Szakmai Beszámoló!

Könyvtárunk felújításának célja a tágasabb, modernebb és szebb környezet. A
könyvtári foglalkozások, rendezvények kényelmesebb tágasabb környezetben
valósulhatnak meg. Kis településről révén szó nagyon jó lehetőségnek láttuk a
pályázati kiírást és nagy örömmel vettük az elnyert támogatást. A könyvtár a
korábbi 25 m² alapterületről egy közel 65 m² nagyságú térbe kerül, ahol
rendelkezésre áll a vizesblokk, egy tágas előtér, s a nyári szabadtéri
foglalkozásokhoz egy nagy udvar is. A könyvtár új helyre költözésével nemcsak
arra lesz lehetőség, hogy a jelenlegi zsúfoltságot csökkentsük, de a különböző
korosztályok, így a gyermekek igényeihez igazodó szolgáltatási övezet
kialakítására is. Bízunk abban, hogy ha a 14 éven aluli korosztály számára sikerül
olyan sarkot kialakítanunk, ahol az igényeiknek megfelelő bútorok, játékok és
könyvek között ismerkedhetnek az irodalommal, új közösségek
kovácsolódhatnak az itt eltöltött percekből. Ahhoz, hogy a több éve nem használt
épületrész megfelelő legyen a megváltozott funkció befogadására, az
Önkormányzatnak nagyon sok feladatot kelet megoldani. Megújult a teljes belső
homlokzat és falfelület, az elektromos hálózat és a fűtés kialakítása is megtörtént.
Felújításra került a teljes belső világítás valamint a könyvtár helységből
szabályozható központi fűtésrendszer. Vidékről lévén szó nagyon nehéz volt
találnunk olyan vállalkozót, aki a terveknek megfelelően el tudta készíteni a
könyvtár bútorzatát. Az elnyert támogatott keretösszegbe nem fért bele a bútorzat
költsége. A képviselő testület egyöntetű döntése alapján a támogatást nyert
összegen felül örömmel áldozott pénzt a megvalósításra. Sajnos egyszer
szerződést kelet módosítanunk a bútorzat kivitelezőjének túlérettsége miatt. Az
idei év elején végre minden a helyére került és végre a szépen felújított
könyvtárban fogadhatjuk a látogatókat. Megfelelő helyre kerülhetnek a könyvek
és a hely megnövekedésével átláthatóbbá válik a könyvtári rendszer.
Várakozásunkat felülmúlva sikerült kialakítani az új könyvtárat. Nagy örömmel
tölt el minket, hogy végre egy modern és színvonalas, tágas környezetben
fogadhatjuk az olvasókat valamint a szomszédos óvodába járó gyerekeket.
Biztosak vagyunk abban is, hogy az ide látogatók jól fogják magukat érezni és
sok kellemes percet töltenek majd el az új könyvtár falai között.

