SZAKMAI BESZÁMOLÓ
a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma által
Kistelepülések könyvtárainak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése címmel
meghirdetett témában
Altéma kódszáma: 204105
Pályázati azonosító: 204105/03301
Tornyiszentmiklós Község Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be a település korszerű
könyvtári, közösségi környezet kialakítása érdekében, bútorok és egyéb kiegészítő könyvtári
eszközök beszerzésére.
Tornyiszentmiklós 530 fős kistelepülés Zala megyében, Zalaegerszegtől 50 km-re található. Az
elmúlt években a lakosság soraiban egyre nagyobb igény mutatkozik egy színesebb,
színvonalasabb kulturális élet létrehozására. A település könyvtára a faluközpontban, a
művelődési ház épületében kapott elhelyezést. A településen ez az egyetlen épület, amely
nagysága révén alkalmas könyvtár, szabadidős tevékenységek és egyéb kulturális programok
elhelyezésére, megvalósítására.
A jelenleg 41 m2-es könyvtár 1 helyiségből áll, megközelítőleg 2500 kötetes gyűjteménnyel,
folyóiratokkal várja az olvasóit, 2 számítógépen internet szolgáltatást is biztosít. A helyiség
jelenleg zsúfolt, a dokumentumok elhelyezésére régi ingatag polcok szolgálnak. Olvasói
asztalok, ülőbútorok nincsenek, de igény mutatkozna rá. Így sürgető feladattá vált a könyvtár
belső terének megújítása.
A település 2013-ban kötött megállapodást a megyei könyvtárral a könyvtári szolgáltatások
biztosítására, a Városi Könyvtár Lentin keresztül. Azóta a dokumentum fejlesztés mellett
KSZR forrásból az IKT eszközök (számítógép, projektor és vetítővászon, multifunkciós
nyomtató) egy része újult meg.
Az felújítás előtti állapotról készült fényképek:

Az új berendezés megtervezésénél szem előtt tartottuk az egyes állománycsoportok áttekinthető
elhelyezését, gyereksarok létrehozását, kiscsoportos foglalkozások és kulturális programok
megrendezését.
Ennek érdekében az alábbi eszközök kerültek beszerzésre:
EGYOLDALAS KÖNYVÁLLVÁNY
KLASSZIKUS KÖNYVSZEKRÉNY
SZÉK
OLVASÓASZTAL
SZEKRÉNY
MESE TÉGLALAP ASZTAL
DINI SZÉK
FORGÓSZÉK
BIG BABZSÁK

12 DB
1 DB
10 DB
1 DB
1 DB
1 DB
6 DB
2 DB
2 DB

A megvásárolt lakástextilek meleggé, barátságossá, hangulatossá varázsolják a könyvtári
helyiséget, harmóniát és nyugalmat árasztanak magukból. Fő feladatuk, hogy kívülről a
belátást megakadályozzák, a terembe tartsa a meleget, tompítsa a fényt, és nem utolsósorban
díszítse az ablakot, illetve az adott helyiséget.
FÉNYÁTERESZTŐ - SANTA CRuz csíkos batiszt
9 fm
SÖTÉTÍTŐ – VINCENZO BLACKOUT 80 DOHÁNYBARNA 16,8 fm
RINGLI
144 db
MEREVÍTŐ SZALAG
18 fm
KARNIS – AVIGNON 2 SOROS 160 cm
3 db
SZŐNYEG – KIDDY FARM 160 × 230 cm
1 db
A gyerek korosztály számára sikerült olyan sarkot kialakítanunk, ahol az igényeiknek megfelelő
bútorok, játékok és könyvek között ismerkedhetnek a könyvekkel, s ezen keresztül a világ
sokszínűségével.
Az önkormányzat tervezi a későbbiekben egy galéria megépítését a belmagasság nagysága
miatt, ezért előreláthatólag eszközbővítésre is szükség lesz a jövőben.
A könyvtár teljes állománya elektronikusan feldolgozott. A könyvtárosunk rendelkezik
alapfokú könyvtárosi végzetséggel. Az informatikai sarok fejlesztéseként a meglévő
számítógépek mellé vásároltunk további egy asztali pc-t.
INTEL CORE I3-8100 KOMPLETT SZÁMÍTÓGÉP

1 DB

( GIGABYTE GA-H310M ATX alaplap, INTEL Core i3-8100 (3,6GHz, 6MB), 4GB DDR4 memória, 240GB SSD meghajtó
ATX számítógépház + 450W tápegység, USB magyar billentyűzet + USB optikai egér , MS WINDOWS 10 Home 64 bit
operációs rendszer, LG 22MK400 22” LED monitor)

A művelődési ház épületének felújítása – benne a könyvtárral – jelenleg is folyamatban van.
Az előző években új tetőt kapott az épület, idei évben pedig energetikai felújításon esik át,
mely magába foglalja az épület villamos áram és fűtésrekonstrukcióját, homlokzati szigetelést,
magújuló energiaforrás felszerelését, valamint az épület akadálymentesítését. A projekt jelenleg
a kivitelezési szakasz közepén tart, ezért a megvásárolt eszközök elhelyezése jelenleg nem
lehetséges, hiszen az egész épület, így vele együtt a könyvtári helyiség is munkaterület, ezért a
jelenlegi állapot fényképekkel való dokumentálásra nincsen lehetőség. A projekt tervezett
befejezése 2021. március hó, ezt követően a felújított környezetben biztosítjuk a
fényképdokumentációt.
A településünk tervezi a megújult környezetben a heti nyitva tartás és a könyvtári programok
számának megemelését.

