A tassi könyvtár története 1953-tól napjainkig
Az 1950-es években a tassi könyvtár a Dunavecsei Járási Könyvtár letéti könyvtáraként
működött, az akkori kultúrház épületének egyik helyiségében.
Az addig 20 m²-nyi területen két könyvszekrény, egy íróasztal, egy zongora volt a
berendezés. A könyvállomány kb. 800 kötetből állt. A könyvtáros Ila Károly TSZ-tag,
mezőgazdasági gépszerelő volt.
1959. május 27-én Farkas Istvánné tanítónő vette át a letéti könyvtár vezetését, melyet közel
20 évig, 1978. január 1-ig vezetett.
Ez időszak alatt a könyvtár állománya az olvasók számával együtt gyarapodott, fejlődött.
A helyiség kicsinek bizonyult, és a könyvtár átköltözött ideiglenesen a Községi Tanács egyik
szolgálati épületébe. 1961-ben a Tanács felújíttatta a Művelődési házat (Darányi kastély),
ahol ismét helyet kapott az akkor önállóvá vált Községi Könyvtár. Ez a belső helyiség tágas
volt, de innen is hamarosan költözni kellett az épület külön bejáratú nagyobb termébe.
A nyitva tartás heti két alkalommal 2-2 óra volt.
Az 1950-1970 közötti időszakban a művelődést, az ismeretszerzést, a szórakozást a
Művelődési Házban, a Könyvtárban találhatta meg a falu lakossága. Eleinte tv, magnó, sőt
rádió sem volt még valamennyi család birtokában, ezért ezek a művelődési intézmények
népszerűek voltak.
Büszkék lehetünk rá, hogy községünkben ebben az időszakban nívós irodalmi események
történtek. Irodalmi estek, pl. az úgynevezett „Szabadföld Téli Esték”.
1978-tól a község könyvtárát Devecsai Mária, majd Gubacsi Erzsébet vezette. Őket követve
Lőrincz Andrásné látta el a feladatot 2003. június 30-ig nyugdíjasként.
2003. július 1-től Németh Gáborné a könyvtáros a településen. 2003-ban 14.000 kötettel
rendelkezett a könyvtár, ami a régi MSZMP épületében működött. Az ingatlan a 2010-es
évek során teljes egészében önkormányzati tulajdonba került. Így vált lehetővé, hogy 2018ban megkezdődhetett az épület felújítása, amelyet a Településfejlesztési Operatív Program
támogatott. Ennek során a közösségi tér területe megnövekedett, teljes körű energetikai
felújításra került sor, kicserélődtek a bútorok.
A könyvtár 2014 óta a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár szolgáltató helyeként
működik. A könyvkölcsönzés mellett az intézmény jelentős szerepet játszik a község
társadalmi életében. Kulturális- művészettörténeti és természettudományi előadások,
irodalmi estek színesítik a programokat, emellett tanfolyamoknak, továbbképzéseknek is
gyakran ad helyt.
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