
SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

 

a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma által meghirdetett 

3.a) Könyvtári szakmai eszközfejlesztés, korszerűsítés támogatása című 

pályázat elszámolásához 

 

 

A korszerűsítés összes költség: 1.848.554.- Ft 

Támogatási intenzitás: 10 % 

Támogató által megítélt vissza nem térítendő támogatási összeg: 1.663.699.- Ft 

 

A kapott támogatásból Cserépváralja központjában lévő épületben sikerült berendeznünk két 

nagyobb helyiségben az új, korszerű és esztétikus könyvtárat. 

Ezen helyiségeket az Önkormányzat saját erejéből felújította. A régi kő padlóburkolatot a mai 

igényeknek megfelelő laminált lapra cserélte, új lámpatesteket szerelt fel a könyvtári 

működésnek megfelelő fényviszonyok biztosítása érdekében, valamint a nyílászárókat és a 

falakat is újrafestette a bútorzathoz leginkább megfelelő színre. Mindezek után a pályázatban 

megítélt támogatást és a 10%-os önrészt a könyvtár berendezésére fordította. 

 

Tételes bútor és eszközlista: 

 

Felnőtt övezet: 

Könyvespolc 200x90x25 5 polcos 90x11-es felirattartóval   3 db 

Könyvespolc 200x90x25 6 polcos 90x11-es felirattartóval   8 db 

Polczáró negyed körív 200x25x25 6 polcos     4 db 

Polczáró negyed körív 200x25x25 5 polcos      2 db 

Polc, falra rögzített egyedi méretben 25 cm mélységgel   1 db 

Folyóirattartó alul zárható polcos résszel 200x70x35   1 db 

Olvasói számítógépes asztal elválasztóval 90x75x75   2 db 

Könyvtáros asztal PC tartóval és konténerrel 160x80x75   1 db 

Konténer         1 db 

Felvédő a forgószék mögé egyedi méretben     1 db 

Fogas leülő résszel, akasztókkal egyedi méretben    1 db 

Olvasói asztal fél köríves       1 db 

Olvasói szék         3 db 

Dohányzó asztal        1 db 

Forgószék          1 db 

Kanapé         1 db 

 

Gyermek övezet: 

Gyermek asztal 50x50x45       1 db 

Gyermek szék         4 db 



Polc 90x90x25        2 db 

Polc 130x90x25 3 polcos       2 db 

Polc 170x90x25 4 polcos       2 db 

Babzsák         2 db 

Tárolós ülőke felhajtható leülő résszel egyedi méretben   1 db 

 

Egyéb eszközök: 

Gyerekszőnyeg 130x150       1 db 

Karnis 150 cm         3 db 

Függöny         3 db 

 

A felújítás megtörtént és az előbbiekben felsorolt bútorok és eszközök elhelyezésre kerültek 

az új könyvtár helyiségekben, a Cserépváralja, Alkotmány út 45. szám alatt lévő épületben, 

2017. május 20-ig. 

 

Településünkön a könyvtári ellátást a miskolci székhelyű II. Rákóczi Ferenc Megyei és 

Városi Könyvtár támogatja a KSZR keretében, s helyben foglalkoztatunk könyvtárost. 

Az új épületben sikerült a közel 2 ezer kötetes állományt szakszerűen elhelyezni, s 

valamennyi korosztály részére megfelelő könyvtári környezetet biztosítani. Elérhetővé vált a 

rendszeres számítógép és internet szolgáltatás és a 14 éven aluliak számára is kialakításra 

került egy olyan sarok, ahol az igényeknek megfelelő bútorok, játékok és könyvek között 

ismerkedhetnek a könyvekkel, válhatnak értő olvasóvá. 

A két szobából álló könyvtári tér lehetőséget biztosított a számítógépek és az adminisztráció, 

valamint a hírlapolvasó rész igényes elhelyezésére. 

Az új könyvtári, információs és közösségi hely kialakítására vonatkozó elképzeléseink a 

mellékelt fotó dokumentációban jól látható módon megvalósultak.  

Tisztelettel köszönjük a támogatást a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságának, hogy a 

támogatással hozzájárultak településünk fejlődéséhez. 

 

 

Cserépváralja, 2017. július 26. 

 

 

        Dávid Zoltán 

        polgármester 


