
SZÁKMAI BESZÁMOLÓ

a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiumához benyújtott

Kisgyőr Községi és Iskolai Kön}rytár §zakmai eszközfejlesztése című pályázat
lebonyolításáról

Pályázati azonosítól 204105103280

Kis8yőr KöZség Önk olmáí\yzaía páIyéűatot nyújtott be a KöZségi é§ I§kolai KönyVtáI
bővítésére, a minóségi szolgáltatás feltételeinekjavítása, a korszerú könfiiiri,
közösségi környezet kialakítása érdekében, bútorok és hangtechlikai eszközök
beszezésére, melyet sikelesen megvalósított.

Az önkornrányzat saját forrásból 400 ezer Ft éItékú festést végzett a könyvtlír
helyiségeiben, beleértve az elóteret, rrrellékhelyiségeket ill. a bővítés során bevont
helyiségekben(elótér, számítógépes szoba ill. a Taktáí helyiség)

Az NKA támogatásának kőszőnhetően teljeS méItékben sikerült megvalósítani a
pályázatban megfogalmazott tervet,
A kön}Máí elóteíében hangulatos olvasósarok lett kialakítva, kihelyezésre került a
folyóirattartó állvlíny is, melynek helyére szabadpolc került, eZZeI megnövelve a
könlvek elhelyezésére álló rakodól'elületet.
Az eddig raktárként használt szobába lettek telepítve aZ olvasók rendelkezésére álló
számítógépek, valamint a faka szerelt szekrényekben a helytörténeti gyűjtemény ill. a
köny\,tári iratok,dokumentunok
Az új raktárba helyeztiik el a régi polcokat , ide kerültek jelentős polQfelületet
szabaddá téve - a duplum példányok, és minden olyan kellék, eszköz, mely eddig az
olVasótérben volt.
Kicserélésre kerúltek a megkopott, szakadt kárpitú olvasói székek.
A számítógépes asztalok mellett kényelmes forgószékekből kezelhetik a Számítógépet
a látogatók.
Az új bútorok mellett fészek meleg hangulatot biáo§ítanak a támogatásból beszerzett
szőnyegek, valamint az önkormányzat által vásárolt fiiggönyök is.
Mrir a megnyitót követóen nagy öIömm€l vették birtokba a gyerekek a számuka
kialakított j átszó kuckót, Különösen örültek a babzsákoknak.
Elmondhatjuk, hogy a bővítést ill. felújítást követően a kön),vtáíunk még
hangulatosabb, balátságosabb, ugyanakkol Szellősebb, áttekinth€tőbb lett.
47m2-rel íőtt, 'I4í|a-ről 121m2-re a köny\tár !á.]tal használt tefil€t.
Külön köszönet a II. Rákóczi Ferenc Megyei és vfuo§i Könyvtfunak a szakmai
se8ítségért! AZ átadás óta érezhetóen nőtí az ir]Írzmény látogatottsága.
Beindult a Kön}MfuMozi és a Zeneklub. Gyerekek, felnőttek egyaTánt szívesen
látogatják a foglalkozásokat. Apályézati támogatáSból váSfuolt korszerú hangrendszer
aZ átadási iinnepségen sikeresen debütált, azóta rendszeresen élvezhetjúk a kiváló
hangzíst a könyitár által szervezett programokon, rendezvényeken.

Ezúton is köszönetet mondunk az NKA Közgyújtemények Kollégiumának a
szíves támogatásért, melynek eredményeként településülk egy kor§zerű,
barátságo§ kön}.Ytárral bü§zkélkedhet!
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Kisgyőr Községi és lskolai Könyvtár szakmai eszközfejlesztésére,korszerűsítésére

Pá|yázati azonosítő| 2o4lo5 l 032ao

Tételes bútor és terméklista

Mepnevezés:

Könyvespolc 6 polcos

Könyvespolc 4 polcos

Polczáró negyed körív 3 polcos

Könyvespolc 3 polcos

Könyvespolc 5 polcos

Ajtós zárt, nyitott szekrény

Könyvespolc 6 polcos

Darabszám:

Könyvtáros asztal fiókos L

Könyvtáros asztal fiókos PC tartóval, zárható fiókokkal

Forgószék karfás

olvasói asztal

Dohányzó asztal

Fali szekrény

Válogató láda

Babzsák

olvasói szék fém lábbal

Fotel

Szőnyeg 200X300 cm

Folyóirattartó, felnyitható 5 polcos
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KisOőrKOz§g Ot

6s a íI.fu{dőczi |Fermc fltegri és |óron {anyvtőr
szetetéttzt 9óí dnta, ateÁFŐt

2019. jútlius 5ón 17 őróra

a Kőzségi és Is§pfai Konyvtár annepétys áulására
({jsgÉa aózu §firy lL27.)

a *aúóg.R4t Lőszőnn Kéfuli Lászb p,bfu,e,tT

n, ÉW,tníú óta44 oí. efiófoi futa,rrit
d II. ql4ló.Zi rerac hkaoi a ratosiKmryfi'd;gaaatójd
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