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Rákoskeresztúri könyvtár

A XVII. kerület, mint az egyik legnagyobb fõ-
városi kerület, öt közigazgatásilag önálló nagy-
községbõl jött létre 1950. január 1-jén. A kerület
– és a vonzáskörzet – mintegy 80 ezer fõs lakos-
ságának könyvtári ellátását a központi település-
részen, Rákoskeresztúron, az Újlak utcai iskolá-
ban kialakított XVII/4. sz. Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár biztosította.

A tagkönyvtár 21 évig mûködött „ideiglenes”
helyén. 2006 júniusában egy új könyvtárat ve-
hetnek birtokba a használók – a Fõvárosi Szabó
Ervin Könyvtár hálózatfejlesztési stratégiájában
megfogalmazott szakmai alapelveknek megfele-
lõen, a fõvárosi és a kerületi önkormányzat tá-
mogatásával. Az új könyvtár a kerület központi
részén elhelyezkedõ Fuchs-kastélyban nyitja meg
kapuit, minden lakos által könnyen megközelít-
hetõ helyen.

A felújított és könyvtári célra alkalmassá tett
kastély külsõ megjelenésében, funkciójában és
szolgáltatási sokszínûségében megfelel a legkor-
szerûbb könyvtári követelményeknek, és új kul-
turális gyülekezõhely lesz a kerület életében. Ha-
gyományos funkciói mellett – a már elért szol-
gáltatási szintet megtartva –, információs feladat-
körrel bõvülve tölti be közkönyvtári szerepét.

A háromszáz négyzetméteren jobb, kulturál-
tabb és modernebb körülmények között fogad-
juk jelenlegi és jövõbeli olvasóinkat: bõvítjük
eddigi szolgáltatásainkat, gazdagítjuk a kölcsö-
nözhetõ dokumentumok választékát, és a kor-
szerû informatikai infrastruktúrával lehetõség
nyílik az elmélyült tanulásra, a tájékoztatás és az
információszerzés elektronikus bázisainak eléré-
sére, és a közkönyvtárak egyik legfontosabb fel-
adatának, a rekreációnak a biztosítására.

A korszerû, esztétikus környezetben több mint
20 ezer (nyomtatott és audiovizuális) dokumen-
tum kölcsönözhetõ, a kézikönyvtári részben le-
xikonok, adattárak, szakkönyvek és folyóiratok
segítségével lehet kutatni, tanulni vagy kikap-
csolódni. A könyvtár rendelkezésre álló állomá-
nyát megsokszorozza az internet: hat munkaál-

lomás biztosítja a Fõvárosi Szabó Ervin Könyv-
tár teljes dokumentum-adatbázisának, nagy-
könyvtári on-line katalógusainak és más, külön-
bözõ adatbázisoknak a közvetlen elérését.

A könyvtár sokszínû használói körét gazdag
programsorozat is várja, ezzel is hangsúlyozni
kívánjuk az új könyvtár népszerû, családias jel-
legét. A különbözõ korosztályok részére folya-
matosan szervezünk tanulást és/vagy munkát,
valamint kikapcsolódást támogató rendezvénye-
ket. Külön szabadidõs és tematikus klubfoglal-
kozásokat rendezünk a gyermekeknek: a legki-
sebbeknek óvodai órákat és mesedélutánokat, a
kisiskolásoknak pedig „könyvtári tanulószobát”.

A Fuchs-kastélyban mûködõ könyvtár mint
egy külsõ megjelenésében is vonzó, belsõ elren-
dezésében is modern és esztétikus intézmény
biztosítja a kölcsönzés és a helyben használat
feltételeit nemcsak a használóknak általában, de
akadálymentesített közlekedési útvonalaival a
mozgássérültek, valamint a babakocsival érke-
zõk részére is.

Rákosmente polgárai számára olyan új könyv-
tár nyílik, amely a korábbinál kulturáltabb kör-
nyezetben fogadja régi és új használóit, biztosít-
va a modern információs technológia eszközrend-
szerének és eredményeinek széles körben való
alkalmazását.


