Nazwa zespołu: Kertoipy

Biblioteka Publiczna – dziś i jutro

Celem projektu jest rozpowszechnienie czytelnictwa jako bezpiecznej, twórczej i ogólnodostępnej
formy spędzania czasu wolnego oraz uatrakcyjnienie biblioteki jako miejsca spotkań o charakterze
kulturalnym. Umożliwienie czytelnictwa także dla osób mających trudności w czytaniu. Nasz plan ma
na celu m. in. zwiększenie atrakcyjności budynku - wyburzenie ściany między działami dla dorosłych
i dla dzieci, powiększenie wnęk okiennych w celu nadania przestronności pomieszczeniu. Następnie
położone zostaną nowe panele, a ściany pomalowane na ciepłe, jasne kolory. Zamontowanie nowego
oświetlenia zapewnią nowe, większe okna i panele świetlne zamontowane w suficie oraz
zamontowane zostanie oświetlenie punktowe. Zakupione zostaną też nowe biurka, krzesła i wysokie
regały. Atrakcją biblioteki będzie kącik gier planszowych, ponieważ planujemy ich zakup. Księgozbiór
biblioteki powiększy się o około 1000 nowych książek, zarówno w formie papierowej, jak i ebooków
oraz audiobooków. Na trzech nowych komputerach stacjonarnych i laptopie zainstalowany zostanie
specjalny program umożliwiający wypożyczanie elektronicznych książek. Mamy nadzieję, iż tego typu
projekt zwiększy zainteresowanie coraz rzadziej odwiedzanym miejscem publicznym jakim jest
biblioteka. Popularność ebooków daje nadzieję na wzrost czytelnictwa wśród młodzieży,
a audiobooki umożliwią zapoznanie się z treścią książki osobom niedowidzącym i niewidomym.
Nowoczesny wystrój wnętrz i rozrywka w postaci komputerów i gier planszowych sprawi, iż nawet
dzieci będą chętnie odwiedzały bibliotekę.
KOSZTORYS
1. Wyburzenie ściany i powiększenie wnęk okiennych – robocizna 4 500zł
2. Zakup farb i malowanie ścian - 5 000
3. Zakup i montaż nowych paneli podłogowych –5 000zł
4. Nowe okna i rolety - 16 000zł
5. Oświetlenie sufitowe i punktowe – 5000 zł
6. Wyposażenie (4x biurko, 4x krzesła, 20 regałów) – 12 000zł
7. Gry planszowe – 2 000zł
8. 3 komputery stacjonarne i laptop z oprogramowaniem i osprzętem (rzutnik, ekran przenośny,
statyw, stolik pod rzutnik)– 25 000zł
9. Książki (tradycyjne i audiobooki i ebooki) – 25 000zł
10. Przeszkolenie 3 pracowników ( wypożyczanie elektronicznych książek) – 500 zł

