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1. Cím
BEVEZETÓ
oA könyvtárak
sorsa az országok sorsa:
virágzanak a béke és a fellendülés ek éveiben, de a válságos
időknek már az első
szele is eléri őket, a háborúk tűzcsóvái
meg o
többnyire rájuk hullanak elsőként. A magyarság vérzivataros
történelme során így
hamvadtak-pusztultak
el a középkor gazdag egyházi és világi könyvesházai,
így
szóródott
szét Mátyás király
csodálatos
lcönyvtára, a Bibliotheca -Corviniana, később pedig oígy semmisült meg a török hódoltsági terület csaknem valamennyi
palli
és világi könyvgyűjteménye.
A reformáció
és az ellenreformáció
eszméit terjesztő türelmetlen hittérítői
buzgalom is alaposan
megtizedelte állományukat. Míndezen okokból a magyar könyvtári kultúra fellendülését és széles körű kibontakozását
csak a
XVIII. század békésebb
évbizedeitől
szá->
mithatjuk. s a ránk maradt szép könyvtárépületeket
a felvilágosodás,
illetve a reformkor időszakának
köszönhetjük.
Ekkor
emelték azokat a .könyvesházakat,
amelyek
ma is díszei a magyar építészetnek, őrzői
és foglalatat tudományunk
kincseinek, bizonyságai kultúránk
folytonosságának.

2. 1. A pannonhalmi bencés főapátsági
könyvtártóI az Országos Széchényi
Könyvtár budavári épületéig
3. Főapátsági Könyvtár,

Pannonhalma

Az ország legősibb könyvtára a Pannonhalmán levő bencés' főapátsági könyvtár,
amely egyidős a Benedek-rendi
szerzetesek
rnegtelepedésével, tehát alapítási éve 996-ra
tehető. A Szent Márton monostornak 1080ban már 80 könyve volt, s ha ezek a viharos
magyar
századokban
szétszóródtak
is, a
magyar könyvtárak
történetét, a magyar
könyvkultúra
kezdetét jogosan számítjuk
az első ezredforduló
előtti évektől.· A ma
látható
pannonhalmi
bibliotékát
1824 és
1836 között építette Engel Ferenc, illetve
Packh János. A gyönyörű, márvány oszlopsoros, galériás teremkönyvtárt
a klasszícízmus rendezettsége, világos áttekinthetősége, tiszta forma világa . és előkelő, kissé
hűvös eleganciája jellemzi. Könyvtára élő

könyvtár, Magyarországon az egyetlen nagy
szerzetesi könyvtár, amely eredeti környezetében működik.'
.
4. ReguLy AntaL MűemLékkönyv~ár, ZIrc A Veszprém rnegyeí Zircen -találhatő az
Országos Széchényi könyvtár Regtlly Antal
Iylűemlékkönyvtá-ra, amely eredetileg a cisztercita szerzetesrend magyarországi közpon-j,
ti könyvtára volt. Mai nevét a település nagy
szülöttéről,
az 1819-től 1858-ig élt kiváló
utazóról és földrajztudósról,
az összehasonlító finnugor nyelv ész et és néprajz magyarországi megteremtőjéről
kapta. 1857-ben
elkészült pompás nagy termét Leopold Peiss
osztrák építész tervezte. A berendezés: a
.parketta, az állványrendszer.
az -áttört korlátú galéria egy helyi asztalosmester, WildeMihály munkája.
5; Bajza József Műemlékkönyvtár,

Gyöngyös

A gyöngyösi Bajza József Műemlékkönyvi'á1"
az egyetlen magyarországi könyvtár, amely
XV. századi alapítása óta meg tudta őrizni
gyarapodásának
folyamatosságát:
állománya együtt maradt, átvészelte
a viharos
századokat. A kolduló ferences barátok hajdani könyvtára
a templomukhoz'
épített
egyemeletes, barokk kelostorban volt egé- ,
»zen az 1950. évi allamosításáig. Később áz
Országos Száchényí
Könyvtár
gondviselésére bízták, de ez sem mentette meg a
hanyatlásoktól,
az ide-oda
költöztetéstől.
A rendház
~pületébe csak negyedszázad
múltán
szállították
vissza, s 1979. május
23-én avatták fel ünnepélyesen, miután újra
rendeztek, és a régi, helyi asztalosmesterek
által' készí tett egyszerű, barokk stílusú bútorzatat restaurálták.
6. Vachott Sándor Városi Könyvtár, Gyöngyös
'
A műemlékkönyvtár
hamarosan egy fedél,
majd' közös igazgatás alá került a gyön- gyösi Vac1wtt Sándor Városi Könyvtárral,
amelyet 1984. november
16-án nyitottak
meg a volt rendház épületében. A városi
könyvtárnak
a műemléki környezetből adó-,
dó kötöttségekhez
is alkalmazkodnia
kellett,
s ez természetesen
nehezítette funkcionális
elrendezését.

7. Főegyházmegyei Könyvtár,

~

Eger

Heves megye másik híres könyvtára
Egerben látható. A volt líceumi épület - ma
tanárképző főiskola - első emeletén levő
Főegyházmegyei Könyvtárt alapítója, Esterházy Károly püspök a létesítendő,
de
soha' létre nem hozott egri egyetem könyvtárának.. szánta, ennek megfelelőert hallatlanul értékes könyvanyagot
vásárolt
és
pazar helyiség et építtetett részére. Az 1793ban a nyilvánosság számára is megnyitott
bibliotéka
a legnagyobb' barokk teremkönyvtár
hazánkban.
Templomhajóhoz
hasonló, hatalmas termének berendezését
Tata és Eger híres építésze, Fellner Jaka·b
tervezte, s helyí mester, 'Lotier Tamás készítette - egyetlen vasszög nélkül. Menynyezetéri a tridenti zsinatot ábrázoló monumentális freskó látható.
8. Főszékesegyházi Könyvtár,

Kalocsa

A Duna-Tisza
közének kevés ránk maradt
könyvtárí
emléke közül kiemelkedik a Kalocsai Főszékesegyházi Könyvtár, amelyet
még szakmai körökben is alig ismernek.
Mai formájában
Patachich 4dám érsek
hozta létre az 1781-ben felépült
barokk
palotában. Hálószebárát
a könyvtárteremmel titkos ajtó kötötte össze, hogy bármikor
felkereshesse
kedvenc
gyűjteményét.
A
könyvtár boltíves nagyterme, a képünkön
bemutatott
ún. Patachich-terem
célszerű
berendezése,
olvasópultjai
is elárulják,
hogy a gyűjteményt nemcsak tudós gazdái,
hanem a nyilvánosság' számára is szánták.
Kialakítása,
meghitt atmoszférája
inkább
a tudomány iránti alázatot fejezi ki, mint
a nagyhatalmú egyházfők barokk pompaszeretetét.
9. Helikon

Könyvtár, KesztheLy

Országunk egyetlen, épségben maradt főúri
könyvtára
a keszthelyi Helikon Könyvtár.
Epítjetője a magyar felvilágosodás korának
egyik legjelesebb
alakja,
gróf Festetics
György, Európa első mezőgazdaságí
főiskolájának,
a Georgikonnak létrehozója, a
Helikon-ünnepségek,
írói találkozók szervezője, a magyar nemzeti könyvtárt
és
múzeumot
alapító Széchényi Ferenc sógora. 1799 és 1801 között Festetics külön szárnyat építtetett
a kastélyhoz
"levéltárának
és könyvtárának
elhelyezésére, és a klasz-

szicista stílusú központí
könyvtárterriei
a
weimari udvari. könyvtár mintájára
nagy
pompával rendeztette
be. A galértás,
zárt
lépcsős helyiség bútorzatát
-keszthelyi mester, Kerbl János asztales készítette szlavóniai tölgyfából.
10. A Tiszántúli

Református

Nagykönyvtára,

Egyházkerület

Debrecen

A Debreceni

Retormát,!!s KoHégium Nagykönyvtára
mai hivatalos nevén: a Tiszántúli
Református
Egyházkeriilet
Nagykönyvtára
az ország legnagyobb állo-

mányú
egyházi könyvtára. Mostani helyiségert az 1802. évi pusztító tűzvész után
újjáépített
kollégtumí
főépületbe-n kapta.
A klasszícísta stílusú oszlopsoron nyugvó,
karzatos teremkönyvtár
díszességeben
elmarad ugyan az eddig bemutatott egyházi
gyűjtemények
arannyal,
színes márványnyál ékesített pompás könyvesházaitól,
de
a történelmi
levegőt árasztó bolthajtásos
termet lezáró könyvesfal és a helyíséget
körülölelő
galéríás
állványzat könyvsorai,
, valarnint a kiállítási tarlókban bemutatott
dokumentumok
látványgazdagsága
minden
pompával felér.
'
"ll.

A'

Tiszáninneni

kerület

Református

Tudományos

Nagykőnyvtára,

A "Bodrog-parti

Egyház-

Gyűjteményéinek

Sárospatak

Athén",

Sárospatak refornagykönyvtára
hivatalos
elnevezésével:
~A Tiszáninneni
Református
Egyházkerület
Tudományos
Gyűjteményeinek
Nagykönyvtára
- erede-

mátus

kollégiumának

tet a XVI. századig vezeti vissza. E könyvtár mrndlg is "a kollégium
agya, szfve,
tüdeje" volt - amint Keresztury Dezsii írta
róla. A kollégium
barokk főépÜletének jobb
oldali
szárnyába,
melynek
klasszicista
könyvtártermét
Pollack
Mihály
tervezte,
1834-be"n költöztették a gyűjteményt. E terem nem monumentális
voltával, sokkal
inkább nemes arányainak köszönhető, bensőséges hangulatával
tűnik ki. A hely történelmi atmoszférája
által keltett áhitatot
az sem zavarja, ha a látogató tudja, hogy
a galériát
tartó fehér színű dór oszlopsor
nem márványból van, s a karzat mellvédjének mintázata
is csak utánozza a márványét,

12. fl

Tiszáninneni
Református
Egyhd.zkeT,ület TudolJl-ány.osOyűjte.mén1leinek
Nagykönyvtá,.ra,Sárospatak
.. Az -(Lj raktárépület

Mível a.pataki nagykönyvtár
már.nem tudta befogadni a gyarapodást,
napjainkban,
-ú] raktárépületet
emeltek számára
a régi
könyvtár közelében, .a, .neves építész,
MakO·vec4.Imre tervei alapján.
13, A Janus
Központi

Pannontus
Túdományegyetem
KÖ1J,yytára" Pécs

A pécsi, Janus Pannonius TUdgmárz,yegye.rem Központi Könyvtára
az ország legelső
közkönyvtárát
vallhatja
ősének. Alapítója
l,{limQ György püspök, aki gazdaggyújte.ményét
1774-ben nyilvánossá
tette és . egy
-majdani pécsi egyetem könyvtárának
szánta. Akaratát
utódai is tiszteletben
tartották: Szepesi Ignác püspök továbbfejlesztette
a könyvtárt,
és 1830-ban Piacsek József
tervei alapján szép klasszicísta épületet is
emelt számára.
Ez 1923 óta az egyetemi
könyvtár hajléka, ..mivel akkor a püspökség
Klimó György 'szándékának
megfelelően
atengedto
az első világháború
után Pozsonyból Pécsre telepített
Erzsébet Tudományegyetemnek.
14. Márványtábla
a pécsi Jcmus Pannoniu.'!
Tudományegyetem
Könyvtárában"
az
1774-bőZ származó használati
szabályzattal

A pécsi egyetemi könyvtár előcsarnokában
. 'római kori márványszarkofágból
faragott
táblákon,
olvasható
a nyilvánossá
válást
megörökítő
szöveg, valamint
a biblíotéka
1774-ből származó,
nevezetes
használati
szabályzata.
Idézzük e tábla utolsó sorait:
'"f'izetned
semmit sem kell. Gazdagabban
távozz, és gyakrabban
térj vissza."
15. Egyetemi

Könyvtár,

Budapest

'(

Az 1635-ben alapított .Egyetemi Könyv#r
először
Nagyszombatban
(ma:
Trnava,
Csehszlovákia)
működött, majd az egyetem
áttelepítese
során Budára (1774), tíz évvel
később pedig Pestre költöztették. Az ország
akkori legnagyobb könyvtára
sokáig nyomorúságoskörülmények
között tengődött
a régi ferences kolostor összedőléssel 'fenyegető épületében .. Ennek szomszédságá-

ban,,:építették fel;' új otthonát 1873 és 1876
-xozött. J:<;zvolt az orszltg első, csak' könyvHlti célra' emelt tudományos nagykönyvtárí
epülete.
"
lŐl

,A budap.:sti Egyetemi Könyvtár olvasótenne
'

Az'Egyetemi, Könyvtár
tervezői, Skaln"itzky
Antal éeKoch. Henrik a szakmai szempontok háttérbe szorításával
az akkort főváros'
egyik látványesságát
alkották meg az' újreneszánsz stílusú palotával, belsejében a
méltóságteljes
előcsarnokkal és a Lotz Káro.1yfreskóival díszített több mint 15 m magas, üvegtetös, karzat os ,olvasóteremmel.
Ez
a XVIII. századi teremkönyvtárak
mintájára
kialakított
olvasóterem
már 'a megnyitás
'idején is anakronizmus volt ugyan, de mai
látogatúja
sem tagadhatja
látványának
megragadó voltát.
17. A Budapesti Műszaki Egyetem Központi
Könyvwra
Az Egyetemi Könyvtár
meg épülése után
több mint három évtizedig nem emeltek
úi, önálló épületet más egyetemi könyvtá
számára, majd 1909-ben, a kolozsvári egyetem könyvtárával
csaknem egyidőben el---'
készült a Budapesti Műszaki Egyetem Kbzponti Könyvtárának
otthona.
Tervezője,
Pecz Samu egyetemi tanár templomszerű,
neogótíkus stílusú épületet emelt a műegyetem kertjében.
18. A Budapesti Műszaki Egyetem Központi
Könyvtárának
lépcs{jháza és olvasóterme
Templomi hangulatot áraszt a műegyetemí
könyvtár előcsarnoka és belseje is, különösen a boltíves, hatalmas nagyolvasóterem.
Ebben falfestmény fokozta a templ.ombel-sókhöz való hasonlóságot, a freskó azonban \
ma már nem látható, mert a második világháború
végén elpusztították
a könyvtárba csapódott lövedékek.
,
19.,Országgyűlési Könyvtár, Budapest
Az Országgyűlési Könyvtár 1912-ben költözött be a 'parlament ú], Steindl -Imre által
tervezett
neogótíkus,
Duna-parti
csipkepalotájába.
E könyvtár
látványban
nem
marad ef a ház egyéb helyiségeinek csillo-

gásától,
pompájától,
kialakítása
azonban
konzervatív szakmai elvek alapján történt:
sajátos keveréke a galériás
fejedelmi teremkönyvtáraknak
és agótilcus katedrálísok oldalkarz atos szentélyeínek.
20. /1 Kossuth Lajos Tu.dományegyetem
.Központi Könyvtára, Debrecen
'A két világháború közötti időszak egyetlen
nagykönyvtárt
építkezése
a Debreceni
Egyetemi Könyvtáré volt a harmineas évtized elején - igaz, ez sem önálló épületben öltött testet. Tervezóje Korb Flóris,
aki régebben a Kolozsvárí
Egyetemi Könyvtárat is tervezte. Az egyetemi főépület díszudvarából nyíló, tehát igen könnyen felkereshető könyvtár 1945 után második nemzeti gyűjteményként
megőrzö
feladatokat
is kapott, s így felduzzadt állományának
elhelyezésére
pótépületet
kellett; igénybe
vennie. Maga a "régi" könyvtár a húszasharmineas évek reprezentatív
középületeinek hangulatát, áraszt ja.
21. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Budapest
Budapest
főváros közművelődési
könyvtárhálózati
központjának,
valamint 'tudományos könyvtári állományának és szolgálatának méltó befogadására .még Szabó Ervin készített nagy igényű terveket századunk elején. Ami végül megvalósult, meszsze esik a nagy' könyvtáralapító
álmaitól:
a városa tyák az építés helyett a: gazdasági
világválság idején drága pénzért megvásárolták a Wenckheim grófok palotáját, s ebben a Kálvin tér mellett, a nagy tudományos könyvtárak közelében levő épületben .
nyílt meg a Fővárosi Könyvtár Központja
1931. április 21-én.
22. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár-nagy>
olvasóterme
'
,
A szép, de könyvtárí
célokra alig alkalmas
épület azóta is otthona a Fővárosi Szabó
Ervin Könyvtárnak. Aki azonban új magyar filmek színtereként látja, vagy olvasóként felkeresi az 'egykori tánctermet a mai 'nagyolvasótermet
-, nem vonhatja
ki magát a csillogó-villogó tükörterem .látványának
hatása alól.

23. A Magyar
Tudományos
Akadémia
Könyvtára, Budapest. A régi olvasótereml
A Magyar Tudományos Akadémia ;{önYIJtárát gróf Teleki Józs~f alapította 1826-ban,
végleges elhelyezést
azonban -csak 186::;ben kapott a' gyűjtemény, amikor az Akadémia Duna-parti
új épületébe költöztették. A kétmilliós állomány ú könyvtár azóta
kinőtte
helyiségeit, s mivel bövítése filrnünx készítésének
idején még nem fejezödott be, Itt törteneim, hangulatának
erzekeltetésére
csak ci reg, olvasóterern
keod
rnutatjuk be.
24. A Magyar
Tudományos
A/,;adJrrria
Kdny-vtárának «eteti gyujteménye
il. Tudományos

Akadémia Könyvtárában
készített másik ':elvételüllkún az .!.lvi- bell
kialakított, nemzetközi hírű orrentalíszttkar
anyaget
őrző keleti gyűjtemélty terme iál-'
pató, amelynek berendezése
és bútorzatanak díszítése keleti motívumok felhaszná-lásával készült.

25. Országos Műszaki Információs Központ
.ts Könyvtár, Budapest. Udva" felől-i
részlet
Az 1945 után pár évvel hirtelen fejlődésnek
indult nagykönyvtárak
hamar k inőtték addigi otthonukat, új épületekre azonban nem
jutott pénz. Helyiséggondjaik
megoldásának egyetlen módja hosszú ideig az volt,
hogy számukra nagyobb köz- és lakóépületeket,
épületegyütteseket
alakítottak
át.
így jutott átmenetileg nagyobb lélegzethez
például az Országos Műszaki Információs
Központ és Könyvtár - előző nevén: Országos Műszaki Könyvtár és Dokumentációs Központ ís,
26. Előtér és lépcsőfeljárat
az Országos
Műszaki Információs Központ és Könyvtár Múzeum utcai- épületében
Az ország központi műszakí könyvtárának
Múzeum utcai épületében 1958 novemberében megnyílt
olvasószolgálatí
helyiségek
látogatói naponta megcsodálhatják
a híres
Fellner és ReImer osztrák-német
építész-,
páros által 188I-ben tervezett egykori grófi
palota előcsarnokának
míves falborításait
-és mennyezeti faragványait,
valamint cso-

dálatra
méltó faragott lépcsőjét, .a kíváló
magyar 'műasztalos, Thék Endre alkotásait
27. A Nehézipari
Múszaid
E(lyetem
ponti Könyvtára,
Miskolc

Köz-

1909, a Műegyetemi
Könyvtár
építésének
éve után hatvan esztendeig kellett varru,
amíg a mai országhatárokon
belül újabb
egyetemi ,könyvtéÍ-r számára készült önálló
épület:
a miskolci
Nehézipari
Műszaki
Egyetem Központi
Könyvtárának
új otthonában 1969. augusztus 21-~n tárult ki a kapu
az olvasók előtt. A 7.610 m2 alapterületű
épület az -Egyetemváros
kellemes környezetében
áll, előcsarnokát
Barcsay
Jenő
nagyméretű, Asszonyok című mozaikja díszíti.
28. A Nehézipari
Műszaki
Egyetem
Központi
Könyvtárának
olvasóterme
és
muzeális gyűjteménye

A miskolci egyetemi könytár
impozáns,
2.700 m2-es olvasótermében
torlódás nélkül ki tudja szolgálni a hallgatókat
és az
-,intézményt felkereső ipari-műszaki
szakembereket.
A könyvtár az 1735-ben Selmecbányán alapított bányatisztképző, majd
akadémia egyik utódintézményeként
annak
nagy értékű műszakí és természettudományos anyagát
légkondicionált
teremben,
muzeális különgyűjteményként
őrzi.
29. Az Erdészeti és Faipari
Egyetem- Központi Könyvtára,
Sopron

A Mária Terézia által kifejlesztett selmeci
akadémia másik utód intézménye a Soproni
Erdiszeti
és Faipari
Egyetem.
Központi
könyvtárának
új épületében 1979. december
l3-án kezdődött meg a szakmai munka. A
dús lombkoronáját
az ég felé szétterjesztő
J'ára emlékeztető épület 1.416 m2-es alapterülete három szinten oszlik meg, emiatt
túl kevés terület jut egy-egy szintre. Ezt
és az épület későbbi bővítését
akadályozó,
zárt tömegforrnálást,
a megbonthatatlan
kentúrokat
a szakmai kritika kifogásolta.
30. Az Erdészeti és Faipari Egyetem Könyvtárának muzeális gyűjteménye
Az

Erdészeti

és Faipari

Egyetem

Könyv-

tárában a selmeci eredetű könyvanyag erdészeti- részét őrzik kűlöngyűjteményként,
és kezelik nagy gondossággal.

· 31; A Marx Kúroly Közgazdaságtudományi
Egyetem Központi KÖ!lyvtár,!:, Budapest
Marx Károly
Közgazdaságtudományi
Egyetem Központi Könyvtám az egyetem
központí
épületének rekonstrukciója:
keretében, annak. közelében jutott önálló, új
otthonhoz. A Közraktár
u. 18. sz. alatti,
"U" alakú ház utcára nyíló udvarán emelt
épületben kaptak helyet az olvasói terek
és a raktár, a csatlakozó - ZsH utcai régi épületszárny ban pedig a dolgozószebák. A 6.726 m2 alapterületű
épület k ívülről nézve talán túlságosan
puritán, nem
jellegzetes, de vonzó, kellemes belső terei
szinte 'csábítanak
az ott-tartózkodásra,
búvárkodásra,
A

32. Országos Széchényi Könyvtár, Budapest
Az 1802-ben Széchenyi István apjának, gróf
Széchényi Ferencnek nemes adományábel
létrejött
nemzeti könyvtár,
az Országos
Széchényi Könyvfár sok-sok évtizedig a
Magyar Nemzeti Múzeummal közös szervezetben és épületben működött. Helyiségeit már a századfordulón
kinőtte, az ·1945
litáni évtizedek
kiadványáradatát
pedig
csak újabb és újabb pótépületek igénybevételével tudta úgy-ahogy befogadni. 1958ban- új otthonául a Budavári Palotának a
Krisztinaváros
felé eső F-épületét
jelölte
ki -a kormányzat.
33. Az Országos SzéchénYi Könyvtár
járata és lépcsőháza .

főbe-

Az Országos Széchényi
Könyvtár az 1962től 1984-ig elhúzódó építkezés befejeztével
1985. április 9-én nyitotta meg kapuját az
olvasók előtt. Mivel a palota a második
világháború
végén majdnem
teljesen elpusztult - s belsejéből csupán az itt látható- márvány főlépcső és FadruszJános
szobrai maradtak meg viszonylagos épségben -, az épületet eredeti formájában csak
külsőleg állították helyre.
34. Az Országos Széchényi Köny:vtár irodalmi és térképtári olvasóterme
A nemzeti könyvtár
céljára kiszemelt épület helyreállítói alkalmazkodtak
akorszerű
könyvtárak
működési követelményeihez: A
44 ezer m2 alapterületű
könyvtár belső kiképzése méltó a reprezentatív
épület meg-

jelenéséhez,

gánsak térképtárt

olvasótermei tágasak
és elemint azvítt látható irodalmi 'és
olvasóterem is.

/

35. Az Országos Széchényi Könyvtár ún.
Apponyi-gyűjteményének terme '
A régt magyar vonatkozásúnyomtatványokat magába foglaló, ún. Appcmyi7yyűjtemény értékeit a Széchényí
Könyvtá"r új
épületében is a neves könyvgyűjtó
és bibIiográfus, Apponyi Sándor könyvtártermének eredeti berendezésében csodálhatják
meg a látogatók. ,

36. II. Kaposvártói Békéscsabáig és
, Salgótarjánig: új megyei, fővárosi kerületi és szakszervezeti központi
könyvtárak építése 1960 után
37. Megyei Könyvtár, Kaposvár_
I

A hatvanas vévtlz'ed elején támadt könyvtcrépítési
felbuzdulásban a Kcryosvári Megyei Könyvtár volt az úttöro. Az ország
első korszerű, eleve szabadpolcosra terve.zett megyeí könyvtárépületét
1964. augusztus 20-án avatták fel. Alapterülete 2.108 m2•
A könyvtár központ] fekvése, mégis csendes, üdezöld környezete az olvasók és a
szakmai körök elismerését egyaránt kivívta, s feledtette a szeplőket: a kivitelezés
gyengéit, a nyersbeton
homlokzat szegényességét,
a csupa üveg épület fényvédel-'
mének,
árnyékolásának
megoldatlanságát,
Negyedszázad elteltévelakörnyező
\!j épületek "ráültek~' a túlságosan ,tapos, "földberagadt" könyvtárra,
amely egyébként
is
bővítés re szorul.
38. A Kaposvári Megyei Könyvtár felnőttrészlege
A kaposvári könyvtár olvasószolgálatí
övea maga idejében páratlan tágassága, flexibilitása (átalakíthatósága)
és kényelme például szolgált a később épült
nagyobb könyvtárak számára, függetlenül
e bíbtíotékák
hálózati hovatartozásátél
és
típusától.

.zetének

39. Megyei Könyvtár, Tatabánya
Az 1964. évi bányász napon felavatott Tatll-'
,bányai Megyet - Könyvtár
bár később

tervezték - a kaposvárinál
jóval kisebb
lett (mindössze 1.675"m2). A szép környezetben. fekvő egyszintes, ésszerűen elrendezett és jól áttekinthető
belső terű köny vtár napjainkban
is kellemesen hat szemlélőjére.
40. "A Tatabányai Megyei Könyvtár felnőttrészlege

,

Késői bírálója
1986-ban szellemes paradoxonként
jogosan állapíthatta
meg erről
a megyei, tehát A-típusú könyvtárról,
hogy
"máig
legjobb
Bvtipusú
könyvtárépületünk

.

·IJ. Megyei Könyvtár,

Zalaegerszeg

A Kaposvári Megyei Könyvtár építése közben kitört "beruházói pánik", pontosabban
a felügyeletet gyakorlo minisztériumí
szakosztály egyes tagjainak attól való ijedelme,
hogy az ezer négyzetméteres
szabadpo1cos
olvasói tereket nem lehet majd otthonosan
berendezni, kedvezőtlenül
hatott a" következő építkezésekre:
például a zalaegerszegi
megye] könyvtárnak
csak 1552, a salgótarjánínak meg csupán 924 m2 jutott. Igy e
két, zsugorított
alapterületű
könyvtárból
már megnyitásuk
idején, 1966-1967-ben
kiszorult a gyermekrészleg.
A képünkön
látható Zalaegerszegi Megyei Könyvtárnak'
a kevésbé fejlődő régi városrészbe telépítését is kifogáso-lta az egykori kritika.
42. Berzsenyi Dániel
Szombathely

Megyei

Könyvtár,

Az 1970 végén Szombathelyen
felavatott
BerzsenYi Dániel Megyei Könyvtár alapterületének
nagysága
felülmúlta
ugyan az
első korszerű szabadpoleos megyeí könyvtárét, a kaposváriét,
de a" szombathelyí
2.400 m2 is csakhamar
kevés lett a nagy
vonzása következtében
hirtelen megduplázódott olvasótábor - és a gyorsan növekvő
állomány befogadására.
"
43. A szombathelyi Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár felnőttrészlege
Szombathelyen-újból
bebizonyosodott, hogy
az új könyvtárak
nagy belső tereitől való
félelem teljesen alaptalan volt: ugyanis a
felnőtt-c.ílletve a gyermekszolgálat szakszerű lebonyolítása zsebkendőnyi belső terek-

ben-, -rnegvalósíthatatlan,
nem beszélve a
könyvtár
hírtap- és folyóirat-lapozgatóját,
nagyszerű helytörténett gyűjteményét, zenemű- és hangtárat
naponta, előadó- és
kiállítótermét pedig alkalmanként telkereső száz és száz látogató fogadásáról.
'
44. 11. Rákóczi
M'iskolc,

éerenc

MCfJ:lIci'Könyvtd.r,
'

1972, "A. könyv nemzetközi éve" adta a
hátteret a mískoleí 11., Rákácz,i.Ferenc Mfl7/
oyei Könyvtár felavatésához. A főútvonal
mellé, de attól kellő távolságra, gazdag
növényzetű környezetbe telepített könyvtár tekintélyes épülettömegével. a természetes árnyékolást
és hőmérséklet-szabályozást elősegítő, de az épület megjelenését
is javító erkélysávjával
kezdettől fogva
benyomást tett szernlélőjére. Kár, hogy
a könyvtár. elötti, tér utólagos beépítése,
amelynek kellékei-nyomai
a kép jobb sarkában láthatók, sokat rontott az .épület
és
környezete
kapcsolatán, esztétikai rnegielenésén.
íö

45. A tájékoztatási övezet a miskolci ll'.
Rákóczi Ferenc, Megyei Könyvtárpan
- A miskolci megyei könyvtár négy szrntjének egyenként
1.200 m2-es alapterülete
hosszú ídőré megteremtette az intézmény
tevékenységének kedvező feltételeit. Belső
"felöltöztetésén" sokat javftott néhány képzőművészeti
alkotás,'
például
Segesdi
Györgynek a képünkön látható, 1982-ben
felállított fémdomborműve.
46. M.óricz

Zsigmond,
Nyíregy'ház~

Meg'Y,ei Könyvtár,

A miskolci megyeí könyvtár léptékváltást
jelentó mél:etezése példaként hatott a további építkezésekre, igy az 1975. október
29-én felavatott nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei' Könyvtár épületnagyságára
is. Ennek ,3.400 m2-es alapterülete .messze
kiemelkedett a. hasonló lélekszámú
városok
megyeikönyvtár-épületeinek
nagyságrendjéből. ;,Az első új megyei könyvtár, amelynek beruházási programjában, maradéktalanul sikerült elfogadtatrii. és .ktfejezn! a
.tervezés időpontjában korszerűnek
tartott
szakmai követelményeket"
-,. mondotta
róla még a tervezés idején a kerszak nagy
könyvtárpolítíkusa,
Sallai István.

47.. A Fővárosi Szabó Ervin Körtyvtár
: , Kerületi Főkönyvtára, Budapest

.

-

X.

'

A hatvanas évektől a hetvenes évtized közepéig tartó 'nagy könyvtárépítés]
hullám
a fővárost is -elérte, .Jellemző, hogya' Fő'városi Szabó Ervin Könyvtár 1975 decemberében felavatott, a kőbányai, Pataky István Művelődési Központ egyik szárnyaként megépített X. Kerületi Főkönyvtára
1.500 m2 -alapterületével
azóta sem felül'múlt, legnagyobb egysége a fővárosi taná·C'sikönYvtárhálózatnak.
4.iI. A Fővárosi SzaM Ervin KönyvtM
;,lfer'ÜletiFőkőnyvtára,
Budapest

XI.

.A'/. 1979-ben elkészült Budapesti Múvelő. 'dési Központ
emeletén 'otthont
kapott
könyvtár, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
XI.' Kerületi Főkönyvtára a nem vagy csak
igen nehezen bővíthető intézményekre példa. Alapterülete
1.300 m2, tehát jóval kisebb az, 1975-ben felavatott kőbányaí főkönyvtárénál,
benne azonban egy évtized
elteltével is jól érzi magát az olvasó.
"
49. A Fővdiosi Szabó Ervin Könyvtár XIII.
és XVIII. Kerületi Főkönyvtárai, Buda-

pest
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár újabb
két nagy egységével, a Dagály utcai (XIII.
~erü.let) és a Pestlőrincen épített (XVIII.
lcer'ulet) !őkönyvtárra1 szemben telépítési
kifogásokat emelt a szakmai kr itíka; s szóvátette
azt is, hogy léptékét
tekintve
mindkettő visszaesés a régebben épült X.
é'~ XI. kerületi tőkönyvtárakhoz
képest. A
Dagály utcai valamivel több mint 1.000, a
pestlőrinci 960 m2-es. Mindkét épület szükség esetén bővíthető.v de ilyen 'nagyságú
könyvtárakat
a rendelkezésükre
bocsátott.
helyen földszintes épületként is meg lehetett volna építeni.
50. Á Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár XI1I.
és XVIII. kerületi fókönyvtárai, Budapest
A külső megjelenést és a telepítést ért bírálatok ellenére a Dagály utcai és a pestlőrinci Szabó Ervin-!őkönyvtár rendelkezik
olyan használati és esztétikai értékekkel,
amelyek az olvasók széles körét vonzzálc
táborukba. A felső képen a Dagály utcai

könyvtár belseje látható, amelyet Péli Tamás cigány festőművész háromrészes pannója-dfszrt.
, 51:

,"

A Textilipari Dolqozok. Szv:kszérvezetének Központi' KönyvtMá,13udapest
'
'c.,:.'·
'.
•

'o,'

-'

Budapesten 'eddig egyetlen' szakszervezeti
szakmai központí rkönyvtárt
épitették
id
önálló objektumként.
K' Textilipuri UO'fluzok Szakszervezetének' Központi. Könyvtara Csíllaghegyen,
egy -texülgyár
közeléuen,
de zöld környezetben
jutott új otthonhoz
.1979 végén. A 6QO. m2-es, alapterületű,
színes
'AliÍnetlia-butorzattal.f"lesesen
-berendezeu
könyvtár
nemcsak a vkörnyező textilipari
üzemek, hanem a 'lakosság rendelkezésere
Is áll, és gyermekrészlegeben
a legkisebbekkel is szivesen foglalkozik.
~

52. ASzakszérvezeték
Bdranya Megyéi Tanácsának Közpénitf Ki?nyvtára, Pécs
Szaksze1'vezetek, Baranya Mé,gyéi Taná~
csának Központi Könyvtára Pécs Szigeti

A

városrészében
épült fel,i> nemcsak a munkahelyi könyvtárak
ellátását
és szakmai
gondozását kapta feladatául, hanem a városrész lakóit is' 'ellátja oívasnívalóval'
egyetlen SZMT-könyvtárként
az országban.

53.

kölcsönző a Szakszervezetek Baranya
Megyei Tánácsának Központi Könyvtá~
rában
'

A

A szép környezetben felépített vöröstéglás,
)719 m2 alapterületű
könyvtárt megkedvelte
a 'városrész' lakossága, különben nem kereste volna. fel rövid idővel az 1984 má, -jusi megnyitás után a tervezett 1.206 beiratkozott
olvasó helyett ennek- duplája,'
noha a könyvtárt
túl közel telepítették
a
" várost könyvtárhálózat
szintén jól működő,
(. Irímünkbeu
is szereplő Várkonyi Nándor
Fiókkönyvtárához.

,

54. ..somogyi Könyvtár, Szeged
'A megy ei könyvtárak
méretezésében
a második nagy léptékváltás
a hetvenes évek
végén, a szegedi Somogyi Könyvtár és ,a
Békéscsabai Megyeí Könyvtár
tervezéseker
következett be, így lett a szegedi 6.500 m2es, több mint három Kaposvári
Megyei
Könyvtár méretű
épület. A szeged] Dóm
tér műemléki kötöttségei határoztálc
meg

a Somogyi Könyvtár
tervezett épületének
magasságát, szmét, sőt részben a homlokzatí tagolását is. Funkcionális
elrendezé-,
sd további megkötöttség
terhelte: helyet
kellett adnia többek között a Csongrád
l'/!egyei Levéltárnak
is. Mindezek követ. keztében
az 1984 júniusában
felavatott
I~önyvt.úrnak elsősorban a homlokzata
és
a lépcsőháza vonzó, több színtre elosztott
belső terei egyenként kisebbek a kívánatosnál, nehézkesek kapcsolataik,
és a kelleténél nagyobb számú személyzetet
kötnek le.
55. A llzegedi Somogyi. Könyvtár
J{ároly-emlékszobá;a

Somogui

A szegedi Somogyi Könyvtár épületébe áthozták a régi könyvtár százéves berendezésének egy részét is. Ebből alakították ki
az alapítóról, Somogyi Károly esztergomi
kanonokról elnevezett emlék szobát.
56. Megll,ei Könuvtár, Békéscsaba,
A Bék.éscsaba.iMegyej Könvvtár 1.985. augusztus 20-án felavatot.t épülete nemcsak'
6.00Q m2-es alapterületévei
rnúlia felül a
hasonló nagyságú megy.eszékhelyek
központi könyvtárait,
hanem környezetével is
kiválik: városközpontí
elhelyezése szerenesés, Körös-parti,
ligetes. környéke pedig
. igen kellemes.
57. A Békéscsabai Mégyei Könyvtár
.
zá kapcsolt Urszi.nyi-házzal

a hoz-

A csabai könyvtár építészeinek
az az eljárása, hogy a város régi arculatát=-hangulatát megőrzö volt könyvtárépületet,
a felső
képünk jobb oldalán látható egykori Urszinyi-házat
felújítva
~efoglalták
az új
könyvtárba,
nemcsak nosztalgiát fejez ki,
hanem egy hajdani utcaszerkezet
érzékeltetését is szolgálja, E régi épületbe került
a képünkön
látható, nagyon hangulatos
gyermekfoglalkoztató
is.
G8. A Békéscsa.bai Megyei
nóttrészlege
.

Könyvtár

fel-

A békéscsabai új épületben levő, szabadon
átjárható
ún. sétálóutca a könyvtár
köznapíságát,
hozzáférhetőségét
hangsúlyozó.
rokonszenves építészeti és szakmai kísérlet.
Az intézmény tereinek az itt bemutatott

képen is érzékelhető emberi lépteke pedig
maradandó
hatást
gyakorol
valamennyi
látogatóra.
59. Megyei

Könyvtár,

Salgótarján

Már említettük, hogya Salgóta1'jani Megyei
Könyvtár
19ö6-ban kapott új ottnonána«
alapterületet erősen megnyirbálta a beruházási programot elbírálók
"tériszonya". 'Ráadásul ez a könyvtár bővíthetetlen is volt,
mível a megyeí rnűvelődésí központ épületébe préselték a tervezők. Emiatt alig két
évtizeddel
megnyitása
után ú] épületet
kellett számára emelni. Az 1988-ban elkészült, Finta József Allami díjas építész által tervezett- új könyvtár 5.400 m2-es alapterületével
kiemelkedik
a hasonló lélekszámú megyeszékhelyek. könyvtárai közül.

60'. Ill. Könyvtárak múemlékekben
és régi, értékes épületekben
61. Megyei

Könyvtár,

Eger

1960 és-1988 között a 19 megyeí könyvtár
közül II kapott új épületet, 4 épületátalakítás révén jutott a korábbinál jobb el helyezéshez, 4 azonban még míndíg az ötvenes években nem végleges rendeltetéssel
számára
átadott,
alkalmatlan
épületben
küszködik. Mivel a patinás, régi épületek
közül némelyik alkalmas arra, hogy kellő
tapintattal
végzett
helyreállitás
után
könyvtárat - különösen
kisebb helyigényű
könyvtárat - fogadjon be, 1963-tól napjainkig számos műemlékí értékű épületbe
telepítettek
kön-yvtárt. Egyikük, az Egri
Megyei Könyvtár
a FeHner Jakab által tervezett s 1772-ben elkészült nagy préposti.
épületbe került 1970-ben.
62. Az Egri

Megyei

Könyvtár

kiállító

terme

A gyönyörű, copf stílusú egri palotában
levő megyei könyvtár hasznos alapterülete
mindössze 853 m2, tehát hiába szép az 01vasóterme
s a többi helyisége, például a
képen látható, a kocsibejáróból átalakított
kláll ítóterem, a megyei feladatokhoz képest
kicsi épülétből
a gyűjteménynek
triintegy
felét már külső raktárakba
kellett telepíteni.

63: Megyei Könyvtár,

Pécs'

Baranya megye székhelyén. Pécsen a megyei könyvtár
.egy XVIII.
század végi,
klasszicizáló
későbarokk
stílusú, emeletes,
xis alapterüíetü
épületbe került 1952-ben.
~hhez Késobb udvari szárnyépületet,
csatIakoztattak,
a nyolcvanas
években pedig
újabb, a képünkön
látható, olvasoszolgá ,
lati célú épülettel egészítették ki.
uL A'P~csi

Meg;ei

'Könyvtár

új

szárnya,

Könyvtár

A Pécsi Megyeí
1985. november
2~-an relavatou
új része, amely művészetí
alkotásokat, a Kossutn-díja , Nlartyn Ferenc
~ltal cervezett
és L. Szabó t,;';,zsebet által
xeszrtett két színes üvegablakot is kapott,
szrnte átformálta,
ottnono.ssá,
az olvasák
számára rendkívül
vonzóvá tette az egész
intézményt.
Kár, hogya
telek adottságai
miatt az 1.250 m2 alapterületű,
új olvasósaolgálati épületrész több szfntre "szakadt
szét", s ez az olvasóknak
kényelmetlen,
a
könyvtáresok
munkáját
pedig fölöttébb
megnehezt ti.
65.- A sárvá7'i Nádasdy-vár,
a SyLvester
János Városi Könyvtár otthona
A helyreállttett
várkastélyok
közül a Vas
megyében levő sárvári Nádasdv-vár
bőséges helyhez juttatta a, Sylvester János Várost Könyvtárt.
A könyvtár 1.370 m2 alapterületén külön felnőtt-, gyermek- és zenei
részleget
működtet
felavatása,
1978. augusztus 20-a óta.
'
66. A sárvári Sylvester
tár zenei részlege

János Városi Könyv'
\

A sárvári várba' lépő, a könyvtárat felkereső
olvasókra-látogatókra
nemcsak
a
hangulatos
környezet,
hanem a könyvtár
belseje is kedvező hatást gyakorol. A könyvtár régi helyiségeibe - például a képünköniátható
zenei részlegbe - rusztikus,
archaizáló
hatásúnak
szánt fabútoroK kerültek.
.
67.' Nagyközségi

,

Könyvtár,

Devecser

Szintén egykori erősség, az Esterházy-várkastély fogadta be a Veszprém rnegyeí DeveCseri Nagyköségi
Könyvtárt,
amely az
így kapott 1.550 négyzetrnéterével
az ország

. legnagyobb
lett: .

alapterületű

'68. Lépcsőfeljárut
Könyvtárba-n

falusi

a Devecseri

könyvtára
Nagyközségi

Az 1986. szepternber l2-én felavatott deve.cseri könyvtár a gondos külső és· belső
műemléki
helyreállitás
eredményeképpen
a ,m?gy~r könyv~á~i :rendszer gy~ngyszemeve valt,ho'sszu
időre nagy~ru
alapot
teremtvén a sokoldalú és elmélyült szakmai tevékenység,
könyvtárosí
"lelemény
számára is. Képünkön a lépcsőfeljárat látható, amely mellett a kölcsönzési
adminisztráció helyezkedik el, illetve az újság-,
és- folyóírat-Iapozgató
is található.
.
69. A felnöttek
Nagyközségi

olvasóterme
Könyvtárban

a Devecseri

A felnőttek olvasótermét a devecseri várkastély egykori lovag termében alakítottak
ki. Egyébként e jól felszerelt könyvtár az
. olvasók zavarása nélkül rnutathat be kiállításokat, rendez zenei és egyéb előadássorozatokat, ad otthont a Somlóvidék Baráti Köre összejöveteleinek.
sőt regionális
és országos szakmai tanácskozások szfnhelyéűl is szolgál.
70. Városi

Könyvtár,

Bonllhád

A megmaradt kís- vagy közép nemesi kastélyok, kúriák,
udvarházak
is alkalmasak
lehetnek
bizonyos, nem túl nagy helyet
igénylő könyvtárak
elhelyezésére.
Példa
erre a Bonyhádi
Városi KÖ'lltyvtár, amely
több lépcsőben vette, illetve veszi birtokába az 1848-as honvédtábornokot,
.Perczet
Mórt .adó család leszármazottaínak
egykori
lakóházát.
'
71. A Bonyhádi

Városi

Könyvtár

felnött-

részlege

A Perczel-kúriában
most 530 m2-t birtokol
a könyvtár, de a legutóbbi, 1985. november
10-i avatással még nem fejeződött be végleges elhelyezkedése a szép környezetben
levő épületben: további bövítése
várható.
72. Nagyközségi

Könyvtár,

Solt

Másik honvédtábornokunk,
az Aradon 1849.
október 6-án kivégzett gróf Vécsey Károly

,

késő klasszicista stílusban 1843-ban épített,
- a helybeliek által kastélynak nevezett kúriájában 1986. október 6-án kezdte meg a
kölcsönzést a Solti Nagyközségi Könyvt(ÍT.
A szépen helyreállított
épületben kialakított, 322 m2.- alapterületű
könyvtárban,
amelyben Vécsey-emlékszobát
.ís berendeztek, az avatást 1987..március 15-énországos
ünnepség keretében tartották meg. ' ,
'i"3. Városi

Könyvtár;

Szig~tvár

1963ót~ a könyvtárakat
fenntartó tanácsok
használaton
kívüli, régi; értékes egyházi
épületeket
is átalakíttattak
könyvtárrá,
mivel a templombelsők
nagy, összefüggő
terei általában megfeleltek' aszabadpolcos
olvasószolgálat céljaira. Igy néhány zsinagógát is .könyvtárrá
építettek
át,' többet,
mint a.mennyi valóban alkalmasnak
bizonyult új feladatainak szakszerű ellátására.
Az első, sikeresnek nevezhető zsinagógaátalakítás;
1966-ban történt, helyszíne az
.ukkor városi rangra emelt Szigetvár volt.
A 719 m2 alapterületű
SZigetvári
Városi
Könyvtár
emelkedett hangulatot árasztó, a
tágasságérzetét
keltő enterlőrje
több mint
két évtized elteltével is megkapo látvány.
Itt a magas könytárbelsőket fenyegető egyhangúságot
kellőképpen feloldja a jól kihasználható karzati rész, mínt igen' fontos
tagoló elem,
74. Ady

Endre

Városi

Könyvtár,

Baja

A zsinagóga-átalakítások
eddigi csúcstel-,
jesítménye a Baján 1845-pen klasszicista
stílusban
emelt templom újjáépítése' az
Ady
Endre
Városi
Könyvtár
céljára. A
műemlékí helyreállitás' a megmaradt szakrális elemeket 'restaurálva
megőrizte, s
egyfajta modernizált teremkönyvtárí
miliő
kialakításával
harmonikus
látvánnyá nemesítette az épület -egész belsejét. Ha kórushangversenyek,
zenei előadások tartására, zenehallgatásra,
irodalmi rendezvények és régi könyvek, metszetek kiállításának színhelyére, valarnint helytörténeti
műhelyre gondolunk, ennél jobb hátteret
el sem képzelhetnénk.
.
75. A

bajai.

Ady

Endre

Városi--' Könyvtár

felnótt.1észlege

Nagy tömegek mindennapos olvasmányigé,nyeinek
ktelégítésére,
tíznél
népesebb

könyvtárosgárda.
munkahelyének
alig alkalmas a műemléki kötöttségekkel
is terhelt, mindössze 804 m2-es bajai épületbelső.
amelyből a gyermekrészleg és az igazgatásiügyviteli . részlegek eleve kiszorultak.
Az
1985. október 22-én felavatott épület tehát
még egy avatásra vár: a műemlék-templomhoz csatlakozó modern toldalék megépítésére.
76. A Békés Megyei Kórház
könyvtára, Gyula

Orvosi

S:.::aJ.;-

Viszonylag kís , tömegű épület Gyulán a
Békés Megyei· Kórház 1900~ban felépített
volt kápolnája, annak a célnak azonban
jól megfelelt, hogy egyházi rendeltetésének
rnegszüntével benne orvosi szakkönyvtárat
alakítsanak ki a rendelkezésre álló 152 m2
alapterületen.
77. A Békés Megyei Kórház
könyvtárának
belseje •

Orvosi

Szak-

I Az·

elmélyült gyógYitó- és kutatómunka
alkalmas és hangulatos hátteréül
szolgál a
gyulai kérház kertjének fái; lombjai között
meg búvó kis épület belseje: a humanum
ma is szent hajléka, amelyben
1962· óta
működik e gazdag allományú
szakkönyvtár.
78. Katona

Lajos Városi Könyvtár,

Vác

A középületekből régebben átalakított városi könyvtárak
közül a legnagyobb alapterületű a váci Katona Lajos Könyvtár
1.300 m2-es; 1980. november ö-én felavatott
otthona.
79,. Kiállítóterem
rosi Könyvtár

váci Katona
földszintjén

á

Lajos Vá-

A vácihoz hasonló nagyságú épületek átalakításaker
többnyire lehetőség nyílik a
könyvtárí
élet színesítését
szolgáló előadótermek és olyan kiállítási helyiségek létesítésére, mínt amilyen képünkön is látható; továbbá zenemű- és hangtárak,
gyer- ~
mekfoglalkoztatók stb. elhelyezésére. A régf"
házak kötöttség ei viszont például a:!'
épület több szintre osztottsága' -. akadá;
lyozhatják a könyvtári funkciók természetes térkapcsolatainak
és aZ át~ekinthe~ő".'jól
ellenőrizhető belső tereknek a kialakításlit

80. Chernel
.szeg

Kálmán

V'árosi Könyvtár,

Kó-

, A Kőszeg központjában
fekvő, 1830 körül
épült, klasszicista strlusú házból nagyon
szépen átformált, 1984. március 26-án felavatott, 1.340 m2 alapterületű Chernel Kálmán Városi Könyvtárt
nemcsak a városka
felnőtt- és gyermekolvasói keresik fel sz
vesen, hanem a tervezők jóvoltából .:...-az
országban első ilyen könyvtárként
a
mozgássérültek is látogathatják.
mivel lépcső nélküli bejárat és tolókocsival is használható lift teszi lehetővé feljutásukat
az
első és a második 'emeletre.
í-

81. Kilátás

a kőszegi
rosi Könyvtárból

Chernel

Kálmán

v'á-

A kőszegí épület tágas, mégis otthonos helyiségei, olvasóudvara, kiállítóterme, gyermekfoglalkoztatója,
valamint zeneműés
hangtára lehetőséget teremt a.legváltozatosabb rendezvényekre, és kellemes körülményeket
kínál
családok
huzamos otttartózkodására
is. Képünk a 'könyvtár
második emelétéről
az udvari szárny és a
középkori városfal. derékszögére,
a Jurisics
téri tornyokra, .háztetökre
nyíló szép k ilátást mutatja be .

.

82. A
kőszegi
Chernel
Kálmán
Könyvtár
felnőttrészlege

Városi

A kőszegí városi könyvtárat
tervszerűen
díszítették műalkotásokkal:
Bartha László
és Roisz Vilmos festményei már az avatás'kor a falakon voltak. Itt Bartha László
műve látható, képünk hátterében pedig az
olvasótermet lezáró középkori városfal felújított részlete.
83. Mogyoróssy
Gyula

János

Városi

Könyvtár,

A gyulai Mogyoróssy János Vdrosi Könyvelhelyezésére a volt városháza romantikus stílusú műemlék-épületét
alakították
áto Az 1987. november
4-én felavatott
könyvtár 1.635 m2-en helyezkedik el, előző
otthonához képest négyszer nagyobb alapterületen.
tár

84. A
gyulai,
Mogyoróssy
'.. Könyvtár
olvasóterme .
I

János

Városi

-,

Belsejét nagy pompával alakították ki: a
'barokk . teremkönyvtárakra
emlékeztető,

impozáns, galéríás olvasóterem gazdag állományával nemcsak a búvárkodásnak,
önképzésnek
teremt vonzó keretet. hanem
különféle összejövetelek, közösségi együttlétek kellemes hajléka is lehel.

.

_85. Városi Kö~yvtiir, Bal.atonfüred
Balatonfüreden a városi könyVtár az egykori kultúrház
70 m2-es színpadán töltött
több évtizedes ,,,szereplés" és a tuvábbi
.hosszú esztendőkig tartó építkezés miatti
hányattatás ok után 1987-ben került vissza
-immár
ktzárólagos
tulajdonosként
- a
,számára felújított épületbe.
86. A B~la~o'nfüredi Városi Könyvtár 'jeL, nőttrészlege
A megszépült
füredi könyvtár két szinten,
860 m2 alapterületen
működik az építészeti
adottságokhoz
alkalmazkodó,
szépen for-.
mált
könyvtárbelsőben,
amelynek
egyik
részéből gyönyörű kilátás nyílik a közeli
Balatonra. Képünk az ízlésesen és célszerűen berendezett
felnőttrészleget
mutatia
be, háttérben a tóra néző, nagy üvegablakkal.
87. VárkonyiNándor

F'iókkönyvtar,

Pécs

1980. augusztus 20-án Pécs Szigeti úti lakótelep ének panelházai
között városi fiókkönyvtárat
-avattak
egy XVIII. századi
kereskedőcsaládnak
a lebontástólrnegmentett,műemlékként
helyreállított
házában.
88. A pécsi Vá7:konyi Nándor fiókkönyvtár olvasóterme
Az új környezetben
megragadó
látványt
nyújtó,
régi épületben, az ún. Griffatonházban elhelyezett,
543 m2 alapterületű
Várkonyi Nándor Fiókkönyvtár berendezői
az épületadottságokhoz
alkalmazkodó /01vasótermi
bútorzattal
,hangulatos könyvtárbelsőt alkottak.
/
89. Nq.gyközségi Könyvtár,

Kunhegyes

A Szolnok megyeí Kunhegyes nagyközség
főterét díszítő műemlékegyüttes
egyik értékes épületében, az 1730 körül épült ún.
Sóházban
a környezethez
és korunkhoz
egyaránt méltó köríyvtárat alakítottak
ki
1981-ben.

90. A

Kunmgyesi

. NagyközséQi

KönYtltár'

teZnőttrészlege,

A Kunh-egyesi Nagyközségi Könyvtár
tervezői a belső berendezés részleteiben, például a bútorok, a kerámiák
és a függönyök megformálásában
is alkalmazkodni
igyekezték a jó ízléssel ~megújított épület
barokkos hangulatához ..
91:, Nagyköífségi

Az ugyancsak

Könyvtár,

Jászapáti

megyei Jászapáti
szép hajlékhoz jutott 1983. június elsején, miután az 1845 és
:1847 között klasszicista .stílusban épült, 354
lU2 alapterületű" volt tanácsházába
költöztették. E falusi' könyvtárnak
kitűnő helyismereti gyűjteménye
van, amelyben régi
'kéziratos
és nyomtatott
dokumentumokat
is' őriz. Egyik'helyiségében
pedig a település volt Iakójának,
Kőrössy Bertalan
vándorszín társulat- igazgatónak
.hagya tékából
állandó kiállítást rendeztek be.. s ezen jel-,
mezeket,
színmű-kéziratokat,
engedélykönyvet, krrtikákat
mutatnak
be,
Nagyközségi

Szelnek

Könyvtár

92. Az AHatorvQstudományi
Egyetem Központ·t Könyvtára,
Budapest
'

Műernlékből tmüernlékbe, de a jelenlét magasabb. fokán - ez a Budapesti Allatorvostudományi

Egyetem

Központi

Kpnyv-

tárának útja. Az egyetem Steindl Imre által tervezett százéves központí
él2ületében
korábban is otthont kapott a kétszáz éves
könyvtár,
de Iejlődése, teljesítményei
nagyobb helyet és jobb feltételeket követeltek számára.
.
.
\

93. Az Allatorvostudomán1ii
ponti

Könyvtárának

állator1,os-történeti

Egyetem
olvasóterme

gyűjteményének

Köz'és
he-

Zyisége

így történt, hogy az egyetem vezetőinek
akaratából 1984. március 29-én a könyvtár
ünnepélyesen
birtokba
vehette
az egész
1.500 m2-es, átalakított
épületet, amelyben
a hagyományos könyvtárí
feladatok színvonalas ellátásán
kívül a legkorszerűbb
szolgáltatásokat .riyújthatja, s egyik terrné.ben állatorvos-történeti
könyvgyűjteményt
.is felállíthatott.

I

94.,
IV. Kőnyvtárak az UJ,
művelődési célú épületegyüttesekben
és az iskolákban
95. Részlet a dunaújvárosi
Mnnkásmüvelődési Központ és Könyvtárból

2.173 m2 alaI?területű,
vagy is megyei
könyvtár
nagyságú, a városi és szakszervezeti könyvtári feladatokat egyaránt ellátó
központí
könyvtár
Dunaújváros ban. Nem
önálló épületben működík,
hanem a IV.
részt bevezeté képünkön
látható, 1974-ben
emelt Munkásmű'velődési
Központ
egyik
szá rnyát foglalja el. A két szinten elhelyezkedő könyvtár
szükség
eseten bővíthető, t'I. bár, Iunkcíonális
szempontból több
bírálat érte felavatás ának- idején, belseje
másfél évtized után is kedvező hatást gvakorol látogatójára.

P41

96. Huszar
magyaruvar

Városi

Könyvtár,

Moson-

Az 1984-ben felavatott mosonmagyaróvárí
Húszár GáZ Városi Könyvtár
a városi művelődési központot és a zene iskolát is magába foglaló épületegyüttes egyik szárnyát
alkotja. Több mint 2.000 négyzetméteres
alapterületévei kiemelkedik a középvárosí
könyvtárak
sorából, ezért a bővítés igénye
nélkül néz a következő évtizedek elé. Ha
ilyenre valamikor
mégis szükség
lenne,
terjeszkedése
nem ütközik akadályokba.
Kár, hogy a könyvtár
az épület keletiészaki oldalára került, és a felső szinten
kialakított
kb'csönzői tér csak az egyik
oldalról kap természetes fényt.
i)7. Barátság Művelődési
, tár, Százhalombatta

Központ

és Könyv-

J

Százhalombattán
ugyancsak
művelődési
épület - a Barátság Művelődési Központ
és Könyvtár
egyik szárnyában kapott
helyet a több rendeltetésű - városi és iskolai feladatokat ellátó -, 1984.december
6-án felavatott könyvtár. Alapterülete 947
m2, ez a 17 ezer lakos ú város igényeit egy
időre bizonyosan kielégíti, később pedig.
hozzáépítéssel bővíthető,
Belseje nemcsak
modern, hanem a gyermekrészlegről
készített fénykép bizonysága szerint szép is.

98. Városi

Könyvtár,

Tiszaf"Üred

A 14 ezer lakos ú Tiszafüreden' az 1984-ben
történt várossá, nyilvánítús
után hamarosan új könyvtárat
építettek, amely méltó
a település frissen . elnyert rangjához : az
1988. április 8-án felavatott könyvtár
építészetileg az új iskolaegyütteshez csatlakozik; alapterülete 970 m2, a régebbinek csak-"
nem két- és félszerese.
99. A Vide ot on Ele'ctronikai
szervezeti
Könyvtára,
A székesfehérvári
Vállalat
oktatási

Vállalat SzakSzékesfehérvár

Videoton

Elekt1'onikai

központjában
19iH-beil
kialakított
szakszervezeti könyvtár
nemcsak a gyár dolgozói t, hanem a,. környező
lakóterület
érdeklődő olvasóit, köztük
a
gyermekeket is szívesen Iátja. 720 m2-e"
alap területével a legnagyobb és legszebb
szakszervezetí
könyvtárak
közé tartozik.
100, Az Újkert-lakótelepi
lődési

Központ

Altalános
Könyvtára,

Mű~e-

Debrecen

A nyolcvanas évtized elején új könyvtárfajta jelent meg a könyvtári rendszerben:
az oktatási-nevelési, közművelődésí
és szabadidős tevékenysógeknek
közös
épületegyüttesben otthont adó ún. általános művelődési
központ
(AlVlK) , többcélú könyvtárának típusa, Az elsők között létesített
debreceni,
Újkert-lakótelepi
központ
1980
decemberében felavatott, 600 m2 alapterületű könyvtára
például nemcsak iskolai
könyvtárí
feladatkört tölt be, hanem a városi könyvtárhálózat
fiókjaként a lakótelep felnőttés -gyermekolvasóí
előtt is
nyitva álL
101. AMK-könyvtá1',

A Bács-Kískun

Kecel

megvei Kecel
m'Űve1.ődési központja

nagyközség

és a benne
funkciójú - iskolai és nagyl.özségl
könyvtár e könyvtártípus
egyik
első, korszerű
példája. Tágas, összesen 760
m2-es tereiben a diákok vonzó környezetben. az iskolai szigorra .és kötöttségekre
egyáltalán nem emlékeztető, otthonos kö»ülmények
között tanulhatnak.
művelődhetnek, illetve tölthetik el szabad idejüket.
általános

levő kettős

102. Tinódi

Lantos . Sebestyén
Kunszentmiktós

Könyvtár,

Bács-Kiskun
megye újabb ÁMK-könyv-,
tárát
Kunszentmiklóson
avatták
fel az
1986. évi ünnepi könyvhéten.
A 420 m2
alapterületű
Tinódi
Lantos
Sebestyé'ii
Könyvtár
valóságos
gyermek paradicsom :
szépen berendezett helyiségébe a központban tanuló diákok könnyen bejuthatnak,
ám a felnőttek számára utcáról nyíló ajtót
is kellett volna tervezni.
103. A

Kossuth
Zsuzsanna
Egészségüg.yi
Szakközépiskota
és a Kassák Lajos
Gimnázium
könyvtára,
Budapest

Az ískolaí könyvtárhálózat
évtizedekig a
'magyar
könyvtári
rendszer
leggyengébb
láncszeme volt, nagyobb arányú fejlesztése
csak a hetvenes években indult meg, s
elsősorban a fővárosban volt sikeres; 1987
a ugusztusá ban-szeptemberében
például
kilenc új iskolai könyvtár kezdte meg működését, 100-130 m2 alapterületű helyiségekben. Közülük kettőt mutatunk be, a
Kossuth
Zsuzsanna Egészségügyi Szakközépiskota 150 és a Kasstik Lajos --Gimnázium
160 m2-es ú] otthonát.

104. A Babits

Miháty
tára, Budapest

Gimnázium

könyv-

A budapesti iskolaikönyvtár-építési
prog- ram a legjobb eredményeket a középiskolákban hozta, amint ezt a káposztásmegyerl
lakótelep új gimnáziumának
könyvtára is
bizonyítja:
a Babits Miháty
Gimnázium'
épületéhez
méltó elegáns könyvtára
iS,
amelynek alaptertilete a médlatárral
és az
audiovizuális
laboratóriummal
együtt 190
négyzetméter.
.

105. V. Egzotikus "pusztakönyvtárak"
vagy sajátosan magyar stílusú
könyvtárépületek?
106. Községi Könyvtár,

Csokonyavisonta

1970 és 1975 között a nagy évfordulókat
országos építési akciókkal
ünnepelték a
könyvtárak:
központi anyagi támogatás
ösztönözte-segítette a helyi könyvtárépítési
igyekezetet, ekként emeltek vagy bővítet-

tek több mínt 220 könyvtárépületet
a .falvakban, illetve a városok külső 'részeiben
a 100 falu - 100 könyvtár,
Petöfi-emZékicönyvtár és a 30 év - 30 könyvtár nevű
akciók során. így létesült 1971-b~n a CsoIwnyavisontai l~özségi Könyvtár is.
'
á

'\

1

107.. A Csokonyavisontat
jeLnöttrészZege .

Községi Könyvtár

E Somogy megyei kis könyvtár
tájba illő,
barokkos-szecessziós
vonalvezetésű' épületét egyáltalán nem lebecsülő hangsúllyal
nevezte Werner Mewissen, a nagy hírű nemet könyvtárépítési
szakember "igazi pusztakönyvtár"-nak.
Az épület belsejét, amelyet a csaknem húszéves használat sem
koptatott el, Honthy Márta textil falképe
díszíti.
108. Petöfi-.emZékkönyvtár,

BogZárleZle

Somogy megye másik érdekes, a környezetbe illő könyvtára
a balatonlellei - ma
boglárleZlei - Petőfi-emlékkönyvtár,
amelyet az 1975.évi ünnepi könyvhéten avattak
fel. Ez volt az első szép üdülőhelyi könyvtár az országban. 1'.. régi park nagy fái közé,
enyhén emelkedő terephultámra
ültetett,
csupaüveg épület bazalt lábazaton áll, :;
" szíulettje a tetőszerkezettel - a vasbeton
kéményekhez
rögzitett tartókábelekkel
~
a Balatcnon járó hajók képét idézheti fel
szemlélőjében. '
109. Községi Könyvtár,

Medgyesbodzás

A [ubíteumokhoz
kapcsolódó 'könyvtárépítés=Békés
rnegyében
sainte mozgalomrná
vált, s ennek során az országban itt épült
a legtöbb emlékkönyvtar.
Közülük az egyik
leghangulatosabb
az 1975-ben felavatottMedgyesbodzási Községi Könyvtár.
110. A Medgyesbodzási Kö:zségi Könyvtár
felnöttrészZege
A faluközpontban,
Ilgetes parkban
álló
épület kívül-belül
a hagyományos
falusi
házak
meg szokott, otthonos
hangulatat
árasztja.,s minden erőltetettség nélkül emel
egy ősi lakóházformát
középületí
rangra
és színvonalra.
111. Nagyközségi Könyvtár,

Tótkomlós

Békés megye az országos könyvtárépítési
akciók (1970:-1975) befejeztével maga kez-

deményezett helyi könyvtárépítést
mozgalmat, és ezt olyan sikeresen szervezte meg,
hogy egy évtized alatt a megyében levő
könyvtárak
többsége megújult.
Az 'akció
során akár önálló új épülethez
jutott a
könyvtár, akár más művelődési
obiektumokban- kapott helyet, feladatai nak teljesítéséhez
elegendő
nagyságú
helyiséget
alakítottak
ki számára. Bizonyíték rá az
1979 végén felavatott. Tótkomlósi Művelődési Központ földszintjén, '560 m2-en elhelyezett nagy községí 'könyvtár
felnőttés
gyermekrészlegének
tágassága
és színvonalas berendezése is.
112. Népek

Barátsága Közművelődési
Isko/.ai Könyvtár, Battonya

és

Az ugyancsak Békés . rnegyében 1978-ban
felépített Népek Barátsága Közművelődési
és Iskolai Könyvtár a Battonya községben
századok óta egymás mellett békében élő,
különböző nemzetiségű emberek közös érdekeinek és együttmunkálkodásának
szép
emlékműve.
113,

A battónyai Népek Barátsága Közművelődési és Iskolai Könyvtár helybenolvasási övezete

A battonyai könyvtár tágas, 540 m2-es belső
terébe - az országban elsőként - a svédmagyar együttműködéssei -gyártott Allmedia-bútorzat
került, ezzel is színesítvén a
Békés megyei könyvtárbelsők
korábban
rnegszokott, kiérlelt
berendezési'
stílusát.
114. Szabó Pál-emlékkön1lvtár,

Biharugra

Szabó Pál író emlékét könyvtár építésével
.is megörökítette
szülőfaluja,
Bíharugra.
A Békés megyei könyvtárépítésí
akció keretében épült Szabó Pál-emlékkönyvtár hat
évvel "fiatalabb" ugyan, mint az előbb bemutatott medgyesbodzásí emlékkönyvtár, de
azzal sokban rokon: egyebek között a hagyományos anyagok használatában
és olyan,
meghitt hangulatot árasztó berendezési elemek újraalkalmazásában,
mint pé dául a
máz~s cserépkályhák.
.
115. Faluház és a benne működő községi
könyvtár, Zalaszentlászl6
'Nagy figyelmet keltő és érdemlőteljesítményei a legújabb
magyar
építészetnea

Makovecz Imre alkotásai, amelyek, az uj
kulturális
közösségi
épületekben,
az ún.
faluházakban
a .magyar nép] építészet szellemét
és felhasznált
'anyagait
kívánják
modern formanyelven
új életre kelteni. E
meghittségre,
otthonosság ra, il hétköznapoknak az ünnepekkel
természetes
kapcsolatba hozására törekvő építészet egyik
első . műve
a Zalaszentlászl6"i" Faluház,
amelyben - 100 m2-en - helyet kapott a
községí könyvtár
is.
116. Községi Könyvtár, Berzence
Szintén közösségí
ház adott otthont a Somogy megyei Berzence község könyvtárá;
nak, amelyet az egykori posta állomásvendégfogadó épületében rendeztek be 1987
végén, 132 négyzetméteren. A közösségi ház
kialakításának
terveit ugyancsak a Makovecz-iroda készítette.
t17.

Nagyközségi Könyvtár,

Kenderes

Ha egy külföldi felteszi a kérdést: van-é,
illetve kíalakulhát-e napjainknak
sajátosan magyar
könyvtárépítészeti
stílusa, a
válaszhoz
a magyar építészet általános stílustörekvéseit
- ezek közül főként a lakóház-építési, családi ház-építési irányzatokat
- is át kellene tekinteni, s a könyvtárak
esetében elsősorban a kisebb új épületek
seregszemléjét
elvégezni. El kellene menni
például a Szolnok megyei Kenderesre
is.
118. Nagyközségi Könyvtár, Kenderes.
Lépcsőfeljárat és emeleti traktus
Kenderesi Nagyköségi Könyvtár 1986ban elkészült épülete és annak belső kialakítása bizonyára szintén adna néhány szem-o
pontot és érvet annak a kérdésnek eldöntéséhez, hogy sikerült-e
az idegenek számára csupán egzotikus látványnak
túnő
"pusztakönyvtárak"
helyett a táj ból sarjadt, abba természetesen
símuló, sajátosan
magyar épületeket
alkotniuk
a könyvtártervezőknek és könyvtárépítőknek
.. '"
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