KNIŽNICA V NOVOM ŠATE
Zámerom projektu „Knižnica v novom šate“ bola modernizácia obecnej knižnice, a to
predovšetkým vytvorením centrálneho voľného priestoru, vďaka ktorému sa podarilo rozšíriť
podporné aktivity realizované v našej knižnici a naplniť tak jej hlavné poslanie, a to vytvoriť
modernú kultúrno - vzdelávaciu inštitúciu v súlade s trendom dnešnej doby.
Okrem vytvorenia modernej kultúrno-vzdelávacej inštitúcie sme chceli hlavne maximalizovať
priestor na uloženie knižničného fondu a taktiež vymeniť interiérové vybavenie, aby sa
z knižnice stal moderný priestor a prilákal tak viac čitateľov a potencionálnych záujemcov
každého veku. Realizáciou projektu „Knižnica v novom šate“ vďaka podpore Fondu na
podporu umenia vzniklo bezpečné a komfortné miesto na rôzne aktivity ako napríklad
štúdium v knižnici, besedy, tvorivé dielne a pod. Návštevníci túto modernizáciu hodnotia
veľmi pozitívnymi ohlasmi, o čom svedčí aj vyšší záujem o obecnú knižnicu či už ide o deti
a mládež, alebo aj ich rodičov alebo seniorov.
Obecná knižnica prešla kompletnou rekonštrukciou, bolo potrebné vypratať celý priestor,
uskladniť knihy a inventár knižnice aby mohli prebehnúť drobné stavebné úpravy ako
vybúranie priečky, vymaľovanie priestoru a podobne. Po uskutočnení stavebných úprav
a dodaní policového systému bolo potrebné nanovo rozčleniť jednotlivé oddelenia knižnice
a naplniť police knižným fondom.
Knižnica má moderný, účelný a vizuálne esteticky interiér knižnice s centrálnym priestorom
pre realizovanie doplnkových a podporných aktivít knižnice. V knižnici máme vďaka podpore
Fondu na podporu umenia nový, bezpečnejší a kapacitne väčší policový systém, zo
spolufinancovania obce Spišské Bystré sa zakúpil nový stôl pre zamestnanca knižnice, stoly a
stoličky pre návštevníkov, uskutočnilo sa celkové zvýšenie estetickej hodnoty priestoru
realizované cez menšie stavebné úpravy , vymaľovanie a výmenu podlahovej krytiny, tak aby
vznikol atraktívny priestor, kde naši návštevníci budú aj v budúcnosti radi tráviť svoj čas
a nový potencionálny návštevníci si nájdu cestu do toho atraktívneho priestoru akým
zmodernizovaná knižnica je.
Fond na podporu umenia poskytol na tento projekt finančný príspevok vo výške 4 000 € na
zakúpenie interiérových knižničných modulov.

