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Az EU a könyvtárakban  könyvtárak az EU-ban

Több mint könyvtár,
tudásház
A gelsei Petõfi Sándor
Emlékkönyvtár bõvítése

Történetének jelentõs állomásához érkezett a
gelsei községi könyvtár 2002. június 10-én. Az
eredetileg 1974-ben épült, lapostetõs intézményre ráfért már a felújítás, az olvasói igényeknek
sem tudott maradéktalanul megfelelni a kettõs
funkciójú, közmûvelõdési és iskolai könyvtár. A
bõvítés gondolata háromnégy éve érlelõdött az
önkormányzatban, de saját forrásai nem lettek
volna elegendõek ekkora beruházáshoz.
Az elsõ jelentõsebb lépést az Európai Unió
PHARE KPA támogatása jelentette. A kistelepülések a kistelepülésekért elnevezésû programban
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1998-ban Gelse olyan információs ház és civil
forrásközpont kialakítására kapott lehetõséget,
mely a területfejlesztés infrastrukturális modelljeként nemcsak a település, de a térség fejlõdését is kedvezõen befolyásolja. (Az EU-s
tendereztetés miatt a beruházás csak 2001-ben
kezdõdhetett el.)
Az önkormányzat további forrásokat nyert el
a megyei területfejlesztési tanácstól, valamint a
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumától.
Így indulhatott el 2001 februárjában a közel
harmincmillió forintot felemésztõ beruházás.
2002. június 10-én, az avatáson Göncz Árpád
és Kovács Kálmán vágta át a nemzetiszínû szalagot az épület ajtajában.
A vendégeket korszerû, az információs hátrányok leküzdését szolgáló, többfunkciós intézmény fogadta. A tetõtér-beépítéssel bõvült épület földszintjén a könyvtár helyezkedik el, amely
további támogatások megszerzésével külön ze-
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nei gyûjteményt (a Nemzeti Kulturális Alapprogram segítségével) és EU-s különgyûjteményt (a
Külügyminisztérium EU közvélemény-formálási
könyvtári programja révén) alakíthatott ki.
A felsõ szinten a gelsei teleház, a térségi tévéstúdió, a térségi társulás információs központja és egy kiállító- és konferenciaterem található.
A formai újjászületés mellett folyamatosan
töltõdik meg tartalommal az intézmény. A vakáció beköszöntét Európa nap szervezésével kívánjuk ünnepelni. Ezt a programot elsõsorban a
térség középiskolásai számára szervezzük. A
teleház eddigi programjaihoz kapcsolódva a konferenciateremben az EU támogatási alapjairól és
vidékfejlesztési koncepcióiról szerveznek elõadássorozatot a térségi információs központ
munkatársai. Augusztustól indul útjára az ifjúsági referenssel közösen szervezett Európa Klub,
melynek célja, hogy felkeltse a fiatalok érdeklõdését az európai országok és az Európai Unió
iránt.
A gelsei önkormányzat feltett szándéka, hogy
a Principális-menti Önkormányzatok Társulásá-
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val karöltve olyan modern intézmény mûködését
valósítsa meg, amely a kistérség humánerõforrás fejlesztésében meghatározó szerepet játszik,
így több lesz mint könyvtár vagy teleház, a tudás házává válik.
Kovácsné Kocsi Zsuzsanna

Uniós felkészítés
a Bakony szívében

A Külügyminisztérium könyvtári pályázatán a
Bakonyszentkirályi Községi Könyvtár is a nyertes pályázók közé került.
Bakonyszentkirály kilencszázkilencvenes lélekszámú kistelepülés Veszprém megyében, a
Bakony szívében, festõi környezetben. A községi könyvtárban csaknem hétezer kötet könyvtári
dokumentum szolgálja az olvasó közönséget,
körülbelül tízezer kötet könyv, illetve dokumentum elhelyezésére van lehetõség. A könyvtár
helyisége egy épületben található a teleházzal,
nyitvatartási idõnk azonos, így CD-ROM-ok,
könyvek egyaránt hozzáférhetõk.
A pályázaton nyert összegbõl külön polcsoron alakítottam ki az Európai Unióval kapcsolatos könyvtári gyûjteményünket.
Településünk közvélemény-felkészítési programját a község vezetõinek, intézményeinek, civil
szervezeteinek felkeresésével kezdtem. Mindenhol pozitív visszajelzést kaptam, így kezdõdhetett az érdemi munka.
Május 7-én a bakonyszentkirályi Erzsébet
Nyugdíjas Klub tagjainak tartottam elõadást a
mûvelõdési házban. Az elõadás témája az unió
története, intézményrendszerének megismerteté-
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