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Kám Község Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be a település Könyvtári, 
Információs és Közösségi Helye tárgyi eszközrendszere b�vítésére, a min�ségi szolgáltatás 
feltételeinek javítása, a korszer� könyvtári, közösségi környezet kialakítása érdekében. 
 

A könyvtári ellátás helyzete községünkben 

 
A könyvtári ellátás községünkben több évtizedes múltra tekint vissza. Mivel a település 
rendelkezésére álló pénzügyi források mindig is korlátozottak voltak, a könyvtári szolgáltatás 
hagyományosan – a 90-es évek egy rövidebb id�szakától eltekintve – együttm�ködésen 
alapulva valósult meg. Jelenleg önkormányzatunk a 2012. december 31-én kötött 
visszavonásig érvényes Együttm�ködési Megállapodás alapján a Berzsenyi Dániel Megyei 
Hatókör� Városi Könyvtár által m�ködtetett Vas Megyei Könyvtáriellátási Szolgáltató 
Rendszerhez csatlakozva tesz eleget feladat ellátási kötelezettségének. 
Részben a település aktív, egyesületi életének, részben pedig a KSZR szolgáltatási 
rendszerének, köszönhet�en élénk kulturális élet jellemzi Kámot. Az önkormányzat közösségi 
kultúra iránti elkötelezettségét jelzi, hogy jelent�s uniós pályázati forrásból sikerült felújítani 
azt a m�vel�dési házat, amely a könyvtári szolgáltató helynek is helyet ad. Sajnos ez a 
támogatási forrásból arra már nem volt lehet�ség, hogy a könyvtári tér bútorzata is 
megújuljon. 

 



 
A könyvtár olvasói továbbra is a hetvenes évekb�l származó, a használói elvárásoknak 
kevésbé megfelel�, esetenként balesetveszélyes fapolcokon elhelyezett könyvekb�l 



válogathattak. A könyvtárhelyiség összképén nem javított a könyvtári dokumentumok 
selejtezése sem. A régi berendezés arra sem adott lehet�séget, hogy az állomány praktikusabb 
elhelyezésével – könyvtári célra felhasználva a szomszédos helyiséget is – tér szabaduljon fel 
könyvtári rendezvények céljára. 
 
A Nemzeti Kulturális Alap Közgy�jtemények Kollégiuma által támogatott pályázat lehet�vé 
tette, hogy átépítési költségek nélkül, kizárólagosan a könyvtári berendezés teljes kör� 
cseréjével, illetve egy új helyiség könyvtári célú hasznosításával olyan fejlesztés valósuljon 
meg, ahol író-olvasó találkozókat és csoportos foglalkozásokat egyaránt lehet tartani, ahol a 
könyvtárhasználók minden korosztálya, kicsik és nagyok, gyerekek, feln�ttek és szépkorúak 
egyaránt otthon érzik magukat, illetve új szolgáltatásként elindíthatóvá válik a KönyvtárMozi. 
 
A könyvtári szolgáltató hely bels� terei bútorzatcsere után:  
 
 











 
 
 
 

Tételes bútor és eszközlista 

Polc ötpolcos 
- darabszám:   4 
Polc hárompolcos 
- darabszám:   3 
Olvasói asztal 
- darabszám:   1 




