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Működési feltételek, helyzetkép 

Apc a Zagyva folyó völgyében fekvő 2479 fős falu, a legközelebbi város a 9 km-re található Lőrinci.  

Településünk megfelelő infrastruktúrával, óvodával, iskolával, könyvtárral rendelkezik; a községben 

számos civil szervezet működik. 

 

A lakosság könyvtári ellátásának biztosítására a községi önkormányzat 2015. január 1-jétől – az 1997. 

évi CXL. Törvény 64. § (2) bekezdése szerint – könyvtári szolgáltató helyet tart fenn, a nyilvános 

könyvtári szolgáltatásokat az egri Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár biztosítja. A könyvtár a 

művelődési ház épületében működik. 

 

A korszerűsítés indoklása és célja 

Apc község önkormányzata a nyilvános könyvtári szolgáltatás fogadásához – anyagi lehetőségeihez 

mérten – megteremti a legszükségesebb feltételeket. A könyvtári szolgáltatások céljára a művelődési 

ház épületében biztosítunk egy külön bejáratú könyvtárhelyiséget 88 m2-en. A nyitva tartást heti 5 

napon, 34 órában biztosítjuk. 

A megyei könyvtár hálózati csoportjának munkatársai a szakmai látogatások alkalmával 

megállapították, hogy a községi könyvtár szolgáltatási környezete és a működési feltételi nem 

mindenben feleltek meg a szolgáltatási megállapodás előírásaiknak. A könyvtári helyiség felújításra 

szorultak, a bútorzat és a berendezés elavult lett, korszerűtlen elrendezésük miatt csoportos könyvtári 

foglalkozások illetve nagyobb érdeklődésre számot tartó rendezvények megtartásához sem volt elég 

hely. 

 

Önkormányzatunk vállatja a könyvtári helyiség felújítását: a helyiség padlóburkolatát megújítottk, a 

falak tisztasági festést kaptak, lecseréltük a villanykapcsolókat, felújítottuk az ajtókat és megújult az 

internetszoba padlózata is.  

 

Az előző könyvespolcok állapota nem volt megfelelő, nem volt elegendő és jó minőségű ülőhely, 

folyóiratállvány, ruha- és táskatároló. A Nemzeti Kulturális Alap támogatásából a helyiség korszerű 

bútorozását – az ülőbútorok, a polcok teljes cseréjét, szőnyeg, csoportos használatra alkalmas asztalok 

beszerzését –valósítottuk meg, a szolgáltató könyvtár útmutatása alapján. Kiemelten fontosnak tartottuk 

a 14 éven aluli könyvtárhasználók megcélzását, ezért – a megyében már több helyen megvalósult 
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könyvtári gyereksarok mintájára – szerettünk volna egy játékos, a gyerekek igényeit szem előtt tartó 

gyermek és ifjúsági sarok kialakítását megvalósítani. Mivel az utóbbi egy évben megnövekedett a 

könyvtárlátogató gyermekek száma úgy döntöttünk, hogy a kibővítjük a gyermekrészben a teret, ezért 

egy fal átütésével egy 8 m2-es helyiséggel még kibővítettük a könyvtárnak ezt a részét. Így a könyvtár a 

jövőben 96 m2-en működik majd. 

 

A fejlesztés eredményei 

A nyilvános könyvtári szolgáltatás megrendelésével az önkormányzat célja a könyvtári ellátás frissítése, 

megújítása volt. A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár negyedévente, csereletét formájában 

biztosítja a könyvtár dokumentum ellátását, így folyamatosan új könyvek állnak a lakosság 

rendelkezésére, a szolgáltatás keretében 15 féle folyóiratból is választhatnak az olvasók.  

A gyereksarok kialakításával a könyvek lapozgatása mellett a könyvtári társasjátékok kipróbálásra és a 

szabadidő hasznos eltöltésére is lehetőséget kínálunk a gyerekeknek. 

A szolgáltató megyei könyvtár segítségével szeretnénk folyamatosan programokat biztosítani mind a 

gyermek, mind a felnőtt illetve az idősebb korosztály számára, hogy a könyvtár megfelelő szerepet 

tudjon vállalni a település kulturális életében. 
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