SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Apátistvánfalva Község Önkormányzata 1990. évi megalakulása óta több, méreteihez mérten
jelentős volumenű beruházást is megvalósított az elmúlt években, melyek mind a település
közép, illetve hosszú távú fejlesztési stratégiáját hívatottak elérni. A település egy főre jutó
adóerő képessége mindössze 7.378 Ft volt 2018-ban. A település lakosságszáma az elmúlt
években stagnálást mutat. A vezetés célja az infrastruktúra, a munkahely teremtés révén a
népesség megtartása, fejlődő, növekvő pályára állítása. Ehhez viszont elengedhetetlen az
közművelődés folyamatos fejlesztése. A településen a könyvtár a Kultúrházban működik. Az
épületet pályázati forrásokból próbáljuk felújítani, aminek egy állomása a könyvtár
eszközállományának fejlesztése. Jelen pályázat keretében tervezett eszközbeszerzés,
jelentősen hozzájárulna a lakosság népességmegtartó erejéhez.
Apátistvánfalvai községi könyvtár heti két napon várja a látogatókat. A megyei könyvtár
fiókkönyvtáraként üzemel, ezáltal a látogatók nagyszámú állományból kölcsönözhetnek. Ezt
az is segíti, hogy lehetőség van könyvtárközi kölcsönzésre, ami a helyben ki nem elégíthető
használói igényeket hivatott teljesíteni. A könyvtáros rendszeresen kapcsolatot tart a megyei
könyvtárral, javaslatot tesz a könyvtári dokumentumok beszerzésére. A könyvtárban minden
évben 4-6 alkalommal foglalkozásokat tartanak főként gyermekeknek. A könyvtár helyet
biztosít az ünnepekhez kapcsolódó és helyi kulturális rendezvényeknek.
Apátistvánfalva Község Önkormányzata 2019-ben pályázatot nyújtott be könyvtári bútorok,
kiegészítő berendezési tárgyak, eszközök beszerzésére. A könyvtárban a berendezés nem volt
egységes, a könyvespolcok rossz állapotban voltak, a könyvállomány nem fért el a polcokon.
Az átalakítás előtt a folyóiratok és napilapok számára nem volt megfelelő a polc. A
könyvtártérben a rendezvényeket csak zsúfoltan lehetett megtartani.
Apátistvánfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2019. számú
határozatában jóváhagyta a pályázat benyújtását, amely során az igényelt támogatási összeg a
pályázati felhívásban meghatározott feltételek szerint 840.601 forint, illetve a 10 % önerő,
amely 934.002 forint, az önerőt a 2020. évi költségvetésben biztosította az önkormányzat.
Az alábbi táblázatban láthatóak a beszerzésre került könyvtári bútorok, eszközök.
Megnevezés
Méret (cm)
Folyóiratállvány polcokkal,
70x35x200
felette felhajth. folyóiratbemutató lapok, feliratnak
f.díszl.
Ötpolcos könyvállvány 25
mm-es lapokkal, feliratnak
felül díszléccel

90x25x200

Mennyiség (db)
1 db

6 db

Hárompolcos (4 rak.felületű)
könyvállvány 25 mm-es
lapokkal, feliratnak felül
díszléccel

90x25x170

1 db

Válogató
könyvesláda
négyfelé osztott, differenciált
( mélységgel, fém lábbal

60x60x25/35

1 db

Könyvtári kölcsönzőasztal

130x65x76

1 db

Fa étkezőasztal, tető ABS
éllel

120x80x76

1 db

Elvira rakásolható, fémvázas
szék, kárpitozott ülés és
háttámla

41x44x84

7 db

Gyermek puff

40x40x30

3 db

Acer X138WH projektor

1 db

A könyvtár belső falainak javítása (vakolás, festés) nem pályázati keretből valósult meg, majd
ezt követően társadalmi munkában kitakarították a helyiséget, és végső helyükére kerültek
ősszel a bútorok is. A könyvtár átadó ünnepségére a kialakult járványügyi helyzet miatt nem
került sor.

A kölcsönző térben a könnyen mozdítható bútorok (székek, asztalok, puffok) segítségével
mostantól nagyobb létszám befogadására alkalmas rendezvényeket is könnyen lehet
szervezni. Az új bútorok beszerzésével egy egységes, harmonikus összképet mutató tér jött
létre. Az új szekrények könnyű áttekinthetőséget biztosítanak mind a látogatónak és a
könyvtárosnak egyaránt. A foglalkozások a nagy asztalt körbeülve praktikusan megtarthatók.
Az új projektor nagy segítséget jelent a rendezvények, foglalkozások alkalmával.

