
A könyvtár Angyalföld má-
sodik legrégibb alapítású
könyvtára, 1913 óta áll
az angyalföldiek ren-
delkezésére. Megnyitá-
sa óta szolgálja ki a Dó-

zsa György út és a Lehel
utca forgalmas csomópontjá-

ban a környéken lakókat. Szolgáltatásait
ezerötszáz–kétezer fõs regisztrált használója
mellett speciális állományrészére is építi: itt
található a régió legnagyobb, nyelvtanulást
segítõ dokumentumbázisa.

A könyvtár most felújítva és modernizál-
va folytatja évtizedes, bevált szolgáltatásait.
Az alapterületen változtatni nem lehetett, de
a korábban zárt iroda-raktári rész megnyitá-
sával, a zsúfolt álgaléria felszámolásával az
adott 102 négyzetméteren valódi, felhaszná-
lóbarát könyvtárt sikerült kialakítani. Érde-
kes témák igény szerinti kiemelésével, a
gyermekek részére kis „kuckóval”. A bön-
gészõket, a helyben olvasókat megfelelõ he-
lyekkel várják.

A mintegy 12 ezer darabos könyvállo-
mány új, célszerûen tervezett állványokon
kapott helyet. A nyelvtanulást segítõ doku-
mentumokat és a kapcsolódó oktatócsoma-
gokat elkülönítve lehet kiválasztani és hasz-
nálni. Itt helyezkedik el a négy férõhelyes
internetes blokk, amely egyaránt segíti a
könyvtári tájékoztatást és az egyéni infor-
mációszerzést. Külön kiemelve lehet keres-
ni a NAVA adatbázisban, illetve itt nyílik 
lehetõség wifihasználatra is. Kiállítás rende-
zésére alkalmas felületet is kialakítottak, ez-
zel tovább bõvítve a szolgáltatásokat.

A felújított könyvtár már mozgássérültek
részére is hozzáférhetõ, esztétikus, a belsõ
berendezéshez illeszkedõ rámpa segítségé-
vel önállóan választhatják ki olvasmányai-
kat a tolókocsival vagy babakocsival érkezõ
használók. Részükre megfelelõ mellékhelyi-
ség kiépítésérõl is gondoskodtak. Az ottho-
nukhoz kötött rászorulóknak házhoz is vi-
szik a dokumentumokat. 

A Lehel utcai könyvtár szolgáltatásai,
akciói, aktuális kiállításai a Fõvárosi Szabó
Ervin Könyvtár (FSZEK) honlapján keresz-
tül is nyomon követhetõk. 

A könyvtár heti 24 órában fogadja hasz-
nálóit. Nem csak könyveket kölcsönöz, de
meghatározott idõre sajtótermékeket is.
Gondosan fejlesztett audiovizuális doku-
mentumait (audiokazetta, CD, CD-ROM,
DVD, videó igény szerint, hangoskönyv)
pedig évente többször kiírt akciókkal is ren-
delkezésre bocsátja. 

A könyvtár a Corvina integrált könyvtári
rendszer tagjaként megsokszorozza szolgál-
tatásait: saját állományán túl tájékoztatást
ad nemcsak a XIII. kerületi könyvtárak, de a
FSZEK teljes állományáról is; elõjegyzéssel
és átkéréssel biztosítja a dokumentumokhoz
való hozzáférést; támogatja az e-hosszabbí-
tást.

A megújult bibliotéka sajátosan illeszke-
dik a XIII. kerületi könyvtárak sorába:
törzsolvasóinak nemcsak hagyományos és
modern szolgáltatásokat biztosít, de segíti
használóit a legmodernebb könyvtári szol-
gáltatások elérésében is.

A rekonstrukció 15 056 000 forintba
került, ebbõl a Fõvárosi Önkormányzat 10,5
millió forintot felújításra, a Nemzeti Kultu-
rális Alap 1,5 millió forintot bútorra, a Fõvá-
rosi Szabó Ervin Könyvtár 3 056 000 
forintot informatikai eszközökre, berende-
zésre fordított. ■
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