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Rusza remont biblioteki miejskiej
04.07.2013.

CHOSZCZNO Już za kilka dni rozpocznie się remont budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choszcznie.
Za kwotę ponad 1,2 mln zł zmienione zostanie jej wnętrze, wyposażenie, a także przyległy skwer z
fontanną. Na frontową ścianę wróci też motto Marii Dąbrowskiej: &bdquo;Książka i możność czytania - to
jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji.&rdquo;

Projekt, który zrealizowany zostanie w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet
&bdquo;Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek." sfinansowany zostanie z budżetu Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz Gminy
Choszczno. &ndash; We wnętrzu budynku wymienimy dosłownie wszystko. W pierwszym etapie
wyremontowane zostaną podłogi i ściany, zmieniona zostanie instalacja elektryczna oraz urządzenia
sanitarne, a w kolejnym całe wyposażenie biblioteki &ndash; dyrektorka ANNA LEWICKA podkreśla, że
projekt nie obejmuje tylko księgozbioru, a tak duży remont prowadzony będzie w tym budynku, po raz
pierwszy od chwili jego rozbudowy, czyli od 1976 roku.

Zmieni się też wizerunek skweru przylegającego do budynku. Tu m.in. ponownie uruchomiona zostanie
fontanna. &ndash; Uspokajamy też tych wszystkich, którzy pytają o motto Marii Dąbrowskiej:
&bdquo;Książka i możność czytania - to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji.&rdquo;, które
widniało na ścianie frontowej, przed ociepleniem biblioteki. Na pewno wróci i będzie ładnie
wyeksponowane (patrz zdjęcie z 2007 r.) &ndash; zapewnia szefowa choszczeńskiej książnicy.
Zakończenie całej inwestycji przewidziane jest na wiosnę 2014 roku i to oczywiste, że w tym okresie
korzystanie z biblioteki będzie nieco utrudnione. &ndash; Na ten okres wypożyczalnię książek przenosimy
do barbakanu, tam gdzie do tej pory urzędowała Rada Miejska (wejście od poczty), natomiast czytelnia
mieścić się będzie w naszej filii przy ul. Obrońców Westerplatte &ndash; A. Lewicka przeprasza za
utrudnienia związane z remontem, ale zapewnia, że po tym czasie, nowy obiekt będzie zdecydowanie
przyjaźniejszy dla wszystkich użytkowników.
Tadeusz Krawiec
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Godziny otwarcia tymczasowych agend (od 15 lipca do 31 sierpnia 2013 r.)

Wypożyczalnia i Oddział dla Dzieci ul. Wolności 13, Barbakan &ndash; wejście od Poczty tel. 95 765 22
39
poniedziałek &ndash; piątek 9:00 &ndash; 17:00
sobota 9:00-14:00

Filia Publiczna w Choszcznie i Czytelnia dla Dorosłych ul. Obrońców Westerplatte 1, tel. 95 765 24 23
poniedziałek &ndash; piątek 7:30 &ndash; 15:30
sobota 9:00-14:00

http://www.choszczno.pl

Kreator PDF

Utworzono 17 October, 2019, 18:35

