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 A könyvtár  felújításának  gondolata,  már  évekkel  ezelőtt  megfogalmazódott,

viszont  csak  most  sikerült  pályázati  forrásból  közösségi  színtér  felújítására

anyagi hátteret biztosítani. Önkormányzatunk a Magyar Falu Program keretében

sikeres  projektanyagot  nyújtott  be,  melynek összegéből  megújulhatott  a  Kun

utca 4. szám alatti, önkormányzati tulajdonú ingatlan belső tere, ahol a könyvtár

helyet kapott. A felújítás során az alábbi helységek kerültek kialakításra: 85 m2

kölcsönzési tér, mely 10 m2-rel nagyobb, mint a régi helyen; 30 fő befogadására

alkalmas  közösségi  tér,  tárgyaló,  teakonyha,  férfi-női  mellék  helység,

információs pont ruhatárral, közlekedő, kazánház. Az épületben parketta mintás

járólap és padlófűtés került kialakításra. A világítást napelem segíti. Az épület

200 m2 területét a könyvtár használja.  Ezek a helységek lettek berendezve a

Nemzeti  Kulturális Alaptól nyert pályázati  összegből.  A kölcsönzési  térben a

gyerekkönyvtári  bútorokkal  és  a  színes  kiegészítőkkel  a  0-6  éves  korosztály

számára tettük vonzóvá a könyvtárhasználatot, míg a 6-16 éves korú látogatók

kedvét kerestük a babzsákokkal és a polcok „kuckós” elhelyezésével. Közepén

40-50 fő részvételéig berendezhető tér áll rendelkezésre, mely alkalmas például

„könyvtármozi”,  könyvbemutató,  író-olvasó  találkozó,  Ringató  foglalkozások

befogadására. Az ablak vonalában elhelyezve 5 számítógépet használhatnak a

látogatók,  melyek  széles  sávú  internet  hozzáféréssel  rendelkeznek,  valamint

WIFI elérhetőség is van. A gépekhez multifunkcionális nyomtató van telepítve.

A  közösségi  térben  kiscsoportos  foglalkozások,  kiállítás  is  tartható.  Az

épületnek saját, zárható udvara van, mely a könyvtári rendezvények szabadtéren

történő megtartásának 60-70 fő részvételéig megfelel, illetve amíg az időjárás



engedi folyóirat olvasásra is alkalmas a kültéri padokkal berendezve. A könyvtár

belső  tereit  élő  zöld  növényekkel,  valamint  a  közlekedő  részben  „élősarok”

kialakításával  tesszük  otthonosabbá,  barátságosabbá.  „Zöldkönyvtár”  felé

történő elmozdulást  az épület  tetejére telepített  napelem rendszer  is segíti.  A

következő  években  szeretnénk  ez  irányba  további  fejlesztéseket  is

megvalósítani. 

Teljes eszközlista:

Sorszám Megnevezés Darabszám

1. 3 személyes pad 1 db

2. Íves kül - és beltéri tömörfa pad 2 db

3. „Variant”  asztal 5 db

4. „ Alfa” számítógép asztal 4 db

5. Fémvázas óvodai trapézasztal 1 db

6. Többfunkciós  könyvtári  kiszolgáló

asztal

1 db

7. „ Variant”  összecsukható  kör  alakú

asztal

1 db

8. „ LUCIA” tárgyalószék 90 db

9. „ Piroska” fémvázas óvodai szék 4 db

10. Babzsák  puff,  vászon  borítással,

dobókocka alakú

2 db

11. Óriás padlópárna , pillangó alakú 1 db

12. „ Suli” alacsony polc 5 db

13. „ MERABONA”  kétoldalas  ötpolcos

könyvállvány

5 db

14. „ MERABONA” válogató könyves láda 3 db

15. „ Andris” görgős könyves láda, fenyőfa 1 db

16. „ Frankó” fogadópult 1 db



17. „ MERABONA” virágláda 3 db

18. Kétszintes  fenyőfa  virágállvány

„élősarok”  állvány

2 db

19. Vetítőasztal zárható szekrényrésszel 1 db

20. Nyitott polcos nyomtatótartó görgős 2 db

21. Sötétítő és nylon függöny, karnissal 3 db ablakra

22. Szőnyeg „ színes ceruza” mintával 1 db

23. 180x180 vetítővászon 1 db

24. EPSON  EB-X41  asztali  hordozható

XGA projektor

1 db



Pályázat megvalósítása előtti állapot  ( Fő u. 69. )

                  



 Pályázat megvalósítását követő állapot (Kun u. 4. )






