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„Mi dolgunk a világon? küzdeni,
És tápot adni lelki vágyainknak.”

(Vörösmarty Mihály: Gondolatot a könyvtárban)

Kerületünkben az első önkormányzati közkönyv-
tárak az 50-es években jelentek meg: a Fővárosi 
Szabó Ervin Könyvtár (a továbbiakban FSzEK) 
az első (29-es számú) könyvtárat 1950-ben az 
Arany János utcában, a következőt (34-es számút) 
1952-ben a József Attila utcában nyitotta meg. 
Mindkettő köré fiókkönyvtári hálózat szervező-
dött. A 34-es számú köré négy kisebb könyvtár: 
a Mosolygó Antal (ma: Bezsilla Nándor)  utcai, 
Doktor Sándor (ma: Szücs István) utcai, Gorkij 
(ma: Templom) téri és a Bogáncs utcai került. 
A 29-es köré három, melyek a Bocskai utcában, 
Régi Fóti úton és Kozák téren működtek. Ezek 
kiürült kocsma- és egyéb üzlethelyiségek vagy 
családi házak különböző traktusaiban helyezked-
tek el, gyakran költöztek, ezért is található több 
cím a kis könyvtárak mellett. Szervezeti változást 
jelentett 1981-ben a fővárosi könyvtárak életében 
a főkönyvtári rendszer kialakítása. Ez azt jelen-
tette, hogy a kerületi könyvtárak egy-egy nagyobb 
könyvtár köré (itt nálunk a 34-es számú József 
Attila utcai, később Eötvös utcai) szerveződtek és 
ennek közvetlen irányítása alá tartoztak. 

Újpalota az 1970-es években épült a kerület 
új városrészeként. Impozáns tervek készültek 

1 Városházi Napló, 1999. 20. szám, 3. o.
2 A nyitás dátuma a sajtóhír szerint: 1978. április 2. Fiókkönyvtárat nyit... Népszava 1978. április 1. XVI. évf. 77. szám 8. o.
3 Zsibongó - Pajtás 1978. december 7.  XXXIII. évf. 78/36-os szám, 6. o.

művelődési intézményekről, kulturális centrumról, 
amiben egy 1500 m2-es könyvtár is helyet kapott 
volna1. Mindezek azonban csak tervek maradtak. 
Ezért a FSzEK átmeneti megoldásként, 1978-ban 
a Hartyán közi általános iskolában egy tantermet 
alakíttatott át gyermekkönyvtárnak,2 ahol hétezer 
könyv és negyvenkilencféle újság, folyóirat állt a 
lakótelepi gyerekek rendelkezésére3 (1994-ben 
bezárták). Felnőtt olvasók számára a Kontyfa utca 
10. lábas házának alját építették be, a 140 négyzet-
méteres könyvtárat 1982. november 3-án nyitotta 
meg a FSzEK. Már a megnyitást követő évben 
kiderült, a könyvtár legnagyobb gondja a szűkös 
férőhely, a kis alapterület. Sem a megfelelő tájékoz-
tató, helyben olvasó tevékenységet, sem a közösségi 
foglalkozások szervezését nem tette lehetővé a kis 
helyiség. Jellemző az akkori viszonyokra, hogy a 
munkatársak a könyvtárközi kölcsönzést – tele-
fonvonal hiányában – a közeli telefonfülkéből 
bonyolították. Egy újabb belső átszervezést köve-
tően, 1995 januárjától a Kelet-Pesti Régió önálló 
tagkönyvtáraiként – a sajátságos hármas tagozó-
dásához igazodva  –  három könyvtár működik 
kerületünkben: Rákospalotán a XV/1-es könyvtár 
( Eötvös utca 8. ), Pestújhelyen a XV/4-es (Szűcs 
István utca 45.), Újpalotán XV/3-as (Kontyfa utca 
10, a későbbi Zsókavár utcai). Minden szűkösség 
és nehézség ellenére a kilencvenes évek végére a 
XV/3-as könyvtár már a kerület második leg-
forgalmasabb könyvtára lett. Az átszervezésnek 
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köszönhetően 1998-ban egy kisebb felújításra 
került sor, galériával bővült a tér és egy kis gye-
rekkuckót is sikerült kialakítani. A felújítás három 
hónapja alatt sem szünetelt a könyvtár, egysze-
rűsített szolgáltatással az Újpalotai Szabadidő 
Központban fogadták az olvasókat. A Kontyfa 
utcai könyvtár néhány éves adatait vizsgálva lát-
ható, hogy nagy volt a kihasználtsága.

Az újpalotai fiókkönyvtár beiratkozott látogatói-
nak száma a 2000-es évek elején

2003 2478
2005 2391
2006 2984
2007 3444
2008 4547
2009 3770
2010 4259

A beiratkozottak negyede gyermek – 16 éven aluli 
– volt, ami biztató a jövőre nézve mert egy állandó-
suló könyvtári igénnyel lehet számolni. Az elmúlt 
évtizedekben a FSzEK a helyi önkormányzattal 
közösen folyamatosan kereste egy új könyvtár 
kialakításának lehetőségeit. Volt egy olyan terv is, 
mely szerint a Száraznád utcai pártház épületében 
kapott volna helyet az új könyvtár, ám a főváros 
és a kerület nem tudott megállapodni cserein-

gatlanban. Az áttörést az újpalotai 
könyvtár életében a Szabó Ervin 
Könyvtár fejlesztési stratégiája 
hozta meg, melynek meghatározó 
eleme a hálózati fejlesztés volt. 
Ennek egyik része volt, hogy 
2004 decemberéig valamennyi 
tagkönyvtár informatikai szem-

pontból tökéletesen fel legyen szerelve. A másik 
eleme, pedig a hálózati tagkönyvtárak korszerűsí-
tése volt. E stratégia keretében – a helyi lakosok 
bevonásával – megindult a párbeszéd a kerületi 
önkormányzat és a könyvtár vezetősége között. 
A helyi civil szervezet, a Nyírpalota Társaság két 
fórumot is meghirdetett ebben a témakörben. Az 
elsőt 2003. május 15-én Gondolatok a(z újpalotai) 
könyvtárban címmel rendezték meg. Az újpalotai 
könyvtár bővítési esélyeiről hallhattak előadást az 
érdeklődők. Ennek meghívott vendégei voltak: 
dr. Fodor Péter a Fővárosi Szabó Ervin könyv-
tár főigazgatója, dr. Pálinszky Antal XV. kerületi 
alpolgármester és Szecsei Lászlóné, a FSzEK 
Kelet-pesti régió igazgatója. A másik 2006. május 
16-án volt, Milyen új könyvtárunk lesz itt Újpa-
lotán? című beszélgetésre hívták a lakótelepen 
élőket. dr. Fodor Péter, a Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár főigazgatója sajtótájékoztatón jelen-
tette be az új könyvtár építését és mutatta be az új 
könyvtár terveit.

2004-ben a hálózati fejlesztési stratégia keretében 
tehát újra napirendre került a könyvtár elhelye-
zésének kérdése, ahol szerencsésen találkoztak a 
FSzEK, a XV. kerületi önkormányzat, a helyi civil 
szervezetek igényei, elképzelései. Az önkormány-
zat az egykori Pajtás étterem épületét ajánlotta 
fel könyvtári célokra. 2007 nyarán a főváros 
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támogatásával megkezdődhetett az építkezés. 
A terveket Hegedűs Péter, a FSzEK Központi 
Könyvtár tervezője, a belső építészeti munkákat 
pedig Jakab Csaba készítette el, a kivitelező cég a 
JUMA 2000 Kft. volt. Huszonhat évnyi működés 
után bezárt a könyvtár a Kontyfa utca 10-ben. Az 
utolsó kölcsönzési nap a Kontyfa utcában 2008. 
május 30-a volt, és mivel az átköltözésre már fel-
készülten vártak a könyvtár munkatársai ezért az 
ünnepélyes átadásra, már egy hónappal később, 
2008. július 4-én sor kerülhetett. Az olvasók 
2008. július 7-én 13 órától vehették birtokba az 
új korszerű közel 700 négyzetméteres Zsókavár 
utcai könyvtárat. Az újpalotai városrész köz-
pontjában, jól megközelíthető helyen a Zsókavár 
utcai szolgáltatóház emeletén lett kialakítva az új 
bibliotéka. Az újpalotaiak többsége már negyed 
százada várt erre a korszerű közkönyvtárra. Meg-
növekedett nyitvatartási időben, tágas válogatótér, 
áttekinthető, szellősen elhelyezett polcok, hívo-
gató folyóirat-olvasó, barátságos olvasói zugok, 
médiatár, internet sarok várják a látogatókat. A 
Zsókavár utcai könyvtárban nyolc olyan számí-
tógép van, amely az internet-használatot teszi 
lehetővé a nagy közönség számára, míg két gép 
a katalógus hozzáférést biztosítja. A fénymáso-
lási- nyomtatási lehetőség is minden látogatónak 

hozzáférhető és végre egy nagy 
gyermekkönyvtári tér várja a gye-
rekeket. A könyvtár állománya 
közel 35.000 dokumentumból áll. 
A könyvek, folyóiratok mellett 
CD-t, DVD-t és hangoskönyve-
ket is kölcsönözhetnek az olvasók. 
Alapszolgáltatássá vált immár a 
számítógép, az internet, az online 
és offline adatbázisok biztosítása, 

a mozgáskorlátozottak könyvtárba való bejutásá-
nak akadálymentesítése, illetve a könyvek házhoz 
szállítása a rászorultak részére. Az új könyvtár a 
hagyományos könyvtári feladatokon túl teret ad 
olvasói kluboknak, könyvtári rendezvényeknek, 
kiállításoknak, rendszeres gyerekfoglalkozások-
nak és egyben a közösségi találkozóhely szerepét 
is betölti. Teret biztosítanak a helyi civil életnek, 
találkozók, közérdekű beszélgetések, előadások 
megszervezésében lebonyolításában segítenek. 

A könyvtár a megnyitása óta eltelt években több 
tematikus programsorozatot, számos állandó és az  
aktuális eseményekhez igazodó felnőtt és gyermek 
programot szervezett. A Könyv-kép-tár program-
sorozatban kiállításokat rendezett a helyi festők, 
fotósok, művésztanárok és amatőr művészek anya-
gaiból. A Könyv-tár-zene-irodalom sorozatban a 
felnőtteknek szervezett beszélgetésekre, író-olvasó 
találkozókra a kortárs próza képviselőit hívták. A 
gyerekeknek inkább a versek és a zene segítségével 
igyekeztek kedvet csinálni az olvasáshoz.

Bízunk benne, hogy ezzel az új bibliotékával egy 
olvasóbarát, minőségi ellátást biztosító helyszínnel 
gazdagodnak a helybéli lakosok, ahol jól képzett, 
tapasztalt könyvtárosok várják az olvasókat.

Az új, Zsókavár utcai könyvtár
(forrás: a szerző gyűjteményéBől)
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