
A Közép-magyarországi Operatív Program
keretében a Központi Statisztikai Hivatal
Könyvtár több mint 28 millió forint támoga-
tást nyert nyilvános tereinek komplex, fizikai
és infokommunikációs akadálymentesítésére
(KMOP-4.4.2-09/2010-0007).

A munkálatok július 31-én lezárultak. 
A 206,3 négyzetméteren megvalósult fej-
lesztés lehetõvé teszi a projekt által érintett
célcsoportok számára olyan szolgáltatások
igénybe vételét, melyek az élethosszig tartó
tanulás, valamint a mûvelõdés és a tudomá-
nyos kutatások alapját képezik. 

Mára a könyvtár nehézségek nélkül hasz-
nálható kerekesszékkel az építészeti átalakí-
tásoknak köszönhetõen. Létesült parkoló
mozgáskorlátozottaknak, rámpa vezet a be-
járathoz, és a beléptetõ kaput is korszerûbb-
re cserélték. A vakok és gyengén látók tájé-
kozódását hangos térkép és új, könnyebben
olvasható feliratok segítik. A folyosón veze-
tõsáv könnyíti meg a közlekedést. A nagyot-
hallóknak a hangot felerõsítõ indukciós hu-
rok teszi hallhatóbbá a tájékoztatást. 
A könyvtár szolgáltatásait nagyító képernyõ,
felolvasó szoftver segítségével vehetik
igénybe a fogyatékkal élõk. A projekt cél-
csoportjai közé tartoztak a kisgyermekesek
is, számukra játszósarkot alakítottak ki és
pelenkázó létesült. ■
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Elkészült a KSH Könyvtár akadálymentesítése

Könyvet házhoz szolgáltatás 
Újbudán

Hoffmann Tamás, Újbuda polgármestere
és Fodor Péter, a Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár (FSZEK) fõigazgatója 2011.
július 27-én írt alá megállapodást a
FSZEK Karinthy Frigyes Könyvtárában,
mely a – rászorulók számára ingyenesen
elérhetõ – Könyvet Házhoz szolgáltatás
feltételeit újítja meg a kerületben.

Újbudán 2003 óta biztosított az idõs,
beteg, mozgásukban korlátozott, lakás-
hoz kötött emberek számára öregbetûs
könyvek, folyóiratok, hangoskönyvek,
valamint igény esetén lejátszó eszközök
rendszeres házhoz szállítása. 

Ez a kulturális esélyegyenlõség biz-
tosításának szempontjából is fontos 
szolgáltatás a kerületi könyvtárak doku-
mentumkínálatára támaszkodik, és
könyvtárosaik közremûködésével valósul
meg. A kiszállítás a kerületi Egyesített
Szociális Intézmények munkatársainak
segítségével történik. 2010-ben a XI. ke-
rületben mintegy 160 kölcsönzés alkal-
mával több, mint 2000 dokumentum ju-
tott el a rászorulókhoz.

Hogyan vehetõ igénybe a szolgálta-
tás? Az igényeket a jogosultak a FSZEK
Kelenföldi Könyvtárában és a Karinthy
Frigyes Könyvtárában személyesen, tele-
fonon vagy e-mailben, illetve a Egyesí-
tett Szociális Intézmények munkatársain
keresztül jelezhetik.

Újbuda önkormányzata és a Fõvárosi
Szabó Ervin Könyvtár partnerségét erõsí-
ti, hogy 2011-ben – a fenti együttmûkö-
désen túl – az önkormányzat, Hoffmann
Tamás korábbi döntése alapján, a kerüle-
ti könyvtárak dokumentumbeszerzéséhez
1,8 millió forinttal járul hozzá. ■




