
szakmai beszámol ő az EIőszá

A település könyltára több lépésben került fejlesáésre. Elsőként, még 20l6-ban a

nyílászárőkat cseréltük ki, majd 2017-ben a villamos há|őzatot fejlesztetttik. A tavalyi évben
egy energetikai korszerűsítésnek köszönhetően a flítés is korszerűsítésre került. Még
u1yanazon évben a padozat burkolat is cserélésre került a könfiárban és a hozzá tartoző
raktárban is. Ezek után 2019 őszén önkormányzatunk a Nemzeti Kulturális Alap
Közgyűjtemények kollégiuma által meghirdetett pályázaton 2.960.801Ft támogatást nyert a
könfiár eszközfejlesztésére. Az elnyert támogatásból a teljes bútorzat kicserélése valósult
meg. A projekt teljes költsége 3.289.779Ft, melynek 10Yo-át önkormányzatunk önerőként
biztosította. Ezen év márciusától folyamatosan történt a fejlesztés, melyet a közösségi oldalon
is nyomon tudtak kísémi a település lakói.

A tervek

A tervek szerint, ha az épiletbe belépünk, akkor egy fogadó tér váqa a vendégeket, akasztóval
és egyéb tároló szekrényekkel.
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1. kép: a tervezett fejlesztés felülnézetben

A könfiárba belépve, jobbra a könyvtárosi pult, balra pedig a kisgyermekek számítr
kialakított játsző sarok. Ez a 2078-as tervekben még a könyvtár hátsó részébe volt íewezve,
de a 20l9-es tervben már szerepel, mert itt elöl a könfiáros szeílmel tudja tartani a játsző
gyerekeket míg a szülők a könyvek között válogatnak. Ezután következnek a kisebb-nagyobb

olvasó terek bal oldalt, jobbra a falt végig bebodtó könyvespolc, A terem végében az

újságtartók és számítógépek az internet eléréshez.
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A megvalósult feilesztés

A megvalósulás teljes mértékben a terveknek megfelelően történt meg.



pénzügyi leszámolás

Bútor: előleg számla
végszámla

Szőnyeg:
Szalagfiiggöny:
Székek:

2-9. kép: képek az elkészült könJvtárról

2.000.000Ft
L014.4I7Ft

16.25OFt
178.511Ft
343.675Fí

Lámpák: 32.388Ft
Osszesen:

szakmai rész

3.585.241Ft

A fejlesztés időtartama túlnyomó részt a COVIDl9 vírus okoztaveszélyhelyzet alatt történt.

Ebben az időszakban a könyvtár zárva volt, és semmi nem akadályozta abútorzat folyamatos

cseréjét, szépülését.

A pályázat segítségével az alábbi fejlesztéseket valósítottuk meg:

Ú3 tOnyvtari bútorokat készíttettünk a KSZR ajánlását figyelembe véve, mind paraméterek,

mind szín, mind ellátottsági szint tekintetében:

- könyves polcok fal melletti elhelyezéssel,
- könyr..tárosi asztal,

- gyereksarok kialakítása (babzsák, szőnyeg),

- szítmitógépes munkaállomások,
- tároló szekrények,
- olvasótermi asztalok székekkel és asztali lámpákkal,
- válogatőláda,
- folyóirattartő,
- görgős székek,
- egyéb kiegészítők - állólámpa, árnyékolók, kabátakasztők, nyomtatóasztalok,

fiókos konténerek ) mennyezeti lámpák.



Összefoglalva:
- A könyvtári állomany új, áttekinthető, egységes paramétení és színű bútorzatot

kapott.

- A könyvtári és olvasótermi helyiségek kényelmes bítorzattal. korszerű

megvilágítással, új számitőgepes munkaállomásokkal, kiegészítőkkel kerültek

felszerelésre.
- A gyerekek számára a minél vonzóbb kömyezet kialakításahoz gyereksarkokat

hoztunk létre.
_ A könyvtaros sztímara megfelelő munkakörnyezet került kialakításra.

2020 auglsztusában az utolsó tétel is beszerzésre került, igy már a teljesen felÚjított

könyvtárat vehetik birtokba az olvasni vágyók. Köszönjiik a Kulturális Alap támogatását és a

Vörösmarty Mihály könyl.tár segítőkész támogatását, valamint kollégájuk, Kegye Krisztina

munkáját, aki a teljes könyvtár megjelenését megtervezte, és a beszerzésben is segítségÜnkre

volt.

Kelt.: Előszállás, 2020. augusztus 13.

Farkas Imre polgármester
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