
A MÉSZ könyvtár működése 2009-től 2011-ig 
 
A könyvtár könyvállománya 2009-ben 27, 2010-ben 58, 2011-ben 48 db könyvvel gyarapodott, ebből a Cser 
Kiadó 50% -os kedvezményt adott 12 db szakkönyve megvásárlására, a többi kizárólag ajándékozásból 
származik. 
 Az új könyvekről rendszeresen tájékoztatást adunk a havonta megjelenő Építész Közlönyben, minden 
alkalommal megköszönjük, mint most is mindazoknak a támogatást, akik segítik a állomány bővülését. 
Ki kell emelnünk a Terc Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Kiadó, az Építésügyi Tájékoztatási Központ  és a 
COMPLEX Kiadó szerepét,  mivel  az ő ajándékkönyveik teszik ki a gyarapodás nagy részét. A Terc Kiadó és a 
COMPLEX Kiadó minden egyes újonnan megjelenő kiadványából kap a könyvtár egy-egy példányt.  
 
A könyvtárban megtalálható14 hazai szakfolyóirat - kettő kivételével, melyek előfizetéses lapok (Magyar 
Iparművészet, Műemlékvédelem), valamint a külföldi folyóiratok gyarapodása cserekapcsolataink révén 
biztosított. A csere alapja Szövetség lapja, a Régi-új Magyar Építőművészet c. szakfolyóirat. 
 
Magyar nyelvű folyóirataink: 

4D Tájépítészeti és 
kertművészeti folyóirat 
Budapest 
Alaprajz 
Építési megoldások 
Intérieur 

Magyar Építéstechnika 
Magyar Iparművészet 
/előfizetéses/ 
Metszet 
Múzeumcafé 

Műemlékvédelem 
/előfizetéses/ 
Octogon 
Országépítő 
Örökség 
Szép kertek  

 
A külföldi folyóiratok Ausztriából, Finnországból,Görögországból, Németországból, Spanyolországból, 

Németországból, Svédországból érkeznek összesen tizenkilenc fajta kiadvány. 
2009–ben   a könyvtár internet elérhetősége megvalósult.  
Hosszú idő óta nem volt másolási lehetőség, ma már van  egy jól működő másológép a könyvtárban. Mivel az 
állomány egy része nem kölcsönözhető (pl. 1950 előtt kiadott könyvek, bekötött folyóirat évfolyamok), ezért 
különösen nagy jelentőséggel bír ez a lehetőség. 
A MÉSZ közreműködésével múlt évben megjelent a Holnap Kiadó és az ÉTK Kiadó által kiadott Hudec László 
munkásságáról szóló két színvonalas kiadvány. 
Szintén a MÉSZ kiadásában készült katalógus. a „Fiatalok feketén-fehéren” c. kiállítás anyagából. 
 
A könyvtárban megvásárolható könyvek és folyóiratok: 
- SZEKÉR László: A fenntartható építészet felé, 
- Az Építészet mesterei sorozatból PIERRE VAGÓ. Egy mozgalmas élet című könyv  Holnap Kiadótól 
- A Fiatalok feketén-fehéren, 2006, 2008, 2010 
- Posztumusz Ybl Miklós-díj 2010, Winkler Barnabás szerkesztésével 
-  Architecture V4 1990-2008, 
- Országépítő 
- Régi-új Magyar Építőművészet. 
 
Ez évben befejeződött a könyvállomány digitális adathordozón, a TEXTLIB integrált könyvtári rendszerben 
történő feldolgozása. Következő lépés lenne az interneten való elérhetőség megoldása. 
 
Ez úton kérjük azon szövetségi tagok jelentkezését, akiknek birtokában vannak a Magyar Építőművészet 1914-
1925, valamint 1935-1940 között megjelent kötetei közül valamely és szívesen átadnák a könyvtárnak, ugyanis 
ezen évfolyamok hiányoznak az állományból. 
 
Köszönetet mondunk mindazoknak, aki segítették és a jövőben is szándékoznak segíteni a MÉSZ könyvtár 
működését. 
 
Susán Klára könyvtáros 


