
Imrehegy egy 705 fõs Bács-Kiskun me-
gyei kistelepülés, ahol a lakosság fele
belterületen, másik fele külterületen él.
A falu központjában álló épületet a ’70-
es években a lakosság saját erõbõl építet-
te, amely helyet adott a közösségi össze-
jöveteleknek, könyvtári szolgáltatásnak.
Az idõk során olyan mértékben leromlott
és fenntarthatatlan lett az épület, hogy
megszûnt benne minden tevékenység. 

2009-ben a kistelepülés sikeresen 
pályázott a Mezõgazdasági és Vidékfej-
lesztési Minisztériumhoz, és 2012-ben 
átalakította, felújította az épületet integrált
közösségi és szolgáltató térré (IKSZT).
A kistelepülésen már 2007 óta a megyei
könyvtár biztosítja a könyvtári szolgáltatást. 

Két év alatt teljesen belakták az embe-
rek a maguk közt „Életháznak” nevezett
létesítményt, amely heti negyven órában
tart nyitva, délelõtt és délután (este hét
óráig) biztosítva ezzel mindenki számára
a hozzáférhetõséget. Tele van a ház állan-
dóan élettel, olvasni, tanulni, játszani be-
járó gyerekkel. A felnõttek egyre többen
veszik igénybe munkahelykeresésre, tá-
jékozódásra az internetet, tanfolyamokon
tanulják annak használatát. 

Közkedveltek a kisközösségek – a
Mindenki klubja, a Könyvklub és az Ifjú-
sági Klub –, mint ahogy a falugazdász
rendszeres fogadóórájára is sokan járnak.

Egyedülálló a szombati nyitva tartás
tizennégytõl huszonkét óráig, amit a la-
kosság igényeinek megfelelõen határoz-
tak meg.

Két év alatt duplájára nõtt a regisztrált
használók száma, a lakosság 32%-a be-
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iratkozott, ha a belterülethez viszonyít-
juk, akkor 64%. Jelentõsen nõtt az olva-
sási kedv, amiben nemcsak a megújított,
friss állománynak van nagy szerepe, ha-
nem a rendszeres könyvtárközi kérések-
nek is. 2013-ban 10 779 látogatást re-
gisztrált ez a pici hely, amibõl több mint
6000 volt a személyes használat és 4632
az internetes. 

Az imrehegyi IKSZT kiváltotta az or-
szágos érdeklõdést is, így a múlt évben
több alkalommal tettek csoportos látoga-
tást a helyszínen a vidékfejlesztés szak-
emberei, döntéshozói több minisztérium-
ból, országos intézményekbõl, civil szfé-
rából. A könyvtáros szakma vezetõ kép-
viselõi is éltek a mintául szolgáló hely ta-
nulmányozásának lehetõségével. 

A falu újra igazi közösséggé szervezõ-
dik, amiben nagyon nagy szerepe van
Gyenizse Lajosné polgármesternek, aki
mindent megtesz az emberek helyben-
tartásáért, boldogulásáért. A másik motor
Szõke Menyhértné felsõfokú szakkép-
zettségû könyvtáros, aki napról napra
több szolgáltatással, mindenkire való
odafigyeléssel vezeti ezt a közösségi he-
lyet, és ma már elmondható, hogy sikere-
sen megfelel minden kihívásnak. 

A település lakóinak érdeklõdése, bel-
sõ motivációja nélkül semmiféle külsõ
erõ és szándék, könyvtárosi szakértelem
nem lett volna képes elérni a fent leírt
eredményeket. A díj fõszereplõje a falu
közössége! Ezért érdemli meg Imre-
hegyen a Könyvtár, Információs és 
Közösségi Hely az A Könyvtárügyért el-
ismerést. ■
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