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Lubartów ma nowoczesną bibliotekę
– Teraz mieszkańcy nie zastanawiają się, czy wejść. Przychodzą, bo budynek wygląda zachęcająco
– mówił podczas oficjalnego odbioru biblioteki Adam Banucha, dyrektor Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. Adama Mickiewicza w Lubartowie. W dniu 12 lutego obiekt został oficjalnie oddany
do użytku i poświęcony przez ks. dziekana Józefa Huzara.
Koszt modernizacji wyniósł 1 532 795,00 zł, w tym kwota dotacji z Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego to 1 149 596,00 zł (wkład własny z Urzędu Miasta Lubartów wyniósł 383
199,00 zł). Remont trwał od września 2013 roku do końca 2014 roku.
Wnętrza biblioteki nabrały niepowtarzalnego klimatu także dzięki pracy, jaką włożyli pracownicy
biblioteki. Okazało się, że ciekawa aranżacja wnętrza z półkami jest możliwa.
– Budynek był w złym stanie, ale dzięki podjętym działaniom i decyzji o modernizacji obiektu teraz
możemy korzystać z zasobów książkowych w lepszych warunkach – mówił podczas uroczystości
przekazania biblioteki burmistrz Janusz Bodziacki. – Obecne czasy nie są dobre dla słowa
pisanego. Leży nam na sercu, by przyciągnąć ludzi do korzystania z biblioteki.
W ramach Programu Wieloletniego Kultura+, priorytet „Biblioteka+” „Infrastruktura bibliotek”
przeprowadzona została kompleksowa modernizacja biblioteki głównej. – Prace remontowe objęły
docieplenie ścian, wymianę okien i drzwi, remont dachu, wszystkich instalacji, placu, ogrodzenia,
bramy wjazdowej i przebudowę ścian wewnętrznych – wymieniał kierownik Andrzej Rybak.
– Obiekt jest dostępny dla osób niepełnosprawnych dzięki wykonanemu podjazdowi.
Zamontowano także schodołaz umożliwiający wejście niepełnosprawnych na I piętro. Wymienione
zostało wyposażenie biblioteki. Udoskonalona została infrastruktura sieci internetowej. Są czytniki
e-booków oraz tablety. Zainstalowano bramki antykradzieżowe oraz system monitoringu budynku
biblioteki i pomieszczeń bibliotecznych. Przy wejściu do biblioteki uruchomiono wrzutnię książek
(tzw. trezor) na zwroty książek przez czytelników, w czasie gdy biblioteka jest zamknięta. Dzięki
systemowi elektronicznej rejestracji księgozbiorów „Mateusz” zasoby książkowe biblioteki można
przeglądać przez stronę http://mbp.lubartow.e-bp.eu
Jednym z warunków otrzymania dotacji z MKiDN było utworzenie w bibliotece działu dziecięcego.
Taki też powstał. Są tam komputery, nowe regały, lada biblioteczna, szafki, stoliki, krzesełka, gry
edukacyjne, planszowe, zabawki. Sukcesywnie gromadzony będzie księgozbiór dziecięcy oraz
atrakcyjne zbiory multimedialne. Udostępniona będzie konsola z grami.
Oprawę artystyczną podczas przekazania biblioteki zapewniła młodzież z Lubartowskiego Ośrodka
Kultury pod kierunkiem Zbigniewa Skrzypka.
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