spirális lépcső

fényhengerek
az épületen átmenő üveg hengerek
vizuális és fizikai kapcsolatot teremtenek
az utca szint és az ég között,
természetes bevilágítást biztosítanak
a fedett/nyitott városi térnek és fáinak

tetőszint - játszó- és olvasókert

4. emelet - könyvtár, irodaszint,
gyermekkönyvtár és tinédzser olvasó

3. emelet - könyvtár, oktatószint, előadók, felnőtt olvasó

2. emelet - levéltár, adminisztrációs szint

1. emelet - levéltár, kutatószint

Földszint - előcsarnok, recepció, kávézó, információs pult, ajándékbolt

-1. szint - levéltár és könyvtár teljes irat - és könyvállományának tárolása

-2. szint - mélygarázs, parkolószint
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Műszaki leírás: Hódmezővásárhely „Könyvtár és tudásközpont építészeti megfogalmazása”- tervpályázathoz
Preambulum
Németh László legendás vásárhelyi korszakát (1945-48) követő hallgatás évei után 1957-ben Kossuth-díjat kapott, összegét a
(hódmező) vásárhelyi gimnázium könyvtárának ajándékozta.
„Ha egy mondatban kéne életem célját megfogalmazni, az a magyar irodalom és művelődés világszintre emelése volt…”
Németh László
…„Milyen édes jutalom az után, amikor előmbe állnak azok a kis fiúk, kis leányok, s verset mondanak nekem az én
verseimből! Pedig némelyik még az á -bét is alig ismeri…”
Pósa Lajos (leveléből)- Mikszáth Kálmán úrnak
Koncepcionális alapvetések:
Tervpályázatunk lényege, hogy a Kossuth tér határoló térfalainak utolsó „foghíját” úgy beépíteni, hogy karakteres
saroképítmény épüljön, de a jelenleg meglévő kis terecskét is megőrizzük oly módon, hogy az Ótemplom, a Kossuth tér, a
városháza tornyának látványa (az Andrássy út felől jövet) megmaradhasson. Építünk, de a lombkoronák magasságában és
létrehozunk egy új fedett-nyitott városi rendezvényekre kitűnően alkalmas teret. A hatvanas években épült, a vásárhelyiek által
„Sarokháznak” nevezett épületet mindenképpen megtartásra javasoljuk, és beillesztjük a Könyvtár és Tudásközpont
épületegyüttesébe. Az épület jó állagú, értékes épület, véleményünk szerint bontása felelőtlenség, szakmai, etikai és
gazdaságossági megfontolásokból is. Belső átalakítással, új funkciókkal megmentünk egy Br. 2800 m2-es épületet, melynek
jelenlegi ingatlanpiaci értéke cca. 700-800 millió Ft, a bontási költségekkel ez még csak növekszik, és építeni kell helyette mai
árakon egy hasonló nagyságrendű épületet, amely véleményünk szerint már túllépi az 1 milliárdos beruházási költséget. Az
olvasótereket kiemeljük az utca zajából, különös tekintettel a közlekedési zajártalmakra (plusz Tram -Train), és a lombkoronák
magasságába emeljük, ahol a madarak élnek, csend van és levegő, napsütés, páratlan látvány nyílik a Kossuth térre és a
szomszédos Ótemplomra. Az olvasótermek fölötti tetőkert, egy növényzettel gazdagon telepített nagy zöld kert, mely nyáron
olvasókert, gyermekjátszótér. A kertet Németh László emlékkertként javasoljuk elnevezni.
Térszervezés-funkcionális kialakítás:
Térszervezésében a Könyvtár és tudásközpont három karakteresen elkülönülő alapegységből szerveződik:

∑

A meglévő volt lakóépület átalakításával azon funkciók kerültek elhelyezésre, melyek nem igényelnek
szerkezeti megerősítéseket, költséges beavatkozásokat. Ezek a funkciók a levéltár és a könyvtár kiszolgáló
funkciói, adminisztráció, kutatószobák, szociális helyiségek, közlekedők…

∑

Az új épületszárny, (a lombkoronák magasságában) a teljes könyvtári közönségforgalmi funkciókat: felnőtttinédzser- gyermek olvasótermek, 60-100 férőhelyes előadókat, tetőtéri olvasót és játszókertet foglalja magába.
Térszinten a városi rendezvények teréről nyíló előcsarnok a főtér irányából (kávéház, ruhatár,

-

ajándékbolt, infópult…).
A -1 pinceszint a teljes levéltári irattárat és a könyvtári könyvraktárt foglalja magába.
A -2 pinceszinten került kialakításra a mélygarázs.

∑

A meglévő átalakított és az új épületszárnyat az épületek teljes magasságában egy „fénycsarnok” kapcsolja
össze, ebben áll a főlépcsőház és a két épület közötti funkcionális összekötő hidak, ez biztosítja a természetes
megvilágítását a meglévő-átalakított épületszárnynak.

∑

Az olvasószárnyat karcsú oszlopsor emeli a magasba, hogy minél kevesebbet takarjon ki szomszédos
környezetének látványából. Az olvasótermeket fényhengerek tagolják, melyek biztosítják az olvasótér egyenletes,
természetes megvilágítását, és a városi rendezvénytér nővényei is ezáltal fényhez jutnak.

∑

A rendezvénytérre néhány magasba nyúló kis lombkorona szélességű fa telepítését javasoljuk, (világos kőris,
díszkörte) melyek évek múlva megnőve, ezen fényhengereken át megjelennek az olvasótérben, és kibújnak az
épületből a tetőkert szintjén is.

Hódmezővásárhelynek nemcsak a történeti építészete jelentős, különös tekintettel a Kossuth tér impozáns épületére:

∑
∑
∑
∑
∑

Városháza(Ybl Lajos),
Fekete Sas Szálló (Pártos Gyula),
„Nagytakarék” ( Müller Miksa),
Kaszinó épület (Sándy Gyula),

Alföldi Galéria ( A volt Református Ógimnázium, Schreck Ferenc),
hanem a kortárs modern építészete is :

∑
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Bessenyei Ferenc- Művelődési Központ; id. és ifjabb Janáky István. „a tiszavirág-életű nemzeti modernizmus
építészeti mementójának számít, Emlékpont Múzeum- F.Kovács Attila; Illetve Tornyai János múzeum bővítése,
Vesmás Péter szegedi építész munkája. Ez utóbbi kortárs épületek bátorítólag hatottak pályamunkánk építészeti
megfogalmazására.

