BIATORBÁGYI KRÓNIKA

Fotó: könyvtárosok

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Programja keretében meghirdetett „Tudásdepó-Expressz”
(TÁMOP 3.2.4./08/1/KMR-2009-0005) pályázaton a Faluház és Karikó János Könyvtár konzorciumvezetõként 28 580 806 Ft vissza
nem térítendõ támogatást nyert. Ebbõl 12 560 810 Ft-ot fordítanak
a Karikó János Könyvtár fejlesztésére.
2009-ben az EU-támogatású pályázat elnyerésével eljött az idõ,
hogy a városi könyvtár újabb szolgáltatásokkal álljon a biatorbágyi
lakosok rendelkezésére.
A hosszabb nyitva tartással, a könyvtári foglalkozások rendszerességének visszahozásával, az óvodás korosztályt célzó rendezvényekkel, a rendszeres internet szolgáltatással, a könyvtárközi kölcsönzések számának emelésével és a könyvek beszerzésének új
metódusával sikerült az olvasói létszámot 30%-kal növelni.
Az önkormányzati képviselõ-testület jóváhagyásával minden
biatorbágyi lakos ingyenesen veheti igénybe a könyvtári szolgáltatásokat, így kölcsönözhet könyveket, folyóiratokat, internetezhet.
2009 januárjától hangoskönyvekkel bõvítettük az állományt.
A megnövekedett olvasólétszám új igényeket támasztott a
könyvtárral és a könyvtárosokkal szemben.
2010 végére a könyvtár honlapon fogja aktuális rendezvényeit
és információit hirdetni, elektronikus katalógusát is itt találhatják
meg az érdeklõdõk.
A könyvtárban a mindenkori könyvtáros eddig is tartott olvasást népszerûsítõ foglalkozásokat, de a pályázat révén több eszközt
tudunk erre felhasználni.
Az olvasáskultúra fejlesztését elsõsorban az iskolás korosztály körében kívánnánk folytatni a már megkezdett úton tovább haladva.
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Ezt a célt szolgáló rendezvényeink már 2009 szeptemberében
elkezdõdtek. Elsõként az óvodás és kisiskolás korosztálynak rendezett játékos könyvtárismereti foglalkozásokra hívjuk fel a figyelmet,
amelyet kéthavonta arcfestéssel és kézmûves foglalkozással egészítünk ki. Ezekrõl a Faluház programfüzetében adunk hírt.
Az óvodás csoportok havonta rendszeresen ellátogatnak hozzánk, ahol mesehallgatás és különbözõ játékos foglalkozás keretében ismerkednek a könyvtárral.
A 3–4. osztályos korosztálynak 2009 decemberében „Benedek
Elek mûveinek és életének ismerete – Hogyan tájékozódjunk a
könyvtárban?” címmel rendeztünk könyvtárhasználati versenyt.
2010 elsõ félévében az 5–8. osztályosoknak Kazinczy Ferenc
élete lesz téma, ehhez kapnak ajánlott olvasmányokat a versenyezni kívánó tanulók.
Kiemelkedõ olvasást népszerûsítõ programunk a „Családi vetélkedõ – Családok vetélkedõje” lesz, melynek nem titkolt célja, hogy
az olvasni szeretõ gyerekek és felnõttek megismerjék a különbözõ
generációk olvasmányait. Családok jelentkezhetnek a tavasszal
meghirdetett versenyre, ahol a mai és a régi gyermekirodalom
gyöngyszemeit kell elolvasni, így az unokák, a szülõk és a nagyszülõk együtt fedezhetik fel egymás kedvenc gyermekolvasmányait.
Egy nyár áll a rendelkezésükre, hogy olvassanak, mivel a verseny
szeptember elején lesz.
Az olvasáskultúra fejlesztését szolgáló programjaink lesznek
még az író-olvasó találkozók, amelynek finanszírozására szintén a
pályázati támogatás ad lehetõséget. 2010 januárjától a Biatorbágyi
Ökumenikus Mûvelõdési Egyesület (BÖME) Irodalmi Köre is
könyvtárunkban tartja találkozóit és elõadásait, amely mindenki
számára nyitott.
Nemcsak a rendezvényekre tudunk több pénzt fordítani, hanem a könyvtári bútorok kb. egyharmadát is ebbõl a pénzbõl tudjuk lecserélni.
Reméljük, hogy rövidesen az olvasóközönség is láthatja ezeket
a változásokat, és minél többen látogatnak el hozzánk programjainkra és az új könyvekért. Könyvajánlónkat továbbra is a Faluház
programfüzetében, illetve a rövidesen elkészülõ honlapunkon találhatják meg.
Várunk szeretettel minden kedves érdeklõdõt:
Hodosi Erika, Uzonyi Edit
könyvtárosok

