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A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár 1996-ban költözött új épületbe. A 

tervezéskor és építéskor kiemelt figyelem irányult a hátrányos helyzetűekre. A 

városközpontban, jól megközelíthető helyen van a központi könyvtár, amely teljeskörűen 

akadálymentesített. 

 

Fogyatékossággal élők számára nyújtott akadálymentes szolgáltatásaink:  

Automata ajtó működik az utcai bejáratnál; lift van a nyilvános térben; kerekesszéket kérhet a 

használó a közlekedéshez; minden szinten akadálymentes mellékhelyiség áll a mozgásukban 

korlátozottak rendelkezésére. A gyengénlátókat segíti az épületen belüli kialakított 

közlekedési sáv; több kolléga alapfokú jelnyelvi tanfolyamot végzett; kiscsoportos 

könyvtárhasználati foglalkozásokat tartunk fogyatékossággal élők részére; házhoz szállítjuk 

az igényelt műveket; hangoskönyvekhez lejátszó eszközt biztosítunk. Könyvtárunk 

használatáról és szolgáltatásairól Braille írásos tájékoztatót nyújtunk. 

 

Fenntartói támogatással az 1989-es tervek szerint épített 630 kg teherbírású hidraulikus 

hajtású személyfelvonók (szolgálati lift, személyzeti lift) cseréje történt meg MINOS-630 

egyedi villamos üzemű személyfelvonóra. A cserét a régi liftek megbízhatatlan üzemelése 

(egyre több üzemszünet) és a magas karbantartási költség indokolta.  A liftek cseréjének 

összköltsége bruttó 18 796 000 Ft.  

A liftek cseréje kapcsán  2 db vezérlő helyiség felszabadult, melyet raktározási célra tudunk 

használatba venni. 

 

A városrészeket ellátó fiókkönyvtáraink megújításánál is következetesen törekedtünk az 

akadálymentesítésre: 

 

2012: 

Pályázati azonosító: 3505/02402 

Elnyert támogatás: 1.999.384 Ft 

Önerő: 223.000 Ft 

Támogatási szerződés száma: 15.231-8/2012. 

A petőfivárosi településrész könyvtára a Katona József Könyvtár fiókkönyvtáraként 

közkönyvtári és iskolai könyvtári funkciót is ellát. A Nemzeti Kulturális Alap 

Közgyűjtemények Kollégiuma által kiírt pályázat által támogatott eszközfejlesztés 2012-ben 

megtörtént.  

A könyvtár az iskola első emeletén helyezkedett el, amely nehezen volt megközelíthető. 

Főleg a felnőtt lakosság számára nem kínált közvetlen igénybevételt, így a nyilvános 

könyvtári szolgáltatás biztosítására kevéssé volt alkalmas. A könyvtár bővítése az iskola 

földszintjén, két tanterem összenyitásával vált lehetségessé. A régi könyvtári tér 50 m
2
, ami 

107 m
2
- re bővült az újonnan kialakított helyen. A két terem közti fal kibontását, a 

feleslegessé vált ajtók befalazását követően a padlózatot is egységesítették. A falak festésére 

és a nyílászárók mázolására is sor került. Ezeket a felújítási munkálatokat  Kecskemét Megyei 

Jogú Város és a Petőfiváros-Felsőszéktó Városrészi Önkormányzat finanszírozta. 
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Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat több mint 3 millió forintot fordított a 

könyvtár, az utcai bejárat kialakítására. 

 

2013: 

Pályázati azonosító: 3505/2546 

Elnyert támogatás: 2.498.698 Ft 

Önerő: 277.634 Ft 

A fiókkönyvtár hiányát ezzel a pályázattal sikerült megoldani. A városrész másik 

általános iskolájának – Hunyadi János Általános Iskola - földszinten található 4 termét 

sikerült egybenyitni. Az így kialakított 140 m2-es tér az iskola felöli megközelítésen túl a 

lakosság számára is megfelelő elérhetőséget biztosít.  

A négy terem közti fal kibontását, a feleslegessé vált ajtók befalazását követően a 

padlózatot is egységesítették. Az újonnan kialakított bejárati ajtó is elkészült. A falak 

festésére és a nyílászárók mázolására is sor került. Ezeket a felújítási munkálatokat  

Kecskemét Megyei Jogú Város finanszírozta. 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat több mint 3 millió forintot fordított a 

könyvtár, az utcai bejárat kialakítására. 

2014: 

Pályázati azonosító: 3505/2744 

Elnyert támogatás: 2.385.962 Ft 

Önerő: 265.107 Ft 

A könyvtár az iskolában már több helyen is megtalálható volt. Hol egy tanterem 

részeként, hol különállóan ugyan, de kis alapterületen. Főleg a felnőtt lakosság számára nem 

kínált közvetlen igénybevételt, így a nyilvános könyvtári szolgáltatás biztosítására kevéssé 

volt alkalmas. A bejárat csak az iskola főbejáratán keresztül volt megoldható. A könyvtár a 

szomszédos iroda és előtér egybenyitásával bővült.  Ezzel a könyvtár az utcáról közvetlenül is 

megközelíthetővé vált. Az újonnan kialakított bejárattal mozgáskorlátozottak, illetve a 

babakocsival közlekedő olvasóink is könnyen elérhetik a szolgáltatásainkat. A régi könyvtári 

tér 46 m2, ami 95 m2- re növekedett az átépítést követően. A két terem közti fal kibontását, a 

feleslegessé vált ajtók befalazását követően a padlózatot is egységesítették. A falak festésére 

és a nyílászárók mázolására is sor került. Ezeket a felújítási, átalakítási munkálatokat 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat finanszírozta, mintegy 4.5 millió Ft értékben 

2019-2020 

Kecskemét Széchenyivárosban TOP-7.1.1-16-2017-00112  KözösségÉpítő Kecskemét 

projekt keretében megújuló fiókkönyvtárunk belső tereit is egy korszerű könyvtári szolgáltató 

hellyé kívánjuk alakítani, melyhez egyedi, célszerű bútorokra van szükség. A könyvtár az 

emeleten került elhelyezésre, amely eddig jelentősen korlátozta a városrészben élő idősebb 

olvasók, kismamák és mozgásukban korlátozottak könyvtárhasználatát.  A pályázat keretében 

kialakításra kerülő lift ezt az évek óta fennálló problémát fogja orvosolni. 


