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A KÖNYVTÁR, MINT 
HARMADIK HELY

„Az első hely az otthonunk, a második a munkahelyünk, a harmadik pedig 
egy, az előbbi kettőtől független közösségi tér.” 

Ray Oldenburg

- a „közösség kapuja”

- közelebb hozza egymáshoz a fiatalokat és 
a felnőtteket

- összehozza a különböző korú és 
érdeklődésű embereket

GENERÁCIÓK TALÁLKOZÁSA
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Jobb mint otthon…

-a könyvtár tökéletes harmadik hely lehet

• Kikapcsolódás

• Szórakozás

• Közösségi együttlét

• Tudásmegosztás



A KÖNYVTÁR, MINT 
HARMADIK HELY

Milyen az igazi harmadik hely?
Ahol…

• közösségek tudnak kialakulni
• egyéni igények érvényesülhetnek_ ezek felmérése_ információk gyűjtése

Új terek kialakítása_
funkcióját vesztett terek átalakítása

- újragondolás
- szolgáltatások , lehetőségek sokasága 
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1. Használói visszajelzések+ statisztikák

2. Igényfelmérés

3. Térátalakítási és szolgáltatási terv készítés

2018. KamaszHíd_ ifjúsági részleg

2019. Zöld udvar és Terasz Könyvtár

2020. Infotér_közösségi iroda

2021. Közösségi alkotótér
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2018 - KAMASZHÍD KIALAKÍTÁSA
Célcsoport:
• kamaszok, fiatalok

Előzmények:
• 2002-ben kialakított tér (Infohíd) funkcióvesztése

• Olvasók diadala játék (2015) – kamaszok jelenléte  a könyvtárban

• Könyvsú-go alapján tini könyvespolcok kialakítása 2017-ben

• Igény a térfoglalásra

Megvalósítás:
• Igényfelmérés-tervező pályázat

• NKA szolgáltatási tér bővítésére pályázat

• Önkormányzati támogatás (Ifjúság Éve)

• Saját tér- és szolgáltatás tervezés és kivitelezés

Legyenek mobilak a bútorok
Legyen kényelmes, mint egy második otthon
Legyen viszonylag elzárt
Legyen benne egy közösségi tér
Legyen inspiráló, kreatív tér: kiállítófelület, üzenőfal



K A M A S Z H Í D



A KÖNYVTÁR, MINT 
HARMADIK HELY

2019 – ZÖLD UDVAR ÉS TERASZ KÖNYVTÁR

Célcsoport:
• A könyvtár minden olvasói rétege

Előzmények:
• Szemléletformálás_zöldesítés kívül és belül
• új stratégiai cél a Zöld Könyvtári elvek érvényesítése
• Levegőtlen épület- kinti terek hasznosítása
• Új közösségi tér lehetősége- rendezvényhelyszín

Megvalósítás:
• Zöld könyvtár éve 2019
• Saját tervek készítése: 

• terasz könyvtár kialakítása, 
• udvar zöldesítése

• Önkormányzati támogatás 
• Saját tér- és szolgáltatás tervezés és kivitelezés
• IFLA zöld könyvtári pályázat benyújtása

Stratégiai célok:
 gazdaságos működés
 megújuló energiaforrások használata
 zöld felületek kialakítása 
 elektronikai eszközök lecserélése környezetbarát 

termékekre
 zöld gyűjtemény kialakítása-
 zöld szolgáltatások-
 papírmentes intézmény paperless office
 saját tudásbázis kihasználása, tudásmegosztással
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ZÖLD UDVAR
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Célcsoport:
• Home office-ban dolgozók
• Kiscsoportok, tárgyalások
• Magazin olvasók
• Fiatal felnőttek (YA)

Előzmények:
• Olvasói szokások megváltozása_igényfelmérés
• Igény az irodai programok, kellékek,terek használatára
• Közösségi terek bővítése_találkozóhely
• Ruhatár átalakulása_személyes őrzés megszűnése
• Miújság kávézó aktív működése

Megvalósítás:
• 2019_tervezés_saját forrás megteremtése
• Bútorok cseréje, új székek, polcok=korszerűsítés
• Modern világítás
• Közösségi iroda kialakítása
• Új tájékoztató pont_frontális helyen
• Munkaállomások_laptopok biztosítása

Stratégiai célok:
 új típusú szolgáltatások
 papír alapú és digitális folyóiratok olvasása, 

kölcsönzése
 információs szolgáltatások, beiratkozás, olvasói 

eligazítás
 közösségi iroda 
 irodai szolgáltatások-internet (könyvtári és saját 

eszközzel egyaránt)
 DJP pont feladatok
 New Adults könyvek 
 kiemelés-zenehallgatás
 kiállítások-irodalmi estek
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INFOTÉR…Jobb mint otthon
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2021-MAKERSPACE- KÖZÖSSÉGI ALKOTÓTÉR
Célcsoport:

• Kreatív nagyik
• Alkotó fiatalok, alkotói kiscsoportok
• Játékos családok

Előzmények:
• Olvasói szokások megváltozása
• CD, DVD lemezek kölcsönzésének visszaesése-statisztikák alapján
• Közösségi terek bővítése - új funkció létrehozása
• Képzésen való részvétel

Megvalósítás:
• 2021_tervezés, NKA pályázat
• Bútorok cseréje, új székek, polcok=korszerűsítés
• Alkotói közösségek létrehozása
• Szolgáltatási csomag elkészítése



MAKERSPACE-
Közösségi alkotótér



TEREK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK

A regények helyszíne nem csak egy fizikai tér, ahol a 
történetünk játszódik, hanem egy játékostárs. 

Segítségével mélységet adhatunk a történetünknek, 
többlet jelentéssel ruházhatjuk fel művünket, a 

térszimbolika pedig rejtett üzeneteket közvetít az 
olvasó felé.

Az olvasók élményt keresnek, a tér 
kiválóan alkalmas arra, hogy 

az alapterméket, szolgáltatást kibővítsük 
élményelemekkel. 



AZ OLVASÓ ÉLMÉNYT KERES,

Származtatott 
szolgáltatások

Tárgyi eszközök

Befogadást 
segítő eszközök

Kulturális 
termékmag

NEM SZOLGÁLTATÁST. 

A mi feladatunk, hogy a kulturális termékből
élményt varázsoljunk a számára.



KAMASZHÍDHOZ KAPCSOLT 
TÉRÉLMÉNYEK

• Híd: szimbolikus átmenet a felnőtt- és 
gyermekkor között

• Magány: távol mindentől, bekuckózós hely
• Játék: könyvek mellett a hídon 

képregények, mangák, társasjátékok, 
lemezek

• Otthonosság: süppedő szőnyegek, vidám 
színek, kényelmes bútorok, üzenőfal

• Közösségi élmény: csocsóasztal, X-boksz, 
szobabicikli, mobil bútorok

• Tanulás: munkaasztalok, laptop, rajztábla





KAMASZHÍDHOZ KAPCSOLT 
SZOLGÁLTATÁSOK

• Kisközösségek: írókör, olvasókör, médiaklub, 
anime klub, War game, angol társalgási 
klub, sakk kör

• Alkotótér és kiállítóhely – kurzusok
• Programok: ifjúsági alkotók bemutatkozása, 

ifjúsági írók, vloggerek, influenszerek
meghívása

• Háromnapos kreatív író/olvasó tábor
• Tematikus napok: japán, görög nap
• Kamaszoknak szóló könyvtári órák
• Éjszaka a könyvtárban: közösségépítő 

alkalmak







KAMASZHÍDHOZ KAPCSOLT 
GYŰJTEMÉNY

• Könyvsú-go: egy nagyon nem 
hagyományos, tematikus elrendezés

• 13 téma: a fiatalokat leginkább érintő 
témák

• Könyvválasztó oldal elektronikusan: a nagy 
könyvturmix

• Idegen nyelvű regények
• Mangák, képregények, animék
• New Adult: a kamaszkori olvasmányt követő 

tematikus válogatás
• Moly polcok: Tinipolc, New Adult polc





ZÖLD KÖNYVTÁRHOZ KAPCSOLT 
TÉRÉLMÉNYEK

• Kertélmény: Teraszkönyvtáron kávézó, 
újságok, virágok

• Pihenés: Zöld udvaron napozóágyak, 
napvitorla, műfű, pingpongasztal

• Artjáró: zöld kiállítótér, udvari koncertek, 
irodalmi estek – a kreativitás élménye

• Tündérkert: újrahasznosított anyagokból a 
legkisebbeknek – a varázslat élménye

• Olvasók kertje és Olvasók fája – közösségi 
élmény



ZÖLD KÖNYVTÁRHOZ KAPCSOLT 
SZOLGÁLTATÁSOK

• Udvari programok: klubok, táborok, estek
• Zöld könyvtári órák: a fenntarthatóság és 

környezetvédelem témakörében
• Szemléletformálás: zöld programok, zöld 

kommandó nem csak olvasóknak
• Zöld honlap: külön menüpontban gyűjtjük 

zöld szolgáltatásainkat, de a 
távszolgáltatások kibővítése is stratégiai cél

• Paperless office: közös drive, elektronikus 
szóróanyagok, távszolgáltatások



ZÖLD KÖNYVTÁRHOZ KAPCSOLT 
GYŰJTEMÉNY

• Zöld polcok: gyermek és felnőtt 
könyvtárban külön gyűjteményrész

• Tündérkert mesepolc
• Molyos zöld polc
• Zöld könyvajánlók
• Zöld pecsét





INFOTÉRHEZ KAPCSOLT 
TÉRÉLMÉNYEK

• A mindent egy helyen élménye:
• Teraszkönyvtár: kávézó, újságok, kényelem, zöld kert 

a város szívében
• Tárgyaló: a helyiség kisebb tárgyalásokra is alkalmas 

mobil bútoraival
• Munkaállomások: minden, ami a közösségi irodához 

szükséges, itt megtalálható
• Nappali: a munka mellett kényelmes kuckó a 

lazításhoz
• Akadálymentesség és átjárhatóság: regisztráció 

nélkül, a legnyitottabb terület
• Művészet: a város kultikus kiállítóhelye is itt található



INFOTÉRHEZ KAPCSOLT 
SZOLGÁLTATÁSOK

• Információ: minden, ami a könyvtárral 
kapcsolatos és közérdekű információ 
szolgáltatás – oltási regisztrációs pont

• Közösségi iroda: munkaállomások, laptopok, 
irodai eszközök, wifi

• DJP program: csoportos és egyéni számítógépes 
tanfolyamok, segítség ügyfélkapu használatához

• Folyóirat-olvasó: digitális és hagyományos 
megjelenésű

• Adatbázisok: Jogi, Observer, NAVA
• Mi Újság? Irodalmi Kávézó



INFOTÉRHEZ KAPCSOLT
GYŰJTEMÉNY

• New Adult regények
• Magazinok, napilapok: a szakfolyóiratok 

nem itt találhatóak
• Társasjátékok
• Dokumix: könyvek, CD-k, DVD-k
• Kávézó könyvei



MAKERSPACEHEZ KAPCSOLT 
TÉRÉLMÉNYEK

• Inspiráció élménye: a hely szerves folytatása az 
Artjáró udvarnak és kiállítótér is egyben – az 
inspiráció élményét maga a hely adja: a 
MásArczenei és filmrészleg

• Egyben, mégis külön: mobil bútorokkal az 
egész tér belakható, a funkciónak megfelelően 
átrendezhető

• Kirakat: nagy üvegfelületű ablakokban 
elhelyezett szolgáltatások önmagukat 
reklámozzák 

• Színek és formák: a tér berendezése 
kreativitásra ösztönöz



MAKERSPACEHEZ KAPCSOLT 
SZOLGÁLTATÁSOK

• Lego játszótér: könyvtári órák helyszíne is
• Könyvkötészet: kreatív kézműves 

foglalkozások
• Varróműhely: klubok, zöld könyvtári 

programok 
• Sütisarok: a beépített sütő könyvtári 

foglalkozások, programok helyszíne is lesz
• Rajzasztal
• 3K: Könyv, Kávé, Kötés – új olvasókör 

indítása



MAKERSPACEHEZ KAPCSOLT 
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• Fonaltár: zöld könyvtári szemlélet is megjelenik
• Magtár: zöld könyvtári szemlélet is megjelenik
• Sütisarok: a könyvtár nem csak könyveket 

kölcsönöz érvényes olvasójeggyel 
(pingpongütő, társasjáték, sütiforma)



Linkek:
www.gvkik.hu
https://konyvsu-go.gvkik.hu/
https://www.gvkik.hu/zold_konyvtar
https://www.facebook.com/kamaszhidgodollo
https://www.facebook.com/godolloi.konyvtar
https://www.gvkik.hu/blog/milyen-szinu-konyvborito-
illik-hozzad-2/

Egy utolsó jótanács:
Hassunk az olvasók 
érzékszervére és érzelmeire!



KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!
Kérdezzetek!

Istók Anna: istoka@gvkik.hu

Liskáné Fóthy Zsuzsanna: fothy@gvkik.hu

Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ


