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1.1 - A megvalósulás rövid ismertetése 

 

Áporka Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be az NKA igazgatóságához az 

áporkai könyvtár szakmai eszközeinek korszerűsítésére, a könyvszekrények cseréjére. 

A pályázatban vállalta a Végh György közösségi házban található községi könyvtár 

felújítását, továbbá bútorainak cseréjét, szakmai eszközeinek korszerűsítését, illetve 

annak működtetését. A megvalósítás során a helyszíni adottságokat figyelembe véve az 

eredeti kettő helyiségből álló könyvtár három egymással szervesen kapcsolódó térrészre 

bővült. Megbontásra került egy falazat, ami után az egyik helyiségben könyvtár és 

magazin olvasó, majd a második fal megbontása után gyermekfoglalkoztató kialakítására 

került sor. Ezáltal a könyvtár helyisége háromszorosára bővült és térben átláthatóvá vált. 

A könyvtáros tekintetében pedig a foglalkozások, illetve a működés szemmel is 

követhetővé és ellenőrizhetővé vált. A három egymással szervesen kapcsolódó térrész 

kvázi egy légtérben került kialakításra. A kőműves munkálatok végzése során a vakolat 

kijavításra került, illetve az áthidalók meg lettek erősítve, a villamos hálózat felújításra 

került.  

A berendezési tárgyak kialakításánál a magyar átlagszabványnál erősebb minőségű, 

vastagabb bútorlapból készült strapabíró szekrények és polcok kerültek kialakításra, 

melyek felülete dekorlemezzel készült. Tekintettel arra, hogy a pályázatban egyedi 

bútorok kerültek megtervezésre, ezek asztalos által egyedileg és méretre készültek. A 

kialakítás során nemcsak a funkciót, hanem a célt is frigyelembe vettük, a gyerekeknek 

például színes elemek, egyedi kisautót formázó válogató láda készült. A szőnyegek is 

egyediek és rögzítésre kerültek a balesetek megelőzésére. A polcok, szekrények az 

oldalfalakhoz lettek rögzítve védve a gyermekek és a többi felhasználó érdekében. 

A kialakítás után egy – szinte minden igényt kielégítő – korszerű olvasói és közösségi tér 

jött létre.   
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1.2 - A támogatott tevékenység szakmai vonatkozásai, 

tapasztalatai  

 

A tagkönyvtár kialakítása után korszerű, egylégterű, többfunkciós, 75 m2-es helyiség, 

előtérrel együtt 93 m2 jött létre, ahol a könyvtáros önálló pulttal és fogadótérrel 

rendelkezik. Ezáltal színvonalasan tudja kiszolgálni az érkezőket. Az információs tér 

kihasználtsága – mivel három számítógép került elhelyezésre szabad internet 

hozzáféréssel, továbbá magában a könyvtárban is free wifi működik – megnőtt; a fiatalok 

szívesebben látogatják az intézményt. Az állandó könyvtáros megbízásával több 

program kerül megszervezésre, így például baba-mama barát foglalkozás, képkiállítás, 

ifjúsági programok valósulnak meg. Minimum 15%-al nőtt a látogatottság azon felül, 

hogy az óvoda és az iskola rendszeres könyvtárlátogatást szervez.  
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1.3 - A megvalósítás eredményessége  

 

A könyvtárban nem csak a berendezésben és az alapterületben történt változás, hanem a 

szakmai tevékenység minősége is javult. Az állandó könyvtáros folyamatosan 

képzéseken vesz részt, szakmai segítséget tud nyújtani az áporkai fiatalok tanulásához, 

kötelező olvasmányok biztosításához.  

A könyvtárban biztosított könyvek, folyóiratok és szolgáltatások átláthatóbbá váltak, 

katalogizált, nyilvántartása szervezettebb, ezért könnyebb hozzáférhetőséget biztosít a 

látogatók számára. A rendezvények elősegítik a falu közösségi életének fejlődését és a 

lakosság közösséggé formálását.  

A könyvtár a településen egy igazi közösségi találkozóhellyé vált.
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1.4 - Tételes bútor, és terméklista 

 

könyvtári polc 5 db 

könyvtári polc 8 db 

gyerek könyvtári polc 3 db 

gyerek könyvtári polc 1 db 

folyóirat állvány 1 db 

médiaszekrény 1 db 

könyvtáros szekrény 1 db 

játékos doboz 1 db 

könyvtáros asztal 1 db 

számítógép asztal 3 db 

olvasó asztal 3 db 

 étkezőszék     19 db 

fotel      3 db 

irodaszék     1 db 

 

 

Áporka, 2017. január 23.                     Mészáros Károly 

                         polgármester 
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