SZAKMAI BESZÁMOLÓ
a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma által
Kistelepülések könyvtárainak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése címmel
meghirdetett témában
Pályázati azonosító: 204105/3306

Lovászi Község Önkormányzata 2019. augusztusában pályázatot nyújtott be, a Lovászi Olajbányász
Művelődési Házban működő könyvtár szakmai eszközfejlesztésére, korszerűsítésére.
Az igényelt 3.130.465.- Ft támogatásból a
KÖZGYŰJTEMÉNYEK KOLLÉGIUMA 2019. 10. 10.-i ülésen
3.130.465.- Ft támogatást ítélt meg.
A támogatást köszönjük!
A pályázat megvalósításához az önkormányzatnak 10% önerőt kellett biztosítania, melyet a képviselő
testület megszavazott, támogatott.
A Lovászi Olajbányász Kulturális Egyesület további 1.494.725.- Ft összeggel támogatta a könyvtár
rendbehozatalát, amely magába foglalta a parketta csiszolását, lakkozását, az új, gyermekkönyvtárnak
kialakított terem laminált lapozását, mindkét terem festését, ajtók mázolását, mennyezet burkolását,
villanyszerelést.
Lovászi egy 1156 fős település Zala megyében, ahol a Lovászi Olajbányász Művelődési Ház ad otthont
évtizedek óta a könyvtárnak. Megfelelő forráshiányok miatt eddig sajnos nem sikerült a helyiség teljes
felújítása, korszerűsítése.
A felújítás előtt, a 85 m2-es könyvtár 1 helyiségben, 13 000 kötetes gyűjteménnyel, folyóiratokkal várta az
olvasóit, 2 számítógépen internet szolgáltatást is biztosított. A helyiség rendkívül zsúfolt volt, inkább egy
könyvraktárra emlékeztetett. Bár az elmúlt években történt egy nagyobb selejtezés, az új berendezés sem lett
alkalmas arra, hogy ezt a mennyiségű könyvet tárolni tudjuk, ezért az állomány további szakszerű szűkítése
is indokolt volt.
Felújítás előtti állapotok

A tervek
A pályázat benyújtása után elkészítettük a terveket, amelyeknél arra törekedtünk, hogy világos, tágas tereket
létrehozva, iskolai, óvodai kis csoportos foglalkozásokat, kulturális programok megrendezését is le tudjunk
bonyolítani, valamint modern, kényelmes helyet tudjunk biztosítani az olvasni vágyóknak illetve az internetet
otthon nélkülözni kényszerülőknek.

A megvalósult fejlesztések

A felújítás után 8300 kötetet tudunk arra alkalmas helyen tárolni, az állománycsoportok elhelyezése
áttekinthetővé vált, a könyvek elhelyezésére szolgáló polcok modernek, egységesek lettek. Megszűnt a
zsúfoltság, könnyen mozgatható, variálható olvasó asztalok, számítógép asztalok, új, kényelmes székek
kaptak helyet. A régi könyvtárhelység melletti teremben, amely 31 nm2, gyermekkönyvtár, gyereksarok kapott
helyet. Az oktatási intézményekkel hosszú évek óta szoros kapcsolatot ápolunk. Most újra olyan
körülményeket tudunk biztosítani, ahol szakszerű foglalkozásokat, tanítási órákat is meg tudunk tartani a
gyerekeknek. A bútorzat fejlesztése mellett, szőnyegek, függönyök, 1 db laptop, valamint egy számítógép
beszerzésére is sor került.
A település 2013-ban kötött megállapodást a megyei könyvtárral a könyvtári szolgáltatások biztosítására.
Azóta a dokumentumfejlesztés mellett KSZR forrásból az IKT eszközök (számítógép, nyomtató, Flipchart
tábla, vetítővászon, projektor) újult meg.

A könyvtár teljes állománya elektronikusan feldolgozott, időközben megvalósult az elektronikus kölcsönzés
lehetősége is. A településünk tervezi a megújult környezetben a heti nyitvatartási idő és a könyvtári programok
számának megemelését.

Terméklista
Könyvespolc – 200x80x25
Könyvespolc – 200x90x25
Könyvespolc – 200x120x25
Könyvtári félköríves polc
Könyvtári negyedköríves polc
Folyóirat tartó 200x90x35
Gyerek könyvespolc 170x80x25
Gyerek könyvespolc 170x60x25
Számítógépasztal
Többfunkciós trapézasztal
Kárpitozott bükk szék
Óvodai bükk szék
Fényfüggöny - fehér
Blacqaut sötétítőfüggöny
Karnis
Babzsák
Szőnyeg – méretre vágott, szegett padlószőnyeg
ASUS X543UA 15,6 Notebook
INTEL Core i3-8100 komplett számítógép

16 db
10 db
4 db
2 db
3 db
2 db
12 db
3 db
4 db
6 db
20 db
12 db
9 db
9x2 db
9 db
4 db
6 db
1 db
1 db

A Könyvtár mindig is a közösségi, a kulturális élet meghatározó színtere, ezért különösen fontos volt
számunkra, hogy ezt a közszolgáltatást megfelelő színvonalon tudjuk biztosítani jelenlegi és jövőbeni
látogatóink számára.

Tisztelettel köszönjük a Kollégium támogatását!

Lovászi, 2020. október 28.

