SZAKMAI BESZÁMOLÓ – Bajnai Könyvtár fejlesztése
Megvalósulás rövid ismertetése:
Községünk által meghatározott célok megvalósításával a település könyvtárát alkalmassá kell
tenni arra, hogy a változásokhoz való folyamatos alkalmazkodással képes legyen hozzájárulni
a település javításához, az esélyegyenlőségének biztosításához.
A könyvtár szolgáltatásaival, kulturális, szabadidős, művelődési és képzési kínálatával segíti a
jól képzett fiatalok helyben tartását, a települések humán erőforrásainak fejlesztését, s ezzel
együtt hozzájárulnak a település fejlődéséhez.
A könyvtári intézményrendszer gyakorlatilag jelen van a település egészében. Információ- és
kultúraközvetítő, az egész életen át tartó tanulást támogató tevékenység mellett igen erős
közösségteremtő, közösségmegtartó funkcióval is rendelkezik. Nem hagyható figyelmen
kívül, hogy bizonyos társadalmi csoportok számára az egyetlen kulturális és információs, de
egyúttal akár szociális színteret is jelentheti. Az információs infrastruktúra fejlesztése a
felnőttoktatás, az esélyteremtés érdekében elengedhetetlen.
A Bajnai Községi Könyvtár az 1997. évi CXL. törvény céljaival összhangban működik.
Minden látogató számára biztosítja a könyvtárhasználatot, az egyes dokumentumok és a
szükséges információk elérését saját állományából, illetve az Országos Dokumentum Ellátási
Rendszer szolgáltatásainak közvetítésével. Biztosítja az általános ismeretek, információk
elérését, közhasznú információk szolgáltatásával segíti a mindennapi életben szükséges
ügyintézést, tájékozódást. Fontosnak tartja, hogy a kulturális törvény szellemében a
továbbiakban is olyan folyamatosság legyen a már meglévő alap- és kiegészítő szolgáltatások
körében, mely a könyvtár hagyományos szolgáltatásaira építve mindinkább minőségi
szolgáltatásokat tesz elérhetővé a könyvtár részlegeiben. E mellett lépést kell tartani azzal az
informatikai fejlődéssel, mely a könyvtári hálózaton belül teszi elérhetővé a hazai és külföldi
elektronikus adatbázisokat, folyóiratokat, multimédiás szolgáltatásokat. Mint települési
könyvtárnak nagy felelősségünk van a helyismereti irodalom összegyűjtésében,
rendszerezésében és hozzáférhetővé tételében.
Rendszeres olvasásnépszerűsítő
programokkal, könyvtárhasználatot népszerűsítő foglalkozásokkal, kulturális- és
ismeretterjesztő foglalkozásokkal, tanfolyamok szervezésével az eddigi szerepet és feladatot a
jövőben is biztosítani és fejleszteni kívánja.
A könyvtár bútorzata a támogatás előtt hiányos volt és bár kibővített helyen működhettünk,
azt be kellett rendeznünk, élettel kell megtöltenünk.
Szakmai programunkban számos beavatkozási területet határoztunk meg:
- közvetlenül elérhető folyóirat-olvasó tágas könyvkiválasztó terek
- gyermekfoglalkoztató és gyermekkönyvtár kialakítása
- külön gyűjtemények szabadpolcos terei
- többfunkciós oktatóterem
- előadóterem
- korszerű berendezés, barátságos, felhasználó központú terek kialakítása
- közösségi célú szolgáltatási pontok működtetéséhez szükséges fejlesztések,
információs infrastruktúra fejlesztése, infokommunikációs eszközök beszerzése
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A pályázatban a Bajna községben lévő könyvtár fejlesztését céloztuk meg, melynek keretében
új könyvtári bútorok és infokommunikációs eszközök beszerzését terveztük be és valósítottuk
meg.
A pályázathoz mellékeltük a József Attila Megyei és Városi Könyvtár ajánlását, melyben
pozitív szakvéleményt fogalmazott meg a bajnai feladatellátási hely tervezett bővítéséről és
tervezett elrendezésről, eszközlistáról és támogatta tervezett fejlesztést, a pályázati
törekvésünket.
Hasznosulás:
A könyvtár átadását ünnepélyes keretek között rendeztük meg, melyen mind a József Attila
Megyei és Városi Könyvtár képviselői, mind a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat
képviselői, mind az újonnan alakult Esztergomi Tankerületi Központ vezetője is részt vett. A
pályázatban beszerzett eszközök jól hasznosulnak, mind a gyermekek, mind a község lakói
szívesen töltik itt szabadidejüket.
Tételes bútor- és terméklista:
-26 db szék
-2 db tároló láda
-3 db könyvespolc
-7 db asztal
-4 db ötpolcos szekrény
-3 db hatpolcos szekrény
-1 db fogasfal
-1 db projektorvászon
-1 db projektor
Fotók:
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