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Működési feltételek, helyzetkép
Boconád 1274 fős település Heves megyében, Hevestől 11 km-re. Településünk megfelelő
infrastruktúrával, kétcsoportos óvodával, nyolcosztályos iskolával, könyvtárral rendelkezik.
A lakosság könyvtári ellátásának biztosítására Önkormányzatunk 2016. január 1-jétől – az 1997. évi
CXL. törvény 64. § (2) bekezdése szerint – könyvtári szolgáltató helyet tart fenn, a nyilvános könyvtári
szolgáltatásokat az egri Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár biztosítja. A kulturális eseményeknek
a településen kizárólagos szinten helyet adó könyvtár – az óvodával együtt – a Szeleczky-kastély
épületében működik, az általános iskola szomszédságában.
A megyei könyvtár módszertani osztályának munkatársai a szakmai látogatások alkalmával
megállapították, hogy a községi könyvtár szolgáltatási környezete és a működési feltételei nem
mindenben felelnek meg a szolgáltatási megállapodás előírásaiknak. A könyvtári helyiség felújításra
szorul, a bútorzat és a berendezés elavult, nincs elegendő hely a könyvtári rendezvények megtartására,
az olvasói számítógépek korszerű elhelyezésére. Mindemellett az elmúlt pár évben megnövekedett az
általános iskolások és az óvodáskorúak könyvtárhasználata, így fontos lenne, hogy számukra olyan teret
biztosítsunk, ahol lehetőségük van a szabadidő kulturált eltöltésére.
A megvalósulás rövid ismertetése
Boconád község Önkormányzata a nyilvános könyvtári szolgáltatás fogadásához – anyagi
lehetőségeihez mérten – megteremtette a legszükségesebb feltételeket. A könyvtári szolgáltatások
céljára egy külön bejárattal rendelkező könyvtárhelyiséget biztosítottunk 60 m2-en.
Az Önkormányzat a pályázatban vállaltaknak megfelelően a 60 m2-es könyvtári teret a válaszfal
kibontásával a szomszédos teremmel kibővítette, így már 120 m2-en működik a könyvtár. Ezzel
lehetőségünk nyílt a könyvek szakszerűbb elhelyezésére, és egy gyereksarok kialakítására. Az
alapterület megnövelésén túl a helyiség új padlóburkolatot, a falak tisztasági festést kaptak.
A régi könyvespolcok állapota nem volt megfelelő, nem volt elegendő és jó minőségű ülőhely,
folyóiratállvány, ruha- és táskatároló, számítógépes asztal, valamint asztalok, amelyek csoportos
használatot (óvodai, iskolai foglalkozások megtartását) tudnának biztosítani. A Nemzeti Kulturális Alap
támogatásából a megnövekedett alapterületű helyiség korszerű bútorozása – az ülőbútorok, a polcok
teljes cseréje, szőnyeg, csoportos használatra alkalmas asztalok és számítógépes asztalok beszerzése–

megvalósult a szolgáltató könyvtár útmutatása alapján. Kiemelten fontosnak tartjuk a 14 éven aluli
könyvtárhasználók megcélzását, ezért – a megyében már több helyen megvalósult könyvtári
gyereksarok mintájára –egy játékos, a gyerekek igényeit szem előtt tartó gyermek és ifjúsági sarok került
kialakításra.
A fejlesztés várható eredményei
A nyilvános könyvtári szolgáltatás megrendelésével az önkormányzat célja a könyvtári ellátás frissítése,
megújítása volt. A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár negyedévente, csereletét formájában
biztosítja a könyvtár dokumentum ellátását, így folyamatosan új könyvek állnak a lakosság
rendelkezésére, a szolgáltatás keretében 18 féle folyóiratból is választhatnak az olvasók.
A gyerek- és az internetsarok kialakításával a könyvek lapozgatása mellett a könyvtári társasjátékok
kipróbálásra és a szabadidő hasznos eltöltésére is lehetőséget kínálunk a gyermek olvasóinknak.
A szolgáltató megyei könyvtár segítségével szeretnénk folyamatosan programokat biztosítani mind a
gyermek, mind a felnőtt, illetve az idősebb korosztály számára, hogy a könyvtár megfelelő szerepet
tudjon vállalni a település kulturális életében. A pályázat megvalósulásával mindezt már egy megújult,
minden igényt kielégítő könyvtár helyiségben teheti meg Önkormányzatunk.

Boconád, 2018. február 8.

Tételes bútor és terméklista:

Megnevezés

db

Könyvespolc 80x25x200

11

Gyerek könyvespolc 80x25x156

7

Gyerek ház alakú polc

1

Gyerek asztal 100x100x55

1

Gyerek zárt szekrény

1

Parafa tábla 170x120

1

Íróasztal 190x60x75

1

Nyomtató tartó 60x60x60

1

Asztal, króm lábbal 80x80x75

3

Folyóirat tartó 80x35x200

1

Előszoba fal 70x40x200

1

Számítógép asztal 85x60x75

5

Forgószék

1

Szék

17

Nagy szőnyeg

2

Kis szék

4

Kis ülőke

4

Babzsákfotel

3

Takaró függöny (fm)

6

Szalagfüggöny sín (fm)

11

Szalagfüggöny (m2)

22

A felújítás előtt

A felújítás után

