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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
 

a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma által 
 

Kistelepülések könyvtárainak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése 
címmel meghirdetett témában 

Altéma kódszáma: 204105/267 

Pályázati azonosító: A2013/N2040 

 
Sajólászlófalva Község Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be a település 
Könyvtári, információs és közösségi helyének bővítésére, a minőségi szolgáltatás 
feltételeinek javítása, a korszerű könyvtári, közösségi környezet kialakítása érdekében, 
bútorok és egyéb kiegészítő könyvtári eszközök beszerzésére. 
 
A könyvtári ellátás helyzete községünkben 
 
A könyvtári ellátás 1975-től érhető el, a könyvtárosi teendőket több évtizeden 
keresztül pedagógus látta el. A mozgókönyvtári normatíva bevezetését követően 
Sajólászlófalva csatlakozott a II. Rákóczi Ferenc Megyei könyvtár által működtetett 
szolgáltatási rendszerhez, s a Miskolci kistérség tagjaként jelentős állomány- és 
eszközfejlesztésben részesült. Állománya mellett a regisztrált olvasók száma is 
folyamatosan emelkedett, 2009 és 2013 között mintegy harmadával növekedett. A 
Borsod-Tender Kft. által kidolgozott Településfejlesztési tervben is megállapításra 
került, hogy „a könyvtár egyre aktívabb szerepet vállal a község kulturális életében”. 
A terv részeként elkészített SWOT analízis az Erősségek között említi a művelődési 
lehetőséget biztosító „intézmény” jelenlétét. 
Valóban jelentős fejlődésnek lehettünk tanúi az elmúlt közel egy évtizedben. A 
mozgókönyvtári ellátásnak, majd 2013-tól a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer 
nyújtotta támogatásoknak, valamint a könyvtáros személyének köszönhetően nagyon 
élénk kulturális élet alakult a könyvtári szolgáltatás körül. Versmondó versenyek, író-
olvasó találkozók, kézműves foglalkozások, könyvtári órák tették és teszik mind a mai 
napig vonzóvá a könyvtárat a településen élők számára. Időközben a könyvtár kinőtte 
korábbi helyét (mindössze 15 nm-en működött), s a Közösségi házba költöztettük. A 
pályázat megvalósítását megelőzően a volt iskola épületében 25nm-en működött a 
könyvtár, ahol a dokumentumok mellett 4 db számítógép is az érdeklődők 
rendelkezésére állt. A könyvtárhelyiség túlzsúfolt volt, további szolgáltatásfejlesztésre, 
a korcsoporti igényeknek megfelelő szolgáltatási övezet kialakítására nem volt 
lehetőség.  
 
A könyvtári állomány több mint 2 800 db, fejlesztése folyamatos. A könyvek mellett 
jelenleg 4 féle folyóiratra is előfizet a szolgáltató a KSZR keretében. A lakosság 20%-
a regisztrált használója a könyvtárnak, 35%-a 14 éven aluli. Miután az Önkormányzat 
látja a könyvtár település életében betöltött szerepét, jelentőségét, úgy döntött, hogy a 
további szolgáltatásfejlesztés érdekében növeli a könyvtári célokra használható 
alapterületet.  
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Az felújítás előtti állapotról készült fényképek: 
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A megvalósult beruházás 
 
A könyvtár nagyobb teremben történő elhelyezésével a zsúfoltságot csökkentettük, s a 
különböző korosztályok, így a gyermekek igényeihez igazodó szolgáltatási övezetet is 
kialakítottunk. A nagyobb teremben nincs akadálya a rendszeres foglalkozások, a 
kedvelt találkozók, gyermekfoglalkozások (óvodai csoport fogadásával is) 
megtartásának. Ehhez immár 58 m² terület áll rendelkezésre. 
 
A számítógépek használata rendszeres, az internethasználat lehetősége sok fiatalt vonz 
a könyvtárba. Miután a munkanélküliség égető probléma településünkön is, az 
elhelyezkedési esélyek növelését segíthetik a felhasználóképző tanfolyamok. Ezen 
alkalmakkor nemcsak az alapvető számítógépes ismeretek átadására nyílik lehetőség, 
de a szolgáltatást nyújtó II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 
munkatársainak segítségével alapvető informatikai, adatkezelési ismeretekre is szert 
tehetnek a község érdeklődő tagjai.  
Sajólászlófalva Község Önkormányzata az eszközök, bútorzat beszerelését 
megelőzően önerőből korszerűsítette a világítást, kiépítette az elektronikai hálózatot, 
elvégezte a szükséges festést, és a parketta felújítására is sor került. A korábbi 
irodahelyiséget, amelyet eddig csak a Családsegítő Szolgálat is használt, a könyvtáros 
munkaszobájaként is működtetjük, így annak berendezését is korszerűsödött.  
 
A 14 éven aluli korosztály számára sikerült olyan sarkot kialakítanunk, ahol az 
igényeiknek megfelelő bútorok, játékok és könyvek között ismerkedhetnek a 
könyvekkel, s ezen keresztül a világ sokszínűségével, a későbbiekben értő olvasóvá 
válhatnak. A fejlesztés ezen eleme azért is indokolt volt, mert a lakosság létszáma 
ugyan nem növekszik, s a prognózis szerint 420 fő körül stagnálni fog, de az már 
látszik, hogy egyre nagyobb igény mutatkozik az óvodai ellátás iránt, így hosszabb 
távon is gondoskodnunk kellennek a korosztálynak a könyvtári ellátásáról. 
 
Tételes bútor és eszközlista: 
 
Felnőtt övezet: 
Polc 200x90x25 6 polcos 90x11-es felirattartóval (egyedi méretezés!! kb. 8cm) 6 db 
Polc 200x90x25 5 polcos 90x11-es felirattartóval 4 db 
Polczáró negyedkörív 200x25x25 5 polcos 2 db 
Olvasói asztal 90x90 3 db 
Olvasói szék  10 db 
Könyvtáros asztal PC tartóval 160x80x75 1 db 
Görgős konténer zárható fiókokkal 1 db 
Forgószék 1 db 
Falvédő 100x50x1 1 db 
Olvasói számítógépes asztal elválasztóval 90x70x75 2+2 db 
Folyóirattartó alul zárható polcos résszel 200x70x35                                           1 db 
Fogas egyedi méretben falra szerelve 4 db 
Zárható szekrény 90x200 2 db 
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Gyermek övezet: 

Polc 170x90x25 4 polcos 3 db 
Polc 130x90x25 3 polcos 2 db 
Polc, falra rögzített kb. 90x40x25 1 db 
Tárolós ülőke felhajtható leülő résszel 90x50x50 1 db 
Babzsák 2 db 
Gyermek asztal 100x75x45 1 db 
Válogató láda 60x60x40 1 db 
 
Könyvtárosi munkaszoba: 

Könyvtári és irodai részben fali beugrók egyedi polcozása 3 db 
Könyvtárosi munkaasztal 1 db 
Forgószék 1 db 
 
Egyéb irodai kellékek: 
Játszószőnyeg 130x170 1 db  
Asztali lámpa 1 db 
 
Számítástechnikai eszközök: 

 
PC munkaállomás         2 db 

(CPU: IntelPentium G3250  3,2GHz, VGA:Intel HD Graphics, HDD: Sata3 500GB, RAM:   

4GB DDR3, Acer K202HQLB 19.5" TN LED monitor fekete, Billentyűzet, Egér, Microsoft 

Windows 10 64bit Magyar 1 felhasználó DVD OEM, MICROSOFT Office 365 Home Premium)  

Monokróm lézer multi funkciós nyomtató      1 db 

(Xerox WorkCentre 3025_NI) 
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A felújítást követő állapot: 
 

 
 
 

 
 
 


