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 ÉPÍTETT KÖRNYEZET  
 

KATONA LAJOS VÁROSI KÖNYVTÁR

A mai Budapesti főúton egy földszintes 
épületben működött 1832-1856 között az estei 
Ferdinánd Ferenc főhercegről elnevezett 32. sz. 
gyalogezred fiúnevelő intézet. 1867 és 1873 
között a 31. sz. vadász zászlóaljat helyeztek el itt. 
A laktanya udvarán az 1870-es évek második 
felében lovarda is épült egy dandár lovagló tiszti 
tanfolyam céljára. A század végén, 1896-ban a 
város eladta az egész épületet 25 ezer forintért a 
honvéd kincstárnak, ami huszárlaktanya céljára 
alakítatta át 1897-ben, mai formájára. Az I. 
világháború alatt 
hadikórházként 
működött. 1923-ban itt 
alakult meg a Váci M. Kir. 
Honvéd Tiszti 
Tudományos és Kaszinó 
Egyesület, a Váci Tiszti 
Kaszinó. 1936 után a 
Damjanich János 1. sz. 
honvéd zászlóalj 
parancsnoksága vette át 
az épületet, és étkezdeként, kaszinóként 
használta. 1950 után itt alakult meg a Váci Járási 
Honvédségi Tiszti Club, s 1976-ig, az új 
művelődési központ felavatásáig működött itt. 
1980 óta a városi könyvtár használja az épületet. 

Az első emeleten a felnőtt kölcsönző 
részleg várja az olvasókat. Itt található a 
kézikönyvtár, a folyóirat olvasó, szép-és 
szakirodalmi szabadpolcos állomány. A 
szépirodalom betűrendben, a tudományos és 
ismeretterjesztő irodalom témák szerint 
csoportosítva található meg. A fantasztikus 
irodalom, az idegen nyelvű könyvek a versek, és a 
kötelező irodalom is külön csoportosítva található 
a könnyebb használat érdekében. A folyóirat 

olvasóban több mint 200 időszaki kiadvány közül 
válogathatnak az érdeklődők. A kézikönyvtár 
állományában helyben használható lexikonok, 
enciklopédiák mellett minden egyedi szakkönyv 
megtalálható. Ezen túl a helytörténeti kiadványok 
és a CD-ROM-ok bizonyos részei is itt 
használhatóak. 

Az épület második emeletén várja a 
gyerekeket a könyvtár gyermekrészlege. 
Megtalálhatók itt mesés- és verseskönyvek, a 
kalandos és történelmi regények vagy a 

romantikus 
lányregények. Óvodai és 
iskolai csoportoknak 
könyvtár látogatási és 

könyvtárhasználati 
foglalkozásokat 

tartanak. Gazdag 
programkínálatukban 

megtalálható a 
zenebölcsi, kézműves 

foglalkozás, 
operalátogatás, nyári olvasótábor stb. 

A könyvtár hang- és videotára gyűjti a 
különböző műfajú és típusú hangfelvételeket (CD, 
hangkazetta, bakelitlemez), valamint filmeket 
videokazetta, illetve DVD formátumban. A zenei 
részlegben lehetőség van valamennyi 
dokumentum helyben használatára bárkinek, aki 
a könyvtárba beiratkozott. Korszerű lehallgató 
helyeken a hangdokumentumok helyben 
hallgatása, illetve a videokazetták megtekintése is 
lehetséges. 
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