A mezőkeresztesí Tahy Olga Városi Könyvtár szakmai beszámolója
a kisteleptilósek könyvtáraÍnak szakmaí eszktizfejlesztése, korszerűsítésecímű
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megvalósulásáról

A mezókeresztesi Tahy olga Varosi Könyvtrír szakmai eszközfejlesztése, korszenisítése
fontos lépcsője volt annak, hogy a meglévő olvasók a szolgráltatásokat minél értékesebben,
hatékonyabban, nyugodt, komfortos helyen használhassák

érezzékmagukat

a

ki, a gyerekek pedig ofihonosan

könyvek vílágában, szerezzenek pozitív élményeket, látókörük,

képzelőerejük szélesedjen az olvasris, illetve a ktilönböző

élményekhezszerettiik volna megadni

a

foglalkozrások utjrín. Ezek'hez az

lehetőséget mind a jelenlegi, mind

a

leendő

kdnyvtárhas málók szétmÉtra.

A

kistelepülések szakmai eszközfejlesáése, korszenísítésecímü, Nemzeti Kulturális

Alap által támogatott

2041Ü5103079() azonosító szrírnmal elnyert 3.468.568,_Ft összegíí

támogatás segítségévelKönyWírunk elindult ezen az úton. A 3.853.964,-Ft tjsszköltséggel

megvalósult eszközfejlesáés és korszenisítésáltal a lentebb felsorolt tétellistaban (1. sz.
melléklet) szerepló eszközök

E

kerültek beszerzésre.

a gyermekrészlegben megnövelttik a gyermekirodalom
tárolásfua szolgáló bútorok számát, a helytakarékosság érdekében kétoldalas
pá|yazat hozzájaru|ásával

kön1vállvanyokat vrílasztottunk, azonban egyoldalas alacsony polcok
felújítottkörnyezetben.

A

is

megtalálhatók a

gyerekeknek kialakítottunk egy úgynevezett pihenősarkot, melyet

pihenőszőnyegekkel, babzsákokkal tetttink komfortossu íey nemcsak a kisiskolasok, hanem
az óvodás gyermekek, illefue a babas kismamrík is megfelelő közegben élvezhetik az olvasás,

felfedezés örömét'

A

csoportos foglalkozasokat a szivrirvány pihenő, a babzsákok színes

világa teszi érdekessé az ifi ú nemzed ék számára.

Az eszkijzbeszerzés előtti állapot

Az eszközbeszerzés

A

utráni

állapot

ktilcscinző részlegben új előszobafal kapott helyett

az olvasók

értékeinek

biztonságosabb tarolása céljából, amely színvilágában teljesen passzol a kölcsönző

pult,

illetve a könyl'trírosok számára újonnan beszerzett görgős, zarbatő trírolók színéhez.Ezen
felül most mrír kényelmes klubfotelek ós asáalok teszik lehetővé a böngészést az erre a céka
kialakított böngészde nevezetií könyvajánló

A

mellett.

vezeték nélktili router pedig az egész

könyvtar teriiletén lehetőséget kínál az internetezésre azan olvasók szátmára, akik
rendelkeznek a megfelelő hozzáféréssel.

Az eszkozbeszerzés előtti állapot

Az eszközbeszerzés utani állapot
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A felnőtt részleg szakirodalmrának tírolására szolgáló könyvállványok teljes

egészében

kicserélődtek, illetve megnövekedett a polcok száma is, így a raktarból is kikerülhettek olyan

szakkönyvek, amelyek eddig helyhiány miatt nem voltak megtalálhatóak
könyvtári terekben.

A

a

nyilvános

szépirodalmi polcok sziíma is megnövekedett, elrendezésiik' illetve a

könyvtari asztalok, székek és klubfotelek lehetőséget biztosítanak az olvasóknak ahhoz, hogy
kényelmesen elhelyezkedve, a csendes kömyezetben nyugodtan élvezzéka könyvtrír által
nyuj tott szo gáltaLísokat.
1

Az eszkózbeszerzés előtti állapot

Az eszkozbeszerzés uüáni állapot
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A folyóiratok, helyismereti anyagok

egy

olvasósarkot,

könyvtarhasználÓk

böngészésének, olvasásának módjríra létrehoztunk

ahol szintén a klubfotelek nyujtanak otthonos hangulatot
részére.

^z

itj folyóiratállványok jobb

a

átláthatóságot biztosítanak, a

helyismereti anyagok tfuoláséra alkalmas szekrények ebben a részlegben történő elhelyezése
pedig könnyebb hozzáfétésttesz lehetővé a ktinyvátr ezenszolgáltatása iránt érdeklődőknek.

Az

eszkilzbe szerzés előtti állapot

Az

eszközbeszerzés utríni állapot

Az olvasórészleg teljes ktinyvespolcrendszer csereje megtörtént, a magasabb bútorok
elhelyezésévelés a két szrímítógépesmunkaállomás beüzemelésével a felnőttek és a tanulók
komfortosan tudnak kutatni a kézikönyvállomrínyban.

Az eszközbeszetzés előtti állapot

Az

iroda helyiségében válasz-szekrénysor keríilt kialakításr4 így elkiilönítve azt a

raktarhelyiségtől.

Ez

élta| az irodai szekÉnysor áiltal a könptrárosok

rendezett munkakörnyezet alakulhatott

szrímiíramegfelelő,

ki, a munkafolyamatok elvégzésektinnyebbé vált a

dokumentumok, adminisztrációs ügymenetek praktikus elhelyezésénekmegoldásával.

A

beszerzelímílszakifelszerelések és informatikai eszkcizök, hasruÉtlaton kívtili idejiikben, az
irodában kerültek tiírolásra.

Lz

eszközbeszerzés előtti állapot

Az eszközbeszerzés

utráni

Tételes britor_ és terméklista

1. számú

Mennvisés (db}
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Megnevezés

Asztalok
Sarok számító sépasztal
Könwtári asztal

Székek. íilőalkalmatossáso
Gázliftes fotel
Károitozott szék
Esvszemélves klubfotel
Kétszemélvesklubfotel
Babzsákpuff 80l
Babzsákpuff 50l

állapot

k

Babzsiáktandem

Pihenosarok' pihenoszőnyeg

oriás padlóprárna
Szivárvánv oihenő
Szekrények' polcolG állvánvok ewéb
Irodai szekrénvsor
Négyaitós könwszekreny
IraÍtaftó szekrénv
Ruha-és cipőtartó állvanv
Folyóiratállvánv
Kétoldalas könwállvány
Suli alacsony' polcos szekrény
otpolcos könwállvány
Négypolcos könwállvríny
Uves vitrines kiállítószekrénv
Görgős könyvtartó torony
Válosató könwesláda
Szónoki nuloitus
Görsős. zárható konténer
záÍbatő " sörsős médiakocsi
Szönyes
lnformatikai eszkiizök
Vezeték nélküli router
Dieitális fényképezőeép
Proiektor
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66
4
30
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