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Szabványok, jogszabályok

• Szabványügyi Közlöny 2007. évi 
december havi száma -> a Magyar 
Szabványügyi Testület: Oktatási intézmények új 
tervezési előírásai

• 19/2002. OM-rendelet a közoktatási 
intézmények elhelyezésének és 
kialakításának építészeti-műszaki 
követelményeiről

• 11/1994. MKM rendelet 7. melléklete



Ajánlások

• Az IFLA és az UNESCO közös iskolai 
könyvtári nyilatkozata: Az iskolai könyvtár 
mindenki számára a tanítás és tanulás 
színhelye.

www.opkm.hu/download/ImOk.pdf 



Dán Krisztina: Az iskolai könyvtárak 
építészeti, térszervezési és berendezi 

sajátosságai
• aktuális iskolaépítészeti szabványok, 

jogszabályok
• Szempontok, amelyeket érdemes figyelembe 

venni ideális könyvtár tervezésekor: 
alapfeladatok, iskolatípus, adott iskola nevelési 
céljai/tanterve, használók, szolgáltatások, 
gyarapodás…

• Iskolaikönyvtár-építészetre szakosodott szakértő 
közreműködése

• Jó példák



Hock Zsozsanna – Kürtösi Zsoltné: 
Építsünk könyvtárat! Változatok az 

iskolai könyvtárra
• Könyvtárosok beszámolója a tervezés –

kivitelezés - használat folyamatáról:
– Áldás Utcai Általános Iskola Könyvtára
– Veres Péter Gimnázium Könyvtára
– Árpád Gimnázium Könyvtára



Celler Zsuzsanna: Építsünk könyvtárat!
A könyvtár elhelyezése, berendezése az oktatási intézményben

• Mérföldköveket állít fel,
• Hosszútávon a régi könyvtárak átépítésekor 

támpontot jelenthet
• Intézményi lehetőségek kiemeltek
• Cél az információellátás
• Jó példák itthon és külföldön
„Amikor az oktatási módszerekben változás áll be, akkor a 

könyvtár feladatait is újra kell gondolni és idővel 
megváltoztatni a könyvtári funkcionális terek arányát és 

egymásutániságát.”



Papp István: A könyvtár épülete és 
berendezése

Tervezési folyamat:
• Előtervezés
• Szakmai tervezés/program
• Pályázat, 

– Beruházási program,
– Kivitelezési tervek

• Társszervezők:
– Belsőépítészet megformálás

• Beüzemelés
• Kiértékelés



Virágos Márta: A Könyvtárépítés 
tízparancsolata

1. Az ideális könyvtár legyen  flexibilis, az új igényekhez alkalmazkodó 
alaprajzzal, szervezeti és funkcionális felosztással. 

2. A kompakt épület segítse a dokumentum, az olvasó és a személyzet 
mozgását. 

3. Az épület, illetve az azon belüli szolgáltatások megközelíthetősége 
kiemelt szempont. 

4. Az épület a későbbiekben bővíthető legyen, minimális bontással. 
5. Az állomány és az olvasók elhelyezésének  variálhatósága nemcsak 

esztétikai, hanem felhasználói szempontokat is szolgáljon. 
6. Az épület egyszerű felépítése, a dokumentumok, és az olvasók  

szervezett elhelyezése az igényekhez alkalmazkodjon. 
7. A kényelmes környezet hozzájárul a hatékonyság növekedéséhez. 
8. Az  állandó  környezeti feltételek fenntartása a dokumentumok 

állagának megóvásához szükséges. 
9. A  gyűjtemény  biztonsága, az olvasók viselkedésének felügyelete a 

könyvtárak működésének egyik alapeleme kell, hogy legyen. 
10.Végezetül a könyvtár legyen  gazdaságos, a pénzügyi és 

személyzeti szempontból minimális építési és fenntartási költséggel.



Dán Krisztina: Útmutató az iskolai 
könyvárak fejlesztéséhez

• Alapmű
• Telepítési, fejlesztési alapelvek
• %-ban ad meg optimális elveket
• Az új iskolai könyvtárak kiképzésénél és 

belső megtervezésénél az alábbiakat kell 
figyelembe venni:
– A könyvtári funkcionális terek és normáik
– Állományfejlesztés és gyűjteményszervezés
– A könyvtárosi munka



www.ki.oszk.hu
• ÚMFT - könyvtári fejlesztések 
• EU-s pályázatokkal kapcsolatos dokumentumok

• Könyvtárépítés
• Könyvtárépítési útmutató 
• Építészeti jogszabályok 
• Építészeti szabványok 
• Új könyvtárak 
• Felújított könyvtárak     
• Világítástechnika 

• Könyvtárberendezés
• Bútorok 
• Költöztetés 



www.ofi.hu
• Az iskolai könyvtárhasználat hazai innovatív példái 

/2009. június 17./
• Az iskolai könyvtárak fejlesztési stratégiája /2009. június 

17./
• Celler Zsuzsanna :: A tudásalapú társadalom felé /2009. 

június 17./
• Papp Júlia :: Kislakás- és iskolaépítés Budapesten a 20. 

század elején /2009. szeptember 30./
• Dán Krisztina–Varga Zsuzsa :: Az iskolai könyvtár mint 

információs forrásközpont /2009. június 17./
• …



Hasznosak…

• http://konyvtarepiteszet.klog.hu/
– Könyvtárépítészet – library architecture -Takács Dániel
– Sok külföldi példa és néhány hazai kezdeményezés

• British Council és a Könyvtári Intézet 
közös szervezésében: 

• Rachel Van Riel Olvasásfejlesztő tréningje
• Olvasókörök tréning /2008./

• Mikulás Gábor: Polcokon porosodó 
könyvek KIT cikke(i)

• Maria Larsson, Göteborg, Swédország

http://konyvtarepiteszet.klog.hu/�


Köszönöm a figyelmet!

Meskóné Dékány Dóra
dede2@freemail.hu

06-20/3651-661
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