Szakmai beszámoló
A könyvár a faluközpontban, az Általános Iskolával egy épületben található. Az Általános
Iskola időközben megüresedett tanterme igazán alkalmassá vált arra, hogy azt a könyvtári
szolgáltatás fogadására alkalmassá térré alakíthassuk át.
Agyagosszergény Község Önkormányzata 2015.01.01-én csatlakozott a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerhez. A szolgáltatást nyújtó könyvtár a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és
Közösségi Tér a KSZR működésével támogatja a lakosság könyvtári ellátását.
2016. májusában pályázhattunk és nyertünk, a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága által
kiírt, a Települési könyvtárak szakmai eszközfejlesztésére, korszerűsítésére elnevezésű pályázaton. A pályázat megvalósítása 2016. évben megtörtént, míg az ünnepélyes átadásra 2017.
márciusában került sor.
Célul tűztük ki, hogy a könyvárunk a minőségi szolgáltatás nyújtása mellett, továbbá egy
olyan kulturális környezetet teremtsen, ahol a könyvtárba érkező olvasok számára a tudás és
az ismeretek megszerzésének változatos formái álljanak rendelkezésre.
A korábbi 19m –es helyiségből egy tágasabb, 53 m-es terembe költözött a könyvtár. A nagyobb helyiség így alkalmas arra, hogy különböző programok valósuljanak meg, akár nagyobb csoportok számára is.
Kialakításra került a kisebb olvasók számára egy gyereksarok, ahol lehetőségük van játszani,
színezni vagy éppen mesekönyveket böngészni. Célunk, hogy a legkisebbek is szívesen járjanak könyvtárba, s majd az idők folyamán rendszeres olvasókká váljanak.
Az olvasni tudó látogatók pedig birtokba vehetik a rengeteg könyvet, amelyek a termet körbeölelő polcokon várják az olvasókat. Lehetőség van a körasztalok mellett egy-egy kézműves
foglalkozás lebonyolítására is, amelynek különösen az általános iskolás kisgyermekek körében népszerű.
Fontos számunkra, hogy a gyerekek jól érezzék magukat a könyvtárba, s könyvtárosunk
igyekszik rávenni őket a számítógép használatán kívül az olvasásra is, érdeklődésüknek megfelelően ajánl számukra könyveket. Ennek szellemében a gyerekeknek rendszeresen népi
játékos foglalkozásokon, vetélkedőkön vehetnek részt, amelyre egyre többen látogatnak el.
Ez is azt bizonyítja, hogy a gyermekek nyitottak a könyvek felé.
A felnőttek számára havonta olvasókört tartunk. Ennek keretében a résztvevőknek lehetőségük van egy-egy általunk kiválasztott könyv bemutatására. A jelenlévők száma is azt bizonyítja, hogy egyre nagyobb az érdeklődés a könyvek iránt. A könyvbemutató után lehetőség van
könyvtári könyvek kölcsönzésre is, vagy akár beszélgetésre is.

A könyvtári nyitva tartás úgy lett meghatározva, hogy a különféle rendezvények, gyermekfoglalkozások és vetélkedők szervezése ne ütközzön munkaidővel, s a könyvtárlátógatók pozitív visszajelzései, a rendezvények látogatottságai mind azt bizonyítják, hogy ezek a könyvtárban szervezett műsorok, előadások a falu kulturális kínálatát bővítették, színesítették. A
szervezésben és tervezésben nagy segítséget nyújtanak a helyi civil szervezetek illetve az
oktatási intézményekben dolgozó pedagógusok, akik a szakmai tudásukkal is támogatják a
programokat.
A KSZR jóvoltából az idei is évben 2 esemény valósult meg. Az egyik egy kézműves foglalkozás volt, amelyen többnyire felnőtt olvasók voltak, míg egy író-olvasó találkozó keretében
egy kacagtató, szívet melengető történeteknek lehettet részesei az ott lévők. Az idei évben
még további 2 rendezvény várat magára, amelyek a kisgyermekek számára nyújt majd egy
szórakoztató, élménydús programot.
A könyvtári állomány folyamatos gyarapításában is a KSZR van segítségünkre, de mindemellett hűséges olvasók felajánlott saját könyveit is szívesen vesszük, hiszen a bútóraink megtervezésénél különös figyelmet szenteltünk arra, hogy minél több könyvet kínálhassunk az olvasók számára.
A gyereksarok mellett a nagyobbak számára internetes sarok is kialakításra került. Bízunk
benne, hogy hamarosan számítógépet is tudunk biztosítani ahhoz, hogy azok a gyermekek is
hozzáférjenek számítógéphez, ill. internethasználathoz, akiknek ez jelenleg még nem biztosított az otthonukban.
A nyitva tartási idő heti 6 óra, de az olvasók kérését figyelembe véve hosszabb délutáni nyitva tartással is működik a könyvtár.
Könyvtárosunk a könyvtárba betérők igényeit igyekszik figyelembe venni. Hiszen van olyan,
aki segítséget kér a könyvek kiválasztásához, de van, aki önállóan szeret böngészni. Kis falu,
közösség lévén, személyesen ismeri a könyvtárba betérő embereket, így azok igényeit figyelembe véve végzi munkáját, s segíti őket a könyvek, illetve folyóiratok kiválasztásában.
A könyvtár felújítási munkálataira 2016. őszén került sor. A pályázati anyagban feltüntetett
bútorok kiválasztására arra törekedtünk, hogy az adott helyiséget minél hasznosabban és
látványosabban tudjuk kihasználni. Célunk volt, hogy majd az évről-évre növekvő könyvtári
állomány számára megfelelő, és jól átlátható, nyitott polcrendszert helyezzünk el, illetve a
különböző programoknak is tudjunk helyet biztosítani. Mind a színek, mind a bútorok tekintetében a szakmai segítséget egy belső építésztől kaptuk meg. Fontos a színek harmóniája a
bútorok tekintetében is. A falakat átfestettük, s a szín kiválasztásánál figyelembe vettük a
bútorok színét. Sok szép új bútordarabbal gazdagodott a terem, de egy-egy további folyóiratállvánnyal, vagy gyerekasztallal még bővíthető.

Könyvtárosunk munkáját a KSZR-től igényelt új asztali számítógép ill. kártyaolvasó segíti.
A könyvtári nyitva tartása óta úgy érezzük, hogy a könyvtár eleget tudott tenni a lakosság
könyvtárral szemben támasztott elvárásainak, s szinvonalas programjaival, munkájával aktívan részt vett és a későbbiekben is részt vesz a község kulturális életében, ezzel segítve a
kulturális élet további fellendülését.
Tételes bútor lista:















Folyóiratállvány 1 db
Nyitott polcos szekrény 24 db
Gyerek nyitott polcos szekrény 2 db
Gyerek puff 4 db
Gyerekasztal 1 db
Könyvtárosi asztal, 3 fiókos görgős konténer, asztali rátéttel 1 db
Karfás forgószék 1 db
Számítógépasztal 2 db
Támlás szék 14 db
Körasztal 2 db
Dohányzó asztal 1 db
Fotel 3 db
Görgős kínáló tároló 1 db
Szalagfüggöny 3 db

Ilyen volt….

Ilyen lett…

