
JÁK KÖZSÉG KÖNYVTÁRÁNAK SZAKMAI ESZKÖZFEJLESZTÉSE, KORSZERŰSÍTÉSE 

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

 

Az utóbbi években több fejlesztés is történt a könyvtárral kapcsolatban. Először az épület 

került felújításra, majd a könyvállomány nagy részének a cseréje is megtörtént. Az állomány 

azonban továbbra is több, mint 30 éves, elhasználódott polcokon volt elhelyezve. 

Pályázatunk célja az volt, hogy a berendezés teljes körű cseréjével egy sokrétűen 

kihasználható, többfunkciós, barátságosabb, modernebb belső tér jöjjön létre. 

A könyvtár első részébe folyóirat- és könyvajánló polcot vettünk, mellette egy kis 

olvasósarok került kialakításra. A gyerekkönyvtári részben az olvasókhoz igazodva 

alacsonyabb szekrények beszerzésére került sor, így a gyerekek az felső polcokat is könnyen 

elérhetik. A felnőtt szépirodalom elhelyezésében történt a legnagyobb változás. A bútorok 

tervezése és beépítése a helység adta lehetőségekhez igazodva egyedi méretben történt. 

Eddig az állomány ezen része szabadon álló polcokon volt elhelyezve, melyek 

balesetveszélyesek voltak és a termet teljes egészében elfoglalták. A jelenlegi elhelyezéssel 

sokkal tágasabbá, jobban kihasználhatóvá vált a könyvtár. 

Az új számítógépasztalok, a könyvtáros asztal, a forgószék kényelmesebb munkavégzést 

tesznek lehetővé. A könnyen mozgatható munkaasztalok elhelyezése a könyvtárban folyó 

programoknak megfelelően szabadon variálható, ezzel segítve a célszerű kihasználást. A 

fotelok a helyben olvasók kényelmét szolgálják. A székek vásárlásakor arra is gondoltunk, 

hogy író-olvasó találkozó vagy egy előadás alkalmával nagyobb közönséget is le kell tudni 

ültetni, így ezek beszerzése magasabb darabszámban történt. 

A megítélt támogatás kisebb részét infokommunikációs eszközök beszerzésére fordítottuk. 

Az elektronikus információszerzés feltételeit javítják az új monitorok, a könyvtáros munkáját 

segíti az új, gyorsabb, modernebb asztali gép. 

A májusi ünnepélyes megnyitó után a használók máris birtokukba vehették a most már teljes 

egészében megújult könyvtárt. A kicsiknek meseláda foglalkozásokat tartottunk, Kalapos 

Évával író-olvasó találkozót szerveztünk, szakmai megbeszélést tartottak az iskola tanárai, 

gyűlést szerveztek a helyi kulturális egyesület tagjai. Közeli céljaink közt szerepel egy Éjszaka 

a könyvtárban elnevezésű program szervezése is, melynek eddigi megvalósulását a helyhiány 

akadályozta. Emellett természetesen minden olvasni, játszani, kikapcsolódni, kutatni, 

ismeretet szerezni vágyó gyereket és felnőttet is várunk a megújult környezetben. 

Köszönjük a KÖZGYŰJTEMÉNYEK KOLLÉGIUMA anyagi támogatását, mely a célok 

megvalósulását segítette. 

 

Ják, 2017. október 25.  
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TÉTELES BÚTOR ÉS TERMÉKLISTA 

 

Megnevezés Mennyiség (db) 

Csőlábas asztal 5 

Gurulós konténer 1 

CD szekrény 1 

Ovális asztal 1 

Folyóirattartó 2 

Számítógépasztal jobbos 3 

Számítógépasztal balos 3 

Gurulós számítógéptartó 1 

Lexikonszekrény 6 

Felnőtt irodalom szekrény 10 

Felnőtt irodalom szekrény 2 1 

Gyerekirodalom szekrény 9 

Könyvtáros asztal 1 

Szék 36 

Fotel 8 

Forgószék 1 

Monitor 6 

Számítógép monitorral 1 

 


