
Pályázati forrásokból, 5,5 millió forintos
uniós összegbõl került megfelelõ helyére
2013. augusztus 31-én a háromezer fõt
meghaladó lakosságú Hajós könyvtára. 

Az eszközöket 2012. augusztus 1. és
2013. április 30. között szerezték be,
amikor az építési munkálatok is zajlottak
– az új berendezésekhez az önkormány-
zat segítségével és a Nemzeti Kulturális
Alap (NKA) támogatásával jutottak. Az
átadót az alap tájékoztatója elõzte meg,
ahol L. Simon László alelnök, az Ország-
gyûlés sajtóbizottságának elnöke kifej-
tette: az NKA megalakulásának huszadik
évfordulója alkalmából rendezett októbe-
ri konferenciára a meghívást több európai
fõváros hasonló intézményének vezetõi,
miniszterek, a kulturális élet szereplõi fo-
gadták el, többek között Londonból, Szó-
fiából, Zágrábból. Az eseményre jelenik
meg továbbá az a könyv, mely az NKA
húsz évét mutatja be. Kifejtette: az 
NKA szakmaiságát nem lehet megkérdõ-
jelezni, a döntéseket a szakma legki-
válóbbjai hozzák. Nem lehet azonban 
elvárni az állami mecenatúrától, hogy
szociális feladatokat is ellásson. Egyetlen
célja, hogy minõségi kulturális termékek
jöjjenek létre például ösztöndíjak segítsé-
gével, és azok eljussanak az értõ közön-
séghez. Az alap munkájáról elmondta:
stabil intézményrõl van szó, mely húsz
év óta hasonló struktúrában támogatja a
legjobb pályázatokat. A forrásszerkezet
alakult csupán át az évek során, 2009
elõtt ugyanis a járulékbevételekbõl gaz-
dálkodott az NKA. Azóta azonban az ál-
lami támogatásokon túl az alap jelentõs
összeget tudhat magáénak az ötös lottó

játékadójának köszönhetõen. Krucsainé
Herter Anikó fõigazgató tájékoztató elõ-
adásából kiderült: évente tízezernél is
több pályázat érkezik be az alaphoz, és
tízbõl hét kap is valamiféleképpen támo-
gatást. Az elmúlt húsz év alatt 111 mil-
liárd forint került az alapon keresztül a
kulturális élethez – az összeg 112 551 tá-
mogatott pályázat között oszlik el. 

A megújult könyvtár

Bács-Kiskun megyében 2005-ben indult
el a kistelepülési könyvtárellátás korsze-
rûsítése állami támogatással, aminek kö-
szönhetõen mára hetvenegy községben a
Bács-Kiskun Megyei Katona József
Könyvtár szolgáltatóhelye látja el a la-
kosságot sokféle szolgáltatással. A leg-
fontosabb változások közé a könyvtári
nyilvános terek megnövelése, átalakítása
tartozik, amit az önkormányzatok több-
nyire saját forrásból biztosítanak. 
A könyvtári szolgáltatást nyújtó informá-
ciós és közösségi helyek teljesen új be-
rendezését kilencven százalékos forrással
az NKA támogatja. Ebben a megyében
év végére elkészül a hatvannyolcadik
megújított könyvtár is, amibõl ötvenöt-
höz az alap nyújtott 1,5–2,5 millió forin-
tos pénzügyi segítséget.

Hajóson évek óta szünetelt a könyvtá-
ri szolgáltatás, míg a megyei könyvtár és
a városi önkormányzat ez év elején
könyvtárellátási szerzõdést nem kötött. 
A pályázat eredményeként a régi kisisko-
lában három tanterem egybenyitásával
kétszáztíz négyzetméteres korszerû
könyvtárat rendeztek be egyedi gyártású
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Megnyitott az új könyvtár Hajóson
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könyvtári bútorokkal. A TIOP-pályázat-
ból nyolc legújabb számítógép áll az ol-
vasók rendelkezésére. Két géppel a me-
gyei könyvtár bõvítette a gépparkot,
amin a könyvtárosok kapcsolódnak rend-
szeréhez. Bevezetik a vonalkódos köl-
csönzést, a helyben nem talált dokumen-
tumokat pedig a megyei könyvtár bizto-
sítja könyvtárközi kölcsönzéssel.

A legkisebbeket játék- és mesesarok
várja sok képes, mesés újdonsággal. 
A nagyobbak számos tanulást támogató
könyv és játék között válogathatnak. 
A hely alkalmas a kiscsoportos gyerek-
és felnõttprogramok befogadására is.

Bács-Kiskun: könyvtári nagyhatalom

Bányai Gábor, a megyei közgyûlés elnö-
ke elmondta, a megye számos kistelepü-
lésén mûködik könyvtár, a hajósi az 
ötvenkilencedik hely, ahol könyvtári
szolgáltatáshoz juthatnak a lakosok.
Hozzátette, ugyan hallotta már azt más-
tól, hogy luxus válságos idõkben a kultú-
rára költeni, õ ezt másként gondolja. 
Szerinte meg kell teremteni annak lehe-
tõségét, hogy a megye lakosai fogyaszt-
hassák a kultúrát. Elmesélte, hogy fel-
ajánlásnak köszönhetõen háromszáz kép
kerül hamarosan Halasra az egykori
nagybányai festõtelep hagyatékaként,
olyan mûvészek képei színesítik pedig
ezt a palettát, mint Ferenczy Károly. 
L. Simon László hozzátette, a megyében
egy év alatt tizennyolc könyvtárat avattak
fel, ami egyedülálló. Ramháb Mária, a
kecskeméti Katona József Megyei
Könyvtár igazgatója vágta el a könyvtárt
megnyitó szalagot. ■

Forrás: kultura.hu

Energiahatékony könyvtár
Angliában

Ma már az építészet egyre több terü-
letén kap hangsúlyt a fenntartható-
ság és energiahatékonyság, nem volt
ez másképp az angliai könyvtár ese-
tében sem.

Az Egyesült Királyságban talál-
ható Worcester Könyvtár a tavalyi
évben nyitotta meg kapuit a nagykö-
zönség elõtt. Az épület több szem-
pontból is megfelel a fenntarthatóság
kritériumainak. Idén tovább bõvítet-
ték a kerti részt, az átalakítás nemrég
fejezõdött be.

Az innovatív formatervezésérõl
híres Feilden Clegg Bradley Studio,
amelynek nevéhez a könyvtár építé-
se is fûzõdik, igyekezett olyan
komplex épületet létrehozni, mely
egyszerre illeszkedik a környezõ te-
rület esztétikai adottságaiba és hasz-
nálja ki a helyi éghajlat sajátossá-
gait.

A fenntarthatóság legfõbb elemei
az energiatakarékos vízellátó rend-
szer, a helyi és természetes alap-
anyagok felhasználása, illetve õsho-
nos növényfajok telepítése az ökoló-
giailag gazdag kertbe. A tervezõk
igyekeztek minél több zöld területet
tervezni a könyvtár udvarába, ezzel
is segítve az olvasók megfelelõ ki-
kapcsolódását és esztétikusabbá téve
a környezetet.

Forrás: tisztajovo.hu


