
Pusztafalu Község Könyvtár Szakmai Eszközfejlesztése, Korszerűsítése
pályázat Szakmai beszámolója

Pusztafalu Község Önkormányzata a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem
térítendő támogatásban részesült, a Közgyűjtemények Kollégiuma 016/204/18 számú döntése
alapján.  A  vissza  nem  térítendő  támogatás  összege:  2 931 228  Ft,  azaz  Kettőmillió-
kilencszázharmincegyezer-kettőszázhuszonnyolc  forint.  Ehhez  a  támogatási  összeghez
Pusztafalu  Község  Önkormányzata  325 693  Ft,  azaz  Háromszázhuszonötezer-
hatszázkilencvenhárom forint önerőt biztosított. 

A pályázatnak köszönhetően, a régi, elavult, zsúfolt könyvtárunk megújulhatott. A Pusztafalu
Fő út 101. szám alatt található Községi könyvtár 1999.08.03-án kezdte meg működését. 2007.
03.01-től  a  Pálháza  Város  Könyvtár  gesztorságával  működtünk,  majd  2013.03.01-től  a
Könyvtárellátási  Szolgáltató  Rendszerhez  tartozva.  Településünkön  heti  3  alkalommal  tart
nyitva könyvtárunk, melyet igen nagy érdeklődéssel keresnek fel kicsik és nagyok egyaránt.

A könyvtárunk 18 m2-en látta el eddig a feladatát, melyet a korszerűsítés követően, már 58
m2-en tehet meg, megújult, gyermekbarát környezetben. A felújítás során nem csak a helyet
bővítettük ki, de a meglévő padlózatot is rendbe tettük, illetve a falak is festésre kerültek,
emellett  az  elavult  régi  fa  nyílászárók  helyett  hőszigetelt  műanyag  ablakok  kerültek
beépítésre,  régi  elavult  alumínium  vezetékek  kicserélésre  kerültek,  réz  vezetékekre,  az
ingatlan homlokzati szigetelést is kapott, ezzel az energetikai korszerűsítés is megvalósult. Az
épület teljes belső, és külső felújításon esett át, mely a mai kornak minden igényét kielégíti. 

A könyvtárhelyiségünk a bővítést követően két részből áll, egy olvasó sarokból, ahol helyett
kapott egy kanapé, folyóirat tartó állvány, egy asztal hozzájuk tartozó székekkel, ahol nyugodt
környezetben elcsendesedve tudja olvasni a kikölcsönzött könyvet, vagy akár a napilapot az
idelátogató.  A másik helyiség, ami negyven négyzetméter a könyvek birodalma, itt  kaptak
helyett a könyvespolcok, szépen rendszerezve, külön gyereksarok került kialakításra, melyet
pihenőszőnyegekkel, babzsákkal tettük komfortosabbá.  Emellett ebben a részlegben található
a  Könyvtáros  kolléga  irodája  is,  ami  szintén  a  mai  kornak  megfelelő  rendezett
munkakörnyezetben dolgozhat és végezheti el az adminisztrációs feladatait. 

A pályázat során kiegészítő berendezési tárgyak is beszerzésre kerültek, melyek még jobban
megkönnyítik egy-egy alkalom, rendezvény megvalósítását. 

A megújult  könyvtárnak köszönhetően számos programnak adhat  helyett,  többek között  a
bibliaóráknak, tanfolyamoknak, gyermekfoglalkozásoknak, megbeszéléséknek egyaránt. Egy
ilyen kis lélekszámú településen, mint Pusztafalu, ahol a lakosság létszáma 200 fő, igen nagy
dolognak számít egy ekkora mértékű beruházás,  ezért  méltán lehetünk büszkék a felújított
könyvtárunkra. 
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1. sz. melléklet

Eszközlista:

Könyvespolc: 11 db

Polczáró negyedkörív: 2 db

Folyóirattartó polc: 1 db

Olvasói PC asztal: 2 db

Könyvtáros asztal: 1 db

Falra rögzített fogas ülőrésszel: 1 db

Olvasói asztal: 1 db

Válogató láda: 1 db

Könyvtáros szekrény: 1 db

Tárolós ülőke elválasztóval: 1 db

Dohányzóasztal: 1 db

Fali tároló/kiállító: 1 db

Kanapé: 1 db

Olvasói szék: 5 db

Fotel: 2 db

Forgószék: 1 db

Szőnyeg: 3 db

Állólámpa: 1 db

Fali lámpa: 2 db

Babzsák: 2 db

Lebegőpolc: 1 db
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Eszközlista egyéb:

Kerti ülőpárna HAFJELL:  8 db

Rakásolható szék GUDHJEM barna: 8 db

Étkezőasztal LUNDBY: 3 db

Szék TAASTRUP bézs/króm: 18 db 

Virágcserép SVARTBAK: 4 db

Asztal SANDVIG barna: 1 db

Függönykarnis és tartozékai: 2 db

Kerti pavilon összecsukható: 1 db

Vetítővászon: 1 db

Fémhálós papírkosár: 2 db

Hangszóró: 2 db

Digitális végfok: 1 db

LG hifitorony: 1 db
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2.számú melléklet

Felújítás előtti és utáni fotó dokumentációk
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