
Döntéshelyzetek és 
megoldások

KTE Őszi Szakmai Nap

Rónyai Tünde
az Árpád Gimnázium könyvtárostanára



1.döntés (?)

Felújítás?

Átalakítás?

Új könyvtár?

 eltérő anyagi lehetőségek
 különböző mértékű kompromisszumok 
(statika, tájolás, épületen belüli elhelyezés)
 de: több lépcsőben is tervezhetünk



2. döntés
a) Mire kívánjuk használni a könyvtárat?

egyéni és csoportos kutatómunka, kölcsönzés, 
tájékoztatás, forráskutatás, könyvtárközi 
kölcsönzés, informatikai szolgáltatások, 
reprográfia, iskolatörténeti kutatások és 
iskolatörténeti gyűjtemény szervezése, könyvtári 
szakórák és könyvtárhasználati foglalkozások 
megtartása (egyéni, csoport- vagy frontális 
munka), könyvtári rendezvények, műsorok, 
kiállítások stb.



b) Az állomány elhelyezésére és a 
csoportos használatra szolgáló terület
aránya milyen legyen? 
Nyugat-európai ajánlás: 2/1 az állomány 
javára!



c) Az övezetek aránya milyen legyen?

 a bejárati térség, valamint a nyilvántartás, 
ellenőrzés és tájékoztatás övezete

 a kézikönyvtár és folyóirattár
 a kiválasztó övezet
 az egyéni és kis csoportos kutatómunka 

övezete
 foglalkoztató tér 
 a könyvtárostanár műhelye
 raktár
mosdó



3. döntés

a) Milyen nagy az állomány (selejtezés)? 
b) Milyen egységekre kívánjuk tagolni?

szabadpolc vagy zárt szekrény
polcfolyóméter
polcszélesség és –magasság
dokumentumtípusok elkülönítése
a polcrendszerek közti távolság



4. döntés
A felhasználók száma, kora, igényei

a bútorzat mérete(i)
 székek asztalok száma
a székek anyaga (kárpit, fa, műanyag)
a polcrendszer és a kölcsönzőpult 

magassága
elektromos berendezések száma, 

csatlakozási helye



5. döntés
A könyvtárban dolgozók igényei

 a munkahelyek száma, elhelyezése, mérete 
(műhely, pult)

 a munkaeszközök elhelyezése (szkenner, 
fénymásoló…)

 étkező, mosdó



…és még sok apróság (?)
 a padlóburkolat anyaga (tartósság, zaj)
 a világítás
 a polcrendszerek lábakon álljanak, legyen 

hátoldaluk
 a fény útját ne torlaszoljuk el
 a polcok kiemelhetőek legyenek
 a székeket be lehessen tolni az asztalok alá
 a bútorok lába alatt legyen csúsztatófilc
 a függöny jól sötétítsen
 legyen helye a feliratoknak, dekorációnak
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