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A Méliusz Juhász Péter
Megyei Könyvtár
és Információs Központ
új épületének szakmai
fejlesztési koncepciója

A nagyjából négyezer négyzetméter alapterületû
új könyvtárépület Debrecenben a Bem tér 19.
számú telekre épül. Ez egy ötven méter széles és
csaknem nyolcvankilenc méter hosszú saroktelek,
amelyet észak felõl a kórház területe, keleti irány-
ból a Kórház utca, délrõl a Hadházi út, nyugat
felõl a Bem tér határol. A telek adottságai a ter-
vezett funkcióhoz kiválóak: három oldalról köz-
területtel határolt, tömegközlekedési kiszolgálása
ideális mind a villamos-, mind a buszközlekedés
szempontjából. Egyenlõ távolságban van a vá-
rosközponttól és az egyetemektõl, ugyanakkor
zöldterületbe ágyazott.

Az épület szintelrendezése: pince, földszint,
elsõ emelet, tetõtér. Az épület bejárata a Bem
tér–Hadházi út sarkon nyílik, az épület leghang-

súlyosabb pontjában, egyben a publikus zónák
elérhetõségi centrumában. A gazdasági-személy-
zeti bejárat a Kórház utca felõl közelíthetõ meg.
Az épület központi eleme a csuklópontba elhe-
lyezett, kör alakú galériás udvar, amely áthalad
minden szinten és összeköti térben az alagsort a
tetõtérrel. E köré szervezõdik minden szinten a
terület információs és ellenõrzõ központja, és zárt

együttest alkot az átlósan szervezett központi fõ-
lépcsõházzal és liftmaggal, valamint a köréjük
szervezett vizesblokkokkal.

A könyvtár funkcionális terei a gyermekrész-
leg, a kiválasztó tér és a kölcsönzés, az infotéka
és a hírlaptár, az elõadóterem, a helyismereti gyûj-
temény, az olvasóterem, a tanuló- és munkaszo-
bák. A pincében kapnak a helyet a mûhelyek és
a tömörraktár. Közel hatezer polcfolyóméter biz-
tosítja a dokumentumok elhelyezését.

Tervezõ: Gellér Ferenc építész, Hajdúterv Kft.
A fejlesztés várható eredménye:
A könyvtárfejlesztés egy olyan multifunkcio-

nális intézmény létrehozását kívánja megcélozni,
amely a megye (a régió) dokumentumellátó, in-
formációs és tanulmányi központjának a feladata-
it maradéktalanul ellátja.

A megépítendõ intézménynek az alábbi szol-
gáltatásokat kell nyújtania:

a hagyományos könyvtári szolgáltatásokat
(nyomtatott dokumentumok õrzése, kölcsönzése,
tájékoztatás stb.);

a különbözõ médiumok, digitális adathor-
dozók és hálózati, on-line rendszerek hozzáférhe-
tõvé tételét;

a nyomtatott- és a digitá-
lis dokumentumok olvasásának
biztosítását;

az elektronikus dokumen-
tumok felhasználásának oktatá-
sát;

az egész életen át tartó
(egyéni és csoportos) tanulás
helyszínének biztosítását oktató-
és tanulószobák, szemináriumi
helyiségek kialakításával;

a kulturális rendezvények
és közmûvelõdési feladatok el-
látását elõadóteremmel, kiállító
térrel, beszélgetésre, kapcsolat-
teremtésre alkalmas terekkel;

az intézmény fenntartásá-
hoz hozzájáruló kiegészítõ szol-

gáltatásokat, mint például a másolatszolgáltatás,
könyv, egyéb média és népmûvészeti ajándéktár-
gyak árusítása stb.;

információkeresést, kiadványok, nyomtatvá-
nyok, meghívók stb. készítését, szakdolgozatok
kötését, restaurálást, digitalizálást stb.

Gellér Ferencné

könyvtárigazgató
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Túloldalt: az új könyvtár helyszínrajza.
Fent: a könyvtárépület bejárata,

lent: déli homlokzata


