
    

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár  

szakmai beszámolója a 208105/00032 számú NKA pályázathoz 

„A FSZEK  BÖRZSÖNY UTCAI TAGKÖNYVTÁR GYEREKKÖNYVTÁRI 

RÉSZLEGÉNEK BŐVÍTÉSE, BÚTORAINAK  CSERÉJE” 

 

Budapest IX. kerületében 1965-ben került átadásra a Börzsöny utcai Könyvtár épülete.  

A könyvtár 2006-os átalakításkor a gyermekkönyvtárat mintegy 4000 kötet elhelyezésére 

tervezték, így a többgyermekes családok fogadása a kis alapterület miatt mára nehézkessé vált 
(1. ábra).  

 

1. ábra – A Gyermekkönyvtár a felújítás előtt 

 

2. ábra – A Tinisarok a felújítás előtt

 

A 2021-es NKA pályázatnak köszönhetően közel 36m2-el növelhettük a gyermekkönyvtár 

területét és így lehetővé vált egy megújult, modern környezet kialakítása a gyerekek számára. 

A bővítést a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár saját költségén, saját munkatársi állományával 

valósította meg. Az átalakítás során a bővített területen sor került a fűtési rendszer felújítására, 

a világítás, árnyékolók, padlóburkolatok pótlására, valamint az újonnan felhúzott válaszfalak a 

könyvtár többi részével megegyező színű festésére. 

 

3. ábra – A bővített terület a felújítás alatt 



    

A Nemzeti Kulturális Alap támogatását eszközfejlesztésre, színes bútorok és új polcrendszer 

beszerzésére használtuk fel. Az elmúlt évek tapasztalatai  alapján  a kisiskolás korosztály 

látogatta legtöbbet a könyvtárat, ezért az állomány átszervezése és az eszközök kiválasztása 

során  elsősorban a 0-15 éves korosztály igényeit vettük figyelembe. A beszerzett funkcionális 

bútorok lehetővé tették, hogy kényelmesen helyet foglalhasson egy egész osztály olvasgatni, 

lapozgatni. A színes hullámülőkéknek (4. ábra) köszönhetően egyszerűbbé vált az asztalok körüli 

csoportos foglalkozások lebonyolítása. Kisebb létszám esetén (pl. óvodás csoportok) kinyitható 

rendezvényszékek nélkül tudjuk megoldani a foglalkozásokat; ebben segítenek a könnyen 

variálható intelligens ülőkék (5. ábra). A 0-5 éves korosztály számára többféle fejlesztő eszközt 

vásároltunk, valamint egy fali pelenkázó is elhelyezésre került a mosdóban.  

 

 

4. ábra - NOMILAND – Hullám ülőke 

 

5. ábra - NOMILAND - Intelligens ülőke

 

A pályázati összegből beszerzésre került egy motoros vetítővászon, valamint egy diavetítő 

készülék is, amely az újonnan kialakított tér végében került elhelyezésre. A vetítéseket a 

gyerekek kényelmes babzsákfotelekből élvezhetik.  

A polcok folyómétere lényegesen nem növekedett, azonban a polckiosztások nagyban 

megváltoztak. A térbe állított polcok mennyisége csökkent, az újonnan beszerzett polcokat 

pedig a hosszanti falrészen rögzítettük. Ez a kiosztás könnyebb hozzáférhetőséget biztosít a 

könyvekhez. A kisebbek számára az ülőkékbe csúsztatható műanyag tárolókkal tettük 

könnyebbé a válogatást (5. ábra). A térben álló polcok megszűntetésével kapott egybefüggő teret 

nagyméretű, színes szőnyegekkel osztottuk fel.  

Az átalakítás során gondoltunk a tizenéves fiatalokra is. A meglévő találkozási pontjukat (2. 

ábra) újragondoltuk, a „Tinisarok” új arculatot kapott.  

 

 

 

 

6. ábra – A kibővített, felújított gyerekkönyvtár    7. ábra – A megújult tinisarok 

 

 

 

 



    

 

Tételes bútor és eszközlista 

 

 
 

Budapest, 2022. augusztus 04. 
  

                                                    


