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Pályázat Szalmatercs község Települési Könyvtárának
szakmai eszközfejlesztésére, korszerűsítésére
Szakmai beszámoló
Szalmatercs Község Önkormányzata 2017. május 10-én pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kulturális
Alap Közgyűjtemények Kollégiumánál „Települési Könyvtárának szakmai eszközfejlesztésére,
korszerűsítésére” címen a Szalmatercsi Könyvtári Információs és Közösségi Hely bővítésére és
fejlesztésére, amely pozitív elbírálásban részesült és a kért összeg 100%-át megítélték nekünk. A
pályázat azonosítója: 204105/03169.
A pályázat megvalósulása során kialakításra került a „Világ-látó” elnevezésű tetőtéri helyiség,
többfunkciós szolgáltató tér került kialakításra, amely baba- média- és irodasarok, olvasóhelyek és a
helyi, valamint környékbeli fiatalok igényeit elégíti ki. Az így kialakított tér könnyen átalakítható
tanulószobává, alkalmas kisebb képzések befogadására. Könyvtár Mozi szolgáltatás esetén kivetítő
teremmé, kisebb rendezvények helyszínévé átrendezhető. A helyiség berendezése, felszereltsége
biztosítja a korszerű könyvtárhasználat feltételeit.
A fejlesztéshez kapcsolódva az Önkormányzat jelentős önrész hozzáadásával vállalta a bővítéshez
kapcsolódóan a térkialakítással összefüggő munkálatok elvégzését (padlóburkolás, festés, fűtés,
villamoshálózat kiépítése) Infokommunikációs eszközöket önerőből is vásároltunk, 377.504 Ft
értékben.
A pályázat megvalósulásával sikerült elérni, hogy a fiatalok, a gyerekek kicsi koruktól
bekapcsolódjanak a könyvtári életbe, ezért a terek kialakításánál a legkisebbektől a legidősebbekig
mindenki számára otthonossá, barátságossá tettük. Az állomány megosztásával enyhíteni tudtuk a
földszinti tér zsúfoltságát, ugyanakkor mindkét térben biztosítani tudjuk a kölcsönzés és a helyben
használat lehetőségét. A tetőtéri helyiségben egyedi méretezésű polcokon biztosítjuk a gyermek- és
ifjúsági irodalom, valamint a csereállomány elérését. A „Világ-látó” tér a délutáni órákban és
hétvégén várja a fiatalokat, alkalmazkodva az oktatásban részt vevők időbeosztásához.
A kialakult térnek köszönhetően lehetőség nyílik szabadidős tevékenységek szervezésére, szünidei
foglalkozások, kézműves programok, vetélkedők, kreatív tevékenységek szervezésére. Méltó
helyük szolgál a falu kisebb rendezvényeinek, a KSZR programoknak, előadásoknak, kluboknak,
olvasás népszerűsítő rendezvényeknek.
A meglévő és az új helyiség egymást kiegészítve szolgálja ki Szalmatercs község lakóinak igényeit,
ezáltal is szerepet játszva a térség lakosságának olvasóvá nevelésében.
A helyiségbővítéshez az alábbi eszközöket szereztük be a pályázat keretén belül:
-

4 db Mambó Bükk Óvodai szék
1 db Jumbó Óvodai Bükk asztal, négyzet alakú
1 db gyerekbútor
8 db kárpitozott fotel, textilbőr
4 db babzsák fotel
1 db ruhatári fogasállvány 1700x550x1400

-

2 db gyerekirodalmi könyvespolc 140x90x25, 3 polccal
2 db gyerekirodalmi könyvespolc 140x65x25, 3 polccal
2 db szépirodalmi könyvespolc 140x75x25, 3 polccal
3 db szépirodalmi könyvespolc 140x82x25, 3 polccal
3 db szakirodalmi könyvespolc 170x67x25, 4 polccal
3 db szakirodalmi könyvespolc 210x70x25, 5 polccal
1 db kiállítási vitrin – üvegajtós állószekrény 170x80x60 – összeépítve 2 db
1 db többfunkciós könyvtáros asztal 200x180x75
1 db válogatóláda 60x60x30
3 db olvasóasztal 120x80x74
1 db médiaszekrény, zárható 140x115x40
1 db felhajtós ülőke 35x120x40
8 db könyvtári szék
8 db variálható ülőpuff
1 db Galaxi szőnyeg 160x230
1 db Moderno szőnyeg 160x230
2 db passzív Top Hangfal 250 W
1 db vetítővászon
1 db Projektor Acer

Fényképek a tetőtér állapotáról a felújítás előtt:

Fényképek a tetőtér állapotáról a felújítás után:

