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A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 2017-ben kapta meg a Fővárosi Önkormányzattól azt az ingatlant, ahol a
stratégiai tervében már régóta szereplő VI. kerületi új tagkönyvtárat kialakíthatja. Még abban az évben
megrendelte intézményünk a tervezési munkákat, amelyek 2018-ban készültek el. A rekonstrukció kivitelezési
munkáira közbeszerzési eljárást folytattunk le, majd ennek keretében 2019. év utolsó negyedében tudtunk a
munkákra szerződést kötni. 2021-ben valósul meg teljes körűen a projekt, és sor kerülhet a minden igényt
kielégítő, modern, akadálymentes, többfunkciós könyvtár berendezésére, majd átadására. Ehhez nyújt
segítséget a pályázaton nyert támogatás.
A 730 m2 alapterületű ingatlan három szintje lehetővé teszi, hogy a különböző érdeklődésű és más-más
korosztályhoz tartozó használók saját közösségi tereket kapjanak, a hagyományos könyvtári funkció igénybe
vétele mellett.
A forgalmas nagyvárosi környezetben sokszor tapasztaljuk, hogy könyvtárainkban szeparált, csöndes helyet
keresnek a látogatók, ahol nyugodtan tanulhatnak, olvashatnak. Ugyanakkor az ismeretek megosztása, a közös
alkotás lehetősége is fontos számukra. Ehhez kínál teret az egyedi, térelválasztó elemként is funkcionáló,
mobil bútorokkal felszerelt tanulótér az emeleten, itt kerül elhelyezésre az 5 db egyfős egyedileg tervezett és
kivitelezett tanulóbox. A földszinti nagy kölcsönzőpulton kívül az emeleten elhelyezést kap egy másik egyedi
pult, amely egy közösségi iroda berendezéseként fog működni.
A fiatalok számára inspiráló környezetet fog nyújtani a tanulótér, amely reményeink szerint vonzó
tartózkodási hely lesz számukra. A földszinten, az utcai portálok közelében kerül kialakításra a folyóirat- és
egyéb sajtótermékek olvasására, egyéni lapozgatásra alkalmas tér, amely egyben találkozóhelyként is
szolgálhat.
Sajnos a járványhelyzet nem kímélte intézményünk folyamatban lévő projektjeinek megvalósítását, ezért az
új tagkönyvtár kivitelezési munkáinak befejezésénél negyed év csúszással kell számolni. Az építési munkák
esetében eredetileg tervezett 2020. december 15-i befejezési határidőt kénytelenek voltunk ezév március 20ra módosítani. A pályázat tárgyát képező egyedi berendezési tárgyak a kivitelezés határidejétől függetlenül
legyártásra kerültek, és lapraszerelt állapotban tárolva várják a beépítést, ami a március 20-ai befejezési
határidő után azonnal megtörténhet.
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