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A jászszentlászlói könyvtár felújításának gondolata már évekkel ezelőtt felvetődött az
önkormányzat vezetőinek körében. Ennek oka, hogy a jelenkgi könyvtár épülete az 1900-as
évek elején épület és bár számtalan Funkciója volt az évek során, műszaki és technikai
állapotának j avítására csak az utóbbi években került sor. Legelső lépésként felújították
fűtésrendszerét, majd a nyílászárok cseréjére került sor.
201 8-ban jelentős munkálatokat végeztek az épületen. Az önkormányzat költségvetéséből
felújították a világítást, korszerű LED-es lámpatesteket szereltek fel, majd sor került a termek
festésére. Az épület tetőszerkezetét megerősítették és

új

cserép fedéssel látták el.

Európai Uniós forrásból megvalósult az épület hőszigetelése és annak nemes vakolattal
történő bepucolása. Az önkormányzat a könyvtár épületének felújítására összesen 12 millió
715 ezer forintot költött, szakemberek pedig 120 óra társadalmi munkával járultak hozzá.
A községi könyvtár belső terének kialakításban igazodtunk a mai kor igényeihez.

Új

tereket nyitottunk meg a könyvtárhasználók számára, így az eddigi 73 m2 nyilvános tér ma
mára duplájára, 146 m2növekedhetett.
A gyermekek számára egy külön teret alakítottunk lő, ami két éves kortól 14 éves korig
biztosítja a gyermekek könyvtárhasználatát. A gyermekkönyvek, mesék, ifjúsági és
ismeretterjesztő irodalom egy térben került elhelyezésre. A korcsoportnak megfelelően
kialakított polcokkal, asztalokkal és székekkel és könyvtároló ládával. Ez a tér optimális
helyszíne a könyvekkel való ismerkedésnek, játékos foglalkozásoknak, baba-mama csoportok
fogadásának, filmnézésnek.
A felnőtt kölcsönzőtér kialakításánál elsődleges szempont volt, hogy egy jól áttekinthető
tágas teret teremtsünk. A polcok a falak mellé kerültek és ezzel megnöveltük a teret annak
érdekében, hogy könyvtári programjainkat kényelmesebben tudjuk megvalósítani. A korábbi
években is tartottunk mese-versmondó versenyeket, író-olvasó találkozókat, előadásokat, ám
az új helyszínen kulturált, tágas térben kerülnek rendezvényeink lebonyolításra.

A kölcsönző helyiségben találhatók a számítógépek, aminek elhelyezése nagyon praktikus,
inert a könyvtáros könnyebben észleli, ha a használók segítségre szorulnak. A könyvtár
harmadik terében egy többfunkciós tanulótér kerület kialakitásra, ami lehetőséget biztosít
jegyzetelésre, önálló tanulásra. A folyóson egy magazinolvasó lett kialakítva új, illetve a már
meglévő bÚtorzat felhasználásával.
A felújított könyvtár ünnepélyes átadására 2018. december 7-én került sor. Az eseményről
a Catel TV felvételt készített, a Petőfi Népe újság pedig cikkében hírt adott róla.
A felújított könyvtárban azóta már több rendezvény is lebonyolításra került. Író-olvasó
találkozó keretében a község fiataljai Sohonyai Edit írónővel találkoztak, majd január
hónapban megtartottuk az általános iskolások mesemondó versenyét. Rendezvényeinkre nagy
számban érkeztek felnőttek és gyermekek, akik mindannyian elismerően, dicsérő szavakkal
méltatták megújult könyvtárunkat.
Az átadás óta eltelt időben a könyvtár látogatottsága jelentősen megnőtt, a könyvtári
szolgáltatások iránti igény is szaporodott.
Reméljük, hogy a következő esztendőkben is egyre többen felfedezik szolgáltatásainkat és
a rendezvényeinken részt vesznek. Az Önök támogatása nélkül nem tudtunk volna ilyen nagy
lépést tenni a kultúra érdekében!
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