
Budapešt, 24. 9. 2009 

Jednodňový poznávací zájazd do Budapešti – Návšteva Mestskej knižnice v Budapešti s 

odborným výkladom. 

Príspevky dvoch účastníčok: 

Ľudmila Čelková: Bratislavská pobočka Spolku slovenských knihovníkov prišla s výborným nápadom – 

zorganizovať v septembri študijnú exkurziu do Mestskej knižnice Ervina Szabóa v Budapešti. Tento 

krok sa stretol s priaznivou odozvou členov a tak sa začali prípravy, organizácia podujatia a všetko, čo 

s cestou súvisí.  

 31 knihovníkov z Bratislavy a okolia sa stretlo skoro ráno vo štvrtok dňa 24. 9. 2009  pri rýchliku 

Metropol a študijná cesta sa mohla začať. V Budapešti nás privítal jasný, slnečný deň, akoby 

predurčený na prechádzku mestom a jeho pozoruhodností. Vďaka predvídavosti hlavnej 

organizátorky dostali všetci účastníci mapku centra Budapešti a niekoľko atraktívnych turistických 

trás a popisom zaujímavostí. Najskôr však bola naplánovaná návšteva knižnice.    

Impozantné budovy Mestskej knižnice Ervina Szabóa prítomných knihovníkov doslova ohúrili. 

Odborný a pútavý výklad  TŰNDE TÉCHY pracovníčky budapeštianskej knižnice trpezlivo tlmočila 

MARGIT POLÁKOVÁ zo Senca. Zoznámila nás s históriou vzniku knižnice, rekonštrukciou jej palácov, 

prezreli sme si najdôležitejšie oddelenia (vrátane detského i regionálneho oddelenia), študovne, 

čitárne, špecializované pracoviská – všade „dýchala“ história. Sprievodkyňa nás podrobne zoznámila 

predovšetkým so službami tejto knižnice, ktorá svojim fondom a službami ďaleko prekračuje knižnicu 

s názvom ,,mestská“ v našom ponímaní. Veď jej 2 mil. fond, 5 tisíc návštevníkov denne a dodanie 

knihy čitateľovi zo skladu v časovom horizonte od 10-30 min.(o čom sme sa názorne presvedčili) 

hovorí vari za všetky ostatné štatistické údaje. Mali sme čo závidieť! 

 Vo voľnom čase každý využil možnosti, ktoré ponúkal príjemný jesenný deň v Budapešti. Opäť sme sa 

večer stretli pri Metropole. Napriek tomu, že si členovia hradili cestu, ocenili aktivitu Bratislavskej 

pobočky SSK a iniciatívu i obetavosť jej predsedníčky SYLVIE KOVÁČOVEJ. Podobný postup by privítali 

aj pri ďalších podobných podujatiach v budúcnosti. 

 

Helena Mlejová: Exkurzia v Mestskej knižnici E. Szabóa bola veľmi zaujímavá a inšpiratívna pre 

slovenské knižnice, pre ktoré môže byť v mnohom vzorom. Moderne zrekonštruované priestory sa 

snúbia s pôvodnými architektonickými prvkami budovy a vytvárajú príjemné miesto pre kultúru 

a vzdelávanie, ktoré je skutočne radosť navštíviť. Kaviareň v prízemí je prístupná pre všetkých a je 



lákadlom aj pre ľudí, ktorí by do knižnice možno inak ani nezavítali. Čitatelia majú k dispozícii šatňu 

alebo skrinky. V celej knižnici sú pre nich vyčlenené počítače s prístupom do katalógu. Vo všetkých 

priestoroch sa nachádza dostatok stoličiek a  kresiel, do ktorých sa možno pohodlne usadiť a čítať. 

Nesporne najväčšou atrakciou knižnice sú študovne s pôvodným historickým mobiliárom, krásnymi 

lustrami a elegantnými tapetami. Ich návštevníci môžu študovať odbornú literatúru z oblasti 

humanitných vied skutočne štýlovo a výnimočne. Knižnica pôsobí ako celok veľmi kompaktne a je 

dôkazom toho, že moderné technológie môžu na jednom mieste existovať s tradíciou a historicizmom.  
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