SAJTÓKÖZLEMÉNY
ÚJ TEREK – KÖNYVTÁRFEJLESZTÉS BIHARKERESZTESEN
EFOP-4.1.8-16-2017-00053 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKT
Városi Művelődési Ház és Könyvtár „A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális
fejlesztései” tárgyú felhívás keretében valósult meg az „Új terek - könyvtárfejlesztés
Biharkeresztesen” című EFOP-4.1.8-16-2017-00053 azonosító számú projekt, amely a Városi Könyvtár
infrastrukturális fejlesztését segítette elő. A projekt költségvetése 11,32 millió forint, a támogatás
formája 100 % vissza nem térítendő támogatás. A támogatás forrását az Európai Regionális
Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosította.
A projekt által a biharkeresztesi könyvtárban olyan közösségi terek felújítása, kialakítása valósult meg,
amely korszerű, a szakmai elvárásoknak megfelelő infrastruktúrával biztosítja minden generáció számára az
egész életen át tartó tanuláshoz való hozzáférést.
Kizárólag a tereiben és szolgáltatásaiban a közösség igényeire és szükségleteire reflektáló, közösségvezérelt közkönyvtárak képesek meghatározó szerepet betölteni az adott hosszú távú fejlődésében és
fenntarthatóságában. A program célcsoportja Biharkeresztes, és vonzáskörzetében lévő településen a
köznevelési intézményekben tanulók, dolgozók, és az egész életen át tartó tanulásban részt vevők.
Az Új terek létrehozása során a projektben megvalósult az áramelosztó rendszer fejújítása, az új informatikai
térben az elektromos hálózat kialakítása, emellett az ablakokra új árnyékolás: fényzáros gyöngy roletta
került. A gyermekkönyvtári részen könyvkuckó került kialakításra, a könyvtári polcokon így könnyen
elérhetővé válnak az olvasnivalók. Új székek és asztalok biztosítják a tanulócsoportok számára a közös
könyvtár munkát. Az olvasóterem, a felnőtt szépirodalom és szakirodalom, valamint a kézikönyvek számára
is új könnyen elérhető polcrendszer áll rendelkezésre, valamint a felnőtteknek külön olvasósarkot
alakítottunk ki a nyugodt olvasáshoz. A tanulás tere a könyvtár központi részében rugalmasan alakítható,
átszervezhető, nyitott, hívogató tér, amely nemcsak az élethosszig tartó tanulási alkalmak megvalósítására
lesz alkalmas, hanem a találkozások, rendezvények, közösségépítő alkalmak megrendezésére is.
Megújult a szakmai munkának helyet adó kölcsönzőpult és kölcsönzőfal is, mely a könyvtáros kollégák
munkáját könnyíti meg.
Az elképzelés hosszú távú megvalósítását elősegíti a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentését, a
köznevelés eredményességének és hatékonyságának támogatása és a kulturális intézmény sokoldalú
szolgáltatásainak bővítését. A megújult tereket gazdag szakmai tartalommal kívánjuk megtölteni, ezzel is
minél több látogatót bevonzani a könyvtárba.
A projekt megvalósítási időszaka 2018.01.01.- 2018.12.31.

