Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága
Szakmai beszámoló Rábapatona Község Önkormányzatának 204105/03096 pályázati
azonosítóval bíró, „Rábapatonai Könyvtár felújítása” c. pályázatához

A megvalósult fejlesztés rövid ismertetése:

I.)

A projekt keretében az alábbi fejlesztések valósultak meg:
Az NKA által adott támogatás (3.139.821 Ft) és az önkormányzat által biztosított önerő
(348.869. Ft) terhére az alábbi beszerzés ment végbe:
-

A rábapatonai Könyvtár felújítása során leszállításra és összeállításra került a II.
pontban megjelölt –a tételes eszközlistában felsorolt – vadonatúj bútorzat.

Az Önkormányzat a saját költségvetése terhére a következő fejlesztéseket végezte el:
-

A könyvtár külső homlokzatához csatlakoztatva egy új, mozgáskorlátozottak számára
is elérhető és megfelelő dőlésszög kialakítású, térköves rámpát alakítottunk ki, mely az
iskolától külön álló új bejárathoz vezet, ezen bejáratot is a fejlesztés keretében nyitottuk
a Könyvtár olvasói számára és a helyi lakosok számára.

-

A felújítás során egy új 10 m2 alapterületű külön álló fogadó tér jött létre, melyet új
járólappal fedtünk le, kifestettünk és új ruhafogasokat is felszereltünk.

-

A könyvtár kölcsönzői termében egy gyermeksarkot is kialakítottunk, amely a
gyermekeinket bevezeti a könyvtári kultúra elsajátításába és növeli az olvasás iránti
elkötelezettségüket.

-

Az új előtérből nyílva kialakítottunk egy 35 m2-es olvasótermet is, mely klasszikus
olvasóteremként és folyóiratolvasóként, valamint internet hozzáférési pontként
funkcionál, továbbá szabadidős rendezvényeket is kiszolgál. Ezen terem is teljes körűen
felújításra került, kifestés és laminált parkettázás elvégzése révén.

-

A könyvtár kölcsönzői területén a teljes villamoshálózatot modernizáltuk, a
számítógépek rendezett áramkapcsolattal rendelkeznek, így villám védelmileg és
esztétikailag is megfelelnek a XXI. századi követelményeknek.

-

A teljes könyvtár kölcsönzői felületének padlózata kicserélésre került laminált
parkettával, valamint a szegélyek is felújításra kerültek, a teljes terem kifestését is
elvégeztettük, valamint új függönyöket is beszereztünk.

-

Az új külön álló könyvtár teret vadonatúj riasztóberendezéssel szereltette fel az
önkormányzat a vagyonvédelem érdekében.

II.)

Tételes bútor és terméklista, melyet az NKA által adott támogatás
(3.139.821 Ft) és az önkormányzat által biztosított önerő (348.869. Ft)
terhére szereztünk be:

Ssz. Megnevezés

Leírás/méret

Mennyiség

1.

Nyitott polcos szekrény

kb. 210x70/25

21 db

2.

Kétoldalas könyvespolc

kb. 180x70/60

13 db

3.

Könyvtárosi asztal + 3 fiókos görgős konténer, asztal
rátéttel, kétajtós komóddal

kb. 160x200/75

1 garnitúra

4.

Karfás forgószék

légrugós

1 db

5.

Számítógépasztal

kb. 90x60/75

8 db

6.

Szék, fémvázas

kárpitozott
ülő+hát

62 db

7.

Kétajtós zárt szekrény

kb. 180x80/40

1 db

8.

Asztal fémlábas

kb. 160x80/75

9 db

9.

Gyerek szekrény

kb. 110x70/30

1 db

10.

Előszobafal nyitott polcos táskatartóval

kb.

1 gt

11.

Folyóiratállvány

180x300/40
kb. 210x70x35

2 db

12.

Gyerek asztal

kb. 55x55

1 db

13.

Gyerek puff

kb. 30x30

4db

III.) FOTÓDOKUMENTÁCIÓ
A.) A felújítást megelőző állapotról készült fotók:

B.) A felújított és berendezett kölcsönzői térről és olvasóteremről készült
fotódokumentáció:

Amennyiben további kérdésük van, állunk szíves rendelkezésére!
Kelt: Rábapatonán, 2017. 01. 05. napján
dr. Németh Balázs s.k.
Rábapatona jegyzője

