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A települési könyvtárnak otthont adó épületrész felújítása a II. Rákóczi Ferenc Megyei és
Városi Könyvtár segítségének, valamint az Arnót Község Önkormányzata pályázati
forrásának köszönhetően valósulhatott meg.

A települési könyvtár helyreállítására Arnót Község Önkormányzata a Nemzeti Kulturális Alap
pályázatán 3,5 millió forintot nyert, melynek 10%-t önerőként vállalta. A mostani fejlesztés
eredményeként a községi könyvtár alapterülete a duplájára, csaknem 100 m 2 -re nőtt, és az itt
található teljes dokumentumállománya megközelíti a 3500 kötetet, mely elérhető a II. Rákóczi
Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Corvina katalógusában. A többfunkciós közösségi térben
mindenki megtalálhatja az érdeklődésének megfelelő információkat. A bővítéssel egy
korszerűbb szolgáltatásokat nyújtó helyiséggel gazdagodott a település lakossága.

Az ünnepélyes átadón Csöbör Katalin a térség országgyűlési képviselője kiemelte: korszerű, a
21. századi elvárásoknak megfelelő intézmény várja az olvasókat és egy ilyen beruházás növeli
a vidék megtartó erejét. A digitális világban is fontos szerepet kapnak a könyvek – fogalmazott
a politikus.

Dr. Prokai Margit, a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatója arról beszélt, hogy
intézményük 328 helyen van jelen a megyében, és a kistelepülési könyvtárak közül az arnóti
már a 71., amelyet sikerült felújítani. A pályázati forrás mellett fontos szerepet kapott a helyi
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önkormányzat értékteremtő közmunkaprogramja is. Lényeges az is, hogy a településen 400-an
iratkoztak be a könyvtárba, ami azt jelenti, hogy az arnótiak 20 %-a könyvtárhasználó. Az
intézményvezető nem érkezett üres kézzel, hiszen Szekeres Erzsébet meseillusztrációját adta
át az arnóti könyvtár számára.

Dr. Üveges István a település polgármestere hangsúlyozta, hogy a bútorok és a belső tér
felújítása mellett nagyon fontos volt az is, hogy a megyei intézmény munkatársai szakmai
segítséget nyújtottak számukra. A település első embere úgy fogalmazott: reméli, hogy a
későbbiekben további fejlesztések is megvalósulhatnak a könyvtárban a klíma és a hangosítás
tekintetében.

Az ünnepséget Czabányi Attila zenés irodalmi műsora színesítette, valamint elhangzott B.
Mester Éva helyi költőnő erre az alkalomra írt verse is. A felújított épületrészt Buday Barnabás
helyi evangélikus esperes áldotta meg. Az átadón köszöntötték a legidősebb és a legifjabb helyi
olvasót is.
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