szórakozást
kínáló könyvek, albumok és folyóiratok
megtalálhatók. Már folyamatban van a gyer-
meksarok kialakítása. Ide mesekönyvek, 
ifjúsági irodalom, idegen nyelvû gyermek-
könyvek, iskolai kötelezõ olvasmányok,
gyermeklexikonok és a szabadidõ hasznos
eltöltését segítõ könyvek, albumok kerülnek.
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Az olvasóteremben található állomány
legnagyobb részét a szépirodalmi könyvek
teszik ki. Külön csoportokba rendeztük a
gyermek- és ifjúsági könyveket, a különbö-
zõ tudományköröket (jog, természettudo-
mány, nyelv, történelem, mûvészet stb.), 
valamint az ismeretterjesztõ könyveket 

(szótárak, útikönyvek és térképek, életraj-
zok stb.). A teremben helyet kaptak egyes
napilapok és folyóiratok is – viszont a szak-
mai lapokat és a külföldi újságokat továbbra
is a könyvtár nagy folyóirat-olvasójában ve-
hetik kézbe az olvasók.

Szolgáltatásaink az új Bibó István Terem-
ben számos lehetõséggel bõvültek. Kölcsö-
nözni most már a kerületi lakosok igényei-
hez igazodva, hétfõtõl csütörtökig 9-tõl 20
óráig, pénteken pedig 9-tõl 16 óráig lehet.
Olvasóink szabadon válogathatnak a polco-
kon lévõ könyvekbõl, valamint az online ka-
talógusok segítségével a raktári állomá-
nyunk köteteibõl is. Egy olvasó egyszerre öt
könyvet kölcsönözhet egyhónapos határidõ-
vel, kérés esetén hosszabbítás lehetséges.
Beiratkozott olvasóink számára ingyenes a
könyvek elõjegyzése, illetve a könyvtárközi
szolgáltatásunk igénybevétele (magyaror-
szági könyvtárakból történõ kérés esetén).

Kollégáink készségesen állnak minden
kedves olvasónk segítségére a könyvek ki-
választásakor, illetve a katalógus használa-
takor. Beiratkozott olvasóink számítógépe-
ken ingyen használhatják az internetet, 
különbözõ statisztikai adatbázisainkat, vala-
mint az általános szövegszerkesztõ és táblá-
zatkezelõ programokat. Természetesen lehe-

tõség van nyomtatásra, szkennelésre és
fénymásolásra is, ezen szolgáltatásaink térí-
téskötelesek. 

Konferenciák, eladások, kisebb rendez-
vények vagy tanfolyamok megrendezésére
szintén alkalmas a Bibó István Terem. Kor-
szerû projektor és kivetítõvászon, kényel-
mes és igény szerint átrendezhetõ asztalok
és székek állnak rendelkezésünkre a lebo-
nyolításhoz. A megnyitás óta már számos
szakmai rendezvénynek adtunk otthont. 

A statisztikai világnap alkalmából különbö-
zõ középiskolai csoportok számára tartot-
tunk könyvtári bemutatókat, szakmai napot
rendeztünk a Budapesti Corvinus Egyetem
hallgatóinak, nálunk zajlott a Statisztikai
szellemi totó eredményhirdetése, és dolgo-
zóink szakmai megbeszéléseit is itt tartjuk.

Újabb pályázatok keretében gyereksarkot
alakítunk ki a kisgyermekkel érkezõk
könyvtárhasználatának megkönnyítésére, és
a fogyatékkal élõk számára teljessé tesszük
az akadálymentesítést.

Sok szeretettel várunk minden kedves ér-
deklõdõt a KSH Könyvtár új Bibó István
Termében! ■
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