Szakmai beszámoló

a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma
Nekézseny könyvtári információs és közösségi hely szakmai eszközfejlesztése
és korszerűsítése
című
elnyert pályázati támogatásáról
Pályázati azonosító: 204105/03057

A vissza nem térítendő pályázati támogatásra a megyei könyvtárral Könyvtárellátási
Szerződést kötött települések önkormányzatai is pályázhattak- így településünk is- könyvtáruk
nyilvános

szolgáltatási

tereiben

elhelyezett

új

bútorok,

kiegészítő

berendezések,

infokommunikációs eszközök beszerzésére, amelyek 2014–2015-ben jelentős könyvtárépületvagy nyilvános könyvtári szolgáltató tér fejlesztést hajtottak végre, vagy 2016-ban ilyen
fejlesztésük folyamatban van, és annak befejezését követően a bútorok beszerzése és
elhelyezése megtörténik 2017. augusztus 31-ig.

A pályázati feltételeknek településünk minden tekintetben megfelelt, hiszen:
– könyvtárunk – a Könyvtári, Információs és Közösségi Hely-, a BAZ megyei Könyvtári
Szolgáltató Rendszer

Ózdi ellátási körzetében,

területi referensi rendszerben,

az

Önkormányzat és a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár között kötött megállapodás
alapján működik, az Ózdi Művelődési Intézmények Városi Könyvtár segítségével,
–a könyvtárnak is helyet adó épületben jelentős felújítások történtek – ma Közösségi és
Vendégház, a valamikori Régi Iskola épülete- A belső átalakítások és fejlesztések nagyobb
részben megtörténtek – mosdó, teakonyha, kisebb közösségi helyiségek-, nyílászáró cserék,
padlóburkolatok felújítása,belső falfestés, külső vakolás és elkészült az udvaron lévő fedett
színtér is.
Pályázatunk benyújtásához megkaptuk a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
Ajánlását, anyagunk elkészítéséhez az ózdi Városi Könyvtár nyújtott segítséget.
A Nekézsenyi Könyvtári Információs és Közösségi Hely szakmai eszközfejlesztésére és
korszerűsítésére című pályázatunk 2.036.423 Ft támogatást nyert el.
A támogatás felhasználása határidőig megtörtént.

A pályázatban megfogalmazott céljaink, melyek a munka végeztével a könyvtári funkciók
átrendeződésével megvalósultak:

– a felújítás révén a könyvtári szolgáltatás eddig 56 m2-en működött, a megvalósuló
fejlesztéssel hasznos területe 128 m2-re növekedett;
– a dokumentumállomány átláthatóbb elhelyezése megvalósult, a zsúfoltság megszűnt az új
könyvespolcok beállításával;
– elhelyezhető lett a volt Általános Iskola könyvtári állományából leválogatható
dokumentumállomány egy része-mintegy 500 db dokumentum-;
– egy újabb számítógépes munkaállomás került beállításra;
- valamint kialakíthattuk a könyvtáros számára megfelelő munkakörnyezetet (munka- és
kölcsönző pult).

A megnövekedett alapterület a fentiekben említetteken túlmenően az alábbi új funkciók
befogadását tette lehetővé:
– méltó módon tudtuk elhelyezni falunk szülöttének, Balogh Béni

írónak állandó

Emlékkiállítása anyagát, paravánokon, vitrinekben, amellett, hogy módunk nyílt arra is, hogy
Közösségi Házunk ezután az író nevét viselje;
– Kézműves Foglalkoztató Sarok kialakítására került sor, ülőbútorokkal, tároló polcokkal,
főként a régi kézműves mesterségek, technikák megismertetésére;
– ugyanakkor a terület, jellegénél fogva alkalmas lett egyéb találkozási helynek (klubok, civil
szervezetek, próbák, szabadidős foglalkozások);
– Fogadó-, ruhatári és értékmegőrző egységet alakíthattunk ki ;
– az elkészült Gyermekkuckó régi hiányt pótol, hiszen a szűkös hely miatt eddig nem volt
lehetőségünk külön gyermekbirodalom kialakítására, ahol –a gyermekkönyvek megfelelő
elhelyezése mellett-, színes „mesebirodalomban”, baba-barát környezetben tudunk foglakozni
a település kisgyermekeivel és segíthetjük az Óvoda tevékenységét.

Összegezve a támogatás településfejlesztő hatását:

– mód nyílt szabadidős programok szervezésére és lebonyolítására a település lakóinak,
valamennyi korosztálynak, megfelelő, korszerű, szép környezetben, nemcsak könyvtári
témában,
– megvalósítható lett a helyismereti, helytörténeti információgyűjtés, ezzel is segítve a
Hagyományok Háza munkáját,
- a digitális írástudás támogatása elérhetővé vált,
-

a

Gyermekkuckó

segítségével

szorosabbá

fűzhetjük

a

kapcsolatot

egyetlen

gyermekintézményünk, a Napraforgó Óvoda gyermekei, a szülők, az óvónők és könyvtárunk
között.

Köszönjük a támogatást, mely nagyban hozzájárul további értékteremtő-és megőrző
munkánkhoz, falunk megtartó erejének növeléséhez.

Nekézseny, 2017. október 20.

Uj-Tózsa Csabáné
polgármester

Melléklet:
-

tételes bútor- és terméklista,

-

fényképek az előző, felújítás előtti állapotról,

-

fényképek a felújítás után.

TÉTELES BÚTOR- ÉS TERMÉKLISTA

3 db könyvespolc (210*87*24)
1 db könyvespolc (210*50*25)
1 db könyvespolc (210*75*25)
1 db sarokpolc (200*30*30)
1 db sarok számítógép asztal 2 személyes (200*130*75)
1 db sarok íróasztal (160*160*75)
1 db sarok szekrény (206*70*70)
4 db asztal króm lábakkal (160*70*75)
8 db kiállítási paraván (190*90)
2 db kiállítási üveges vitrin (190*40*40)
1 db kiállítási fekvő vitrin (100*70*80)
1 db faliújság (120*80)
1 db tükör (120*80)
1 db értékmegőrző 6 részes (120*100*40)
1 db ruhatár (falburkolat fogasokkal, kiszolgáló pulttal 170*285*100)
1 db piramis alakú fali polc (200/100*100*25)
1 garnitúra könyvtári gyerek sarok fehér bútorlapból kék-zöld díszítő elemekkel
2 db trapéz alakú gyerekasztal króm lábakkal kék és zöld színben
1 db ruhatár a gyerek részhez
1 db számítógép konfiguráció (WINDOWS 10 home operációs rendszer) monitorokkal
1 db diavetítő
1 db CD/MP3 magnó
36 db kalv.micra szék
6 db babzsák
1 db 2*3 m gyerek padlószőnyeg
4 db fakarnis szett
5 db kész függöny
8 db LED csiptetős lámpa ezüst
8 db bútorvilágító

FÉNYKÉPEK A FELÚJÍTÁS ELŐTTI ÁLLAPOTRÓL
A zsúfoltság

Balogh Béni kiállítás egy sarokban

A foglakozásokhoz nincs hely

Ebből a helyiségből lett a gyerekkuckó

FÉNYKÉPEK A FELÚJÍTÁST KÖVETŐEN
A könyvárnak helyet adó, Balogh Béniről elnevezett Közösségi Ház

A fogadótér az értékmegőrzővel

Kiállítási vitrin a fogadópulttal

Kézműves sarok

Balogh Béni emlékkiállítás a paravánokkal

Szemben a könyvtár

A paravánrendszer

Kölcsönzőpult

Szemben az új polcok

Az új számítógép konfiguráció

A gyermekkuckó

