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Előzmények:  
Iskolánk a város legrégibb, de egyben legmodernebb iskolája, 2009-ben 
ünnepeltük fennállásunk 270. évfordulóját. A város legnagyobb általános 
iskolája vagyunk, jelenleg 725 tanulónk van. A 69 pedagógus munkáját 34 
technikai dolgozó segíti.  
 
Könyvtárunk alapítása az 1958. évre datálódik. Az eltelt évek alatt mind a 
tárgyi mind a személyi feltételeket illetően sokat változott.  
2010. januárig iskolánk két egymástól több utcányira lévő épületben működött, 
az Esze Tamás utcai épületben az alsó tagozat, a Rózsa utcában a felső tagozat. 
Ennek megfelelően két könyvtárra volt szükség. A főkönyvtár az Esze Tamás 
utcai épület tetőterében volt, egy kb. 80 m2–es helyiségben. A könyvtárban 
egyszerre harminc tanuló vehetett részt könyvtárhasználati vagy egyéb tanórán. 
 
A felső tagozat könyvtára a Rózsa utcai épület új szárnyában kapott helyet, 
rendkívül esztétikus kialakításban. Kb. 34 m2-es alapterületen. A méretéből 
adódóan kisebb létszámú (bontott csoportok) tanulócsoportok fogadására volt 
csak alkalmas. 
 
2010 januárjában egy új, modern, háromszintes iskolaépületet vehettünk 
birtokba.  
Intézményünk belső és külső kialakításával, magas technikai felszereltségével 
(minden teremben interaktív tábla) megfelel a XXI. század elvárásainak. 
 

Az új épület, 12000 m2 alapterületű, generáltervezője Dobai János építész 
volt, aki felkérte Tardos Tibort, hogy belsőépítészként működjék közre a 
tervezési folyamatban. (Tardos Tibor 2010-ben az év belsőépítésze lett.) A 
kivitelező a ZÁÉV. Az épületet a Budaörsi Önkormányzat építtette. A beruházás 
önerőből történt, és a berendezéssel együtt 3 milliárd forintba került. Az épület 
berendezése közbeszerzéssel történt, ezt az ASS Magyarország Kft. koordinálta. 
A bútorokat és egyéb berendezési tárgyakat maguk a kollégák választották ki.  

Az épület 

Az épületben a 24 tantermen és a szaktantermeken kívül 500 adagos konyha és 
étterem, két kosárlabdapályát tartalmazó, kettéválasztható tornaterem található. 
A földszinten a konyha-étterem, a jelentős méretű többszintes aula és 
teremgarázs kapott helyet. Az első emeletre kerültek a hatalmas tornaterem, a 
szaktantermek és az irodák (gazdasági, igazgatói, titkárság). A második emeletre 



az alsós tantermek és az alsós tanári szoba került, a 3. emeleten a felső tagozat, a 
felsős tanári, a fejlesztő és logopédiai szobák, pszichológusi szoba, az ének zene 
szaktanterem és a könyvtár kapott helyet. A könyvtár és az énekzene terem 
között alakították ki az olvasó, illetve többfunkciós közösségi termet. 

Könyvtár:  
A középső lépcsősoron felérve, a folyosón jobbra fordulva érünk a könyvtár 
bejáratához. Az üvegajtón belépve az olvasóterembe jutunk. Ez a terem kb. 120 
m2-es, többfunkciós közösségi tér, amely kiváló teret és lehetőséget teremt a 
rendezvényekre, értekezletekre. Jelenleg 50 fő befogadására alkalmas (ennyi 
szék és asztal van). Van digitális tábla, itt kaptak helyet a folyóiratállványok, a 
televízió, a DVD és videó lejátszó is. A számítógépes asztalok mellett egyszerre 
nyolc tanuló fér el, bár jelenleg még csak 2 számítógép áll a gyerekek 
rendelkezésére. 
 
Az olvasóteremből jutunk be a könyvtár könyvkiválasztó terébe, amely kb. 80 
m2. Állományunk: kb. 8300 kötet, + 350 elektronikus dokumentum, + brosúra 
(kb. 3500 db) 
 
Berendezés:  
Az épület tervezési folyamatába nem tudtunk beleszólni, mert akkor még nem 
mi voltunk a könyvtárosok. A berendezés, bútorzat tervezése a könyvtárosok 
feladata volt, alaprajz segítségével történt. Az interneten böngészve találtunk rá 
a szanyi székhelyű Mera-Glob Kft.-re. A bútorok megválasztásánál több 
szempontot vettünk figyelembe: 

- az új bútorok színben és formában alkalmazkodjanak a meglévő, 
régi, funkcionálisan jól használható elemekhez. Az olvasóban elhelyezett 
trapéz alakú, rendkívül jól variálható asztalainkat szerettük volna megtartani, így 
lettek az új bútoraink bükk színűek. A tv állvány is a régi épületből „jött” 
velünk. 

- egyik legfőbb szempontunk volt a megfelelő méret. Mivel 
könyvtárunkat legnagyobb létszámban az alsósok látogatják, így az ő életkori 
sajátosságaikat figyelembe véve, 150 cm magas polcokat választottuk. Mivel 
ebben a teremben szinte egy teljes falfelületnyi ablak, valamint a terek 
egybenyitására és elválasztására szolgáló ajtó van (mindössze az egyik rövid 
falon nincsenek nyílászárók), így szükség volt a térben elhelyezett 
könyvállványokra is. Jelenleg 4 párhuzamosan sorban 4-4 állvány van. (még van 
4 olyan állvány, amit helyszűke miatt máshol tudtunk elhelyezni. 
A térbeli elhelyezés miatt kétoldalú könyvállványokat rendeltünk. A falak 
mentén 180 cm magas egyoldalú könyvállványok találhatók, itt helyeztük el a 
kézikönyveket.  

- stabilitás: a régi könyvtárainkban állandó problémát okozott, hogy a 
könyvek súlya alatta polcaik meggörbülte, illetve nehezen tudtuk szabályozni a 



polcok magasságát. Ezért választottunk jól variálható magasságú acéllemezes 
polcokat. 
 

- kölcsönzőpult : megválasztásának fő szempontjai:  
* ne legyen túl magas, hogy a kis alsósokkal is jól lássuk egymást 
* két könyvtáros számára biztosítson munkaasztalt. 
A kölcsönzőpult alatt két gurulós konténerben tartjuk irodaszereinket. 
 
  Egyéb bútorok:  
* Két zárható szekrényben tartjuk az elektronikus dokumentumokat, illetve 
egyéb, a könyvtárral kapcsolatos iratokat. 
* könyvszállító kocsi, 2 db van, nagyon jól használhatóak. 
* könyvkiválasztó láda 
* gurulós konténer (ezen van a nyomtató) 
* FormCube maxi építőelem készlet (23 db elemes), Siefel EurocartKft. 
 
Raktár:  
Két raktárunk is van, de igazán csak az egyiket tudjuk használni. Az egyikben 
egy elektromos kapcsolószekrény van, így ott csak a selejtezendőt, és az egyéb 
„kacatokat” tartjuk. A másik raktárban a tankönyveket helyeztük el. 
 
Informatikai és egyéb ellátottság: 

- két tanári számítógép 
- 2 tanulói számítógép 
- Színes nyomtató és fénymásoló 
- Telefon 
- Interaktív tábla 
- Tv, video, DVD lejátszó, HI-FI 
- Hőkötő gép 
- lamináló 
- vágógép 

 
 
Készítették: 
Molnárné Fricz Gabriella  
és 
Eredicsné Gáti Erzsébet 
könyvtárostanárok 
 
Az előadás a mellékelt prezentáció kíséretében elhangzott a Könyvtárostanárok 
Egyesülete Őszi Szakmai Napján 2010. október 27-én. 


