
6. oldal |  2011. november 7., hétfőhargitanépe

Méltó székhelyet kaphat a kájoni jános Megyei könyvtár

A könyvtár, amelyre mindenki büszke lehet

Körkép

Jelentőségéhez mért, kulturá-
lis rangjához és közéleti sze-
repéhez tervezett, belsőépíté-
szeti és technikai szempontból 
is impozáns megoldásokat fel-
sorakoztató székhelyet kaphat 
hamarosan Csíkszeredában a 
Kájoni János Megyei Könyv-
tár. A jelenleg szétköltöztetett, 
a tél elébe fűtés nélkül néző in-
tézmény mindennapjaiba mérv-
adó változás áll be: egyetlen 
multifunkcionális térben, or-
szágos szinten is ritkaságnak 
számító körülmények között 
működhet tovább mint Csík
sze reda és a megye kulturá-
lis életének egyik legnagyobb 
vonzású központja.

Burus János Botond
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A könyvtárlátogatás és könyv
tárhasználat élményének 
megváltoztatását vetíti elő 

az a terv, amely hosszú távon jelent
het megoldást a székházgondokkal 
küzdő Kájoni János Megyei Könyv
tár számára. A működéséhez új te
ret kereső intézmény a napokban 
zárta le a lehetséges helyszínekre 
kiírt – a működtető megyei önkor
mányzattal közös – pályázatát: bár 
az elbírálás még folyamatban van, 
a Csíkszeredában megjelölt hat 

ingatlan közül öt nem tudta ma
radéktalanul teljesíteni a könyvtár 
által megszabott, felületre, elhelyez

kedésre, felszereltségre vonatkozó 
kritériumokat.

Igényekhez igazított, 
funkcionális tér
A megyei könyvtár számára 

ideális székhelynek a Nagy Imre 
iskolával szemben, a Decembe
ri forradalom és a Stadion utcák 
találkozásánál épülő, a Hardrum 

Kft. által fejlesztett ingatlan bi
zonyul. Az épületben összesen 
több mint ezer négyzetméter áll a 

könyvtár rendelkezésére: a szinte
ket galériákkal, egymásból nyílva 
képezték ki, így az alagsor, a föld
szint és az emelet szerves egészet, 
multifunkcionális teret alkot. A 
374 négyzetméteres, földbe mé
lyesztett legalsó szint egyik helyi
sége egy gördíthető polcrendszerű 
tömörraktárt fogadhat be, duplá
jára növelve egy hagyományos 
polcrendszer kapacitását. Ugyan
itt helyet kaphat egy multimé
diás, kiállítások, rendezvények, 
íróolvasó találkozók rendezésére 
alkalmas terem is. A 356 négyzet
méteres földszinten, közös légtér
ben a 319 négyzetméter felületű, 
több mint 3 méteres belmagassá
gú első emelettel kapnának helyet 
a könyvespolcok, lent kávézóval, 
ügyfélfogadó pulttal, ruhatárral 
és a vezetőség irodáival, az emele
ten az olvasóteremmel, helyigény 
alapján a második emeleten a 
könyvtár gyermekirodalmi rész
legével és egy játszósarokkal. Az 
épület homlokzatán nagy méretű 
üvegablakok–üvegfalak vannak, 
hogy minél több természetes fény 
világítsa meg a belső tereket – eze
ket egyébként a benyújtott ajánlat 
alapján a könyvtár igényei szerint 
alakíthatja a kivitelező. Az épület 
előtt parkolóhelyeket, mindegyik 
szinten mosdókat, a fogyatékkal 
élő személyeknek rámpákat és kü
lön mosdókat alakítanak ki, illet
ve személyek és könyvek szállítá
sára alkalmas felvonóval szerelik 
fel az ingatlant az alagsortól a má
sodik emeletig. Emellett a korsze
rűen szigetelt, saját hőközponttal, 
két kazánnal ellátott épületben 
klimatizált légtér, azaz zónánként 
automatizált fűtés és hűtés biz
tosítja a látogatók kényelmét, az 
ázás ellen a padlózatba épített, a 
főcsapokat záró érzékelők, a tűz 
ellen füstérzékelők, az illetékte
len látogatók ellen riasztó és a 
kamerás megfigyelő rendszer véd, 
a kommunikációt belső telefonos 
és számítógépes rendszer, illetve 
vezeték nélküli (wifi) internetes 

hálózat segíti. Az ingatlanfejlesz
tő ígérete szerint az épületet a fent 
sorolt felszereléssel két lépésben 
bocsátanák a könyvtár rendelke
zésre: a belső teret január 31ig, 
hogy elkezdődhessen a költözés 
és berendezkedés, április végéig 
pedig kívülről is teljesen befejez
nék a székhelyet. 

Hosszú távú megoldást 
keresnek
Hargita megye legnagyobb 

állománnyal – több mint kétszáz
ezer dokumentummal – rendel
kező közművelődési könyvtára a 
székhelygondok miatt évek óta 
rossz külső körülmények között 
működik. Szétköltöztetett részle
geinek jelenleg – a Mikóvár fel
újítása okán – a Városháza, illetve 
a Szakszervezetek Művelődési 

Háza ad otthont. Gondot az utób
bi helyszín jelent: a művelődési 
ház által felhalmozott adósságok 
miatt az épületben nincs fűtés, a 
bérelt felületekre kötött szerződés 
pedig év végén lejár – ezért is vált 
aktuálissá a költözés kérdése. 

A megyei könyvtár jelenlegi 
helyzetét tarthatatlannak ne
vezte Borboly Csaba, kiemelve, 

az intézményt fenntartó megyei 
önkormányzat számára nagyon 
fontos a könyvtár helyzete, de a 
könyvtár jelenleg „fűtés hiányá
ban nem képes betölteni eredeti 
funkcióját”. 

– Tavasz óta jelentkeztek gon
dok az épület működtetésében, 
azóta számos megoldáson gon
dolkoztunk, tárgyalásokat foly
tattunk a helyzet orvoslása érde
kében. A jelenlegi bérleti ár szer
ződés szerint tartalmazza a fűtést 
is, mivel ezt az üzemeltető nem 
biztosítja, más megoldások kere
sésére kényszerülünk. Egy könyv
tár költöztetése nagyon nehézkes 
folyamat, ezért szóba került, hogy 
Hargita Megye Tanácsa átve
gye az épület ügykezelését, de az 
erre irányuló igénylésünkre nem 
kaptunk választ a bukaresti tulaj
donostól, a Szakszervezetek Or
szágos Szövetségétől. Így az épü
letbérlést választottuk a könyvtár 
számára, amit meg is hirdettünk, 
most van folyamatban az ajánla
tok elbírálása – közölte a megyei
tanácselnök. Megjegyezte, a be
érkező ajánlatok között szerepelt 
a jelenlegi helyszín, a Szakszerve
zetek Művelődési Háza is, „azzal 
a kikötéssel, hogy egy évre előre 
fizessük ki a bért, amiből a szol
gáltató rendezné fűtésgondjait. 
Számunkra is egyszerű lenne ez a 
megoldás, azonban hosszú távon 
semmi garancia nincs arra, hogy 
jövőben nem jelentkezik ismét a 
probléma”.

– Az a célunk, hogy stabil, a 
rendeltetésének megfelelő kör
nyezetet tudjunk biztosítani a 
könyvtár számára. Nemcsak azon 
kell túllépni, hogy hideg van, 
fáznak a látogatók. Reményeim 
szerint korszerű, európai szintű 

feltételeket tudunk biztosítani 
a könyvtárnak, hogy egy térben 
működhessen, multifunkcionális 
feladatokat láthasson el, vonzza 
az információt keresőket, az ol
vasni szeretőket, egyszóval a csík
szeredai és megyei kulturális élet 
egyik központja legyen, amelyre 
mindenki büszke lehet – közölte 
Borboly.

csík

A megyei könyvtár új épületének látványterve

Funkcionális, modern, világos és barátságos. Újraértelmezett térben

A galériásan kialakított első emelet látványterve az olvasóteremmel. Szintváltás

hirdetéS


