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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

KÖNYVTÁRI SZAKMAI ESZKÖZFEJLESZTÉS, KORSZERŰSÍTÉS A KRASZNOKVAJDAI KÖNYVTÁRI, 

INFORMÁCIÓS ÉS KÖZÖSSÉGI HELYEN 

 

 

Működési feltételek, helyzetkép 

Krasznokvajda 517 fős település Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a legközelebbi város a 25 km-

re található Encs. Településünk megfelelő infrastruktúrával, óvodával, 8 osztályos iskolával 

rendelkezik. Továbbá háziorvos, gyógyszertár, családsegítő szolgálat, valamint a régió egyetlen 

mentőállomása is megtalálható községünkben. 

A lakosság könyvtári ellátásának biztosítására Önkormányzatunk 2016. január 1-jétől – az 1997. évi 

CXL. törvény 64. § (2) bekezdése szerint – könyvtári szolgáltató helyet tart fenn, a nyilvános 

könyvtári szolgáltatásokat a miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár biztosítja. A 

könyvtár a művelődési ház épületében működik. 

 

 

A megvalósulás rövid ismertetése 

Krasznokvajda Község Önkormányzata a nyilvános könyvtári szolgáltatás fogadásához – anyagi 

lehetőségeihez mérten – megteremtette a legszükségesebb feltételeket. A könyvtári szolgáltatások 

céljára a művelődési ház épületében egy külön bejárattal rendelkező 110 nm2-es könyvtárhelyiséget 

biztosítunk. 

A megyei könyvtár területellátási csoportjának munkatársai a szakmai látogatások alkalmával 

megállapították, hogy a községi könyvtár szolgáltatási környezete és a működési feltételei nem 

mindenben felelnek meg a szolgáltatási megállapodás előírásainak. A könyvtári helyiség felújításra 

szorul, a bútorzat és a berendezés elavulttá vált, nem volt elegendő hely a könyvtári rendezvények 

megtartására.  

A Nemzeti Kulturális Alap támogatásából a helyiség korszerű bútorozása – az ülőbútorok, a polcok 

teljes cseréje, szőnyeg, csoportos használatra alkalmas asztalok és számítógépes asztalok beszerzése 

– megvalósult a szolgáltató könyvtár útmutatása alapján. 



Továbbá Önkormányzatunk a pályázatban vállaltaknak megfelelően gondoskodott az 

érintésvédelemről, valamint a helyiség új padlóburkolatot, a falak tisztasági festést kaptak. Kiemelten 

fontosnak tartottuk a 14 éven aluli könyvtárhasználók megcélzását, ezért – a megyében már több 

helyen megvalósult könyvtári gyereksarok mintájára – egy játékos, a gyerekek igényeit szem előtt 

tartó gyermek- és ifjúsági sarok került kialakításra. 

 

 

A fejlesztés várható eredményei 

A nyilvános könyvtári szolgáltatás megrendelésével az önkormányzat célja a könyvtári ellátás 

frissítése, megújítása volt. A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár negyedévente, csereletét 

formájában biztosítja a könyvtár dokumentum ellátását, így folyamatosan új könyvek állnak a 

lakosság rendelkezésére, a szolgáltatás keretében 5 féle folyóiratból is választhatnak az olvasók. 

A gyerek- és ifjúsági sarok kialakításával a könyvek lapozgatása mellett a könyvtári társasjátékok 

kipróbálására és a szabadidő hasznos eltöltésére is lehetőséget kínálunk a gyermek olvasóinknak.  

A szolgáltató megyei könyvtár segítségével szeretnénk folyamatosan programokat biztosítani mind a 

gyermek, mind a felnőtt, illetve idősebb korosztály számára, hogy a könyvtár megfelelő szerepet 

tudjon vállalni a település kulturális életében.  

 

 

A Nemzeti Kulturális Alap támogatása nélkül könyvtárunk felújítása nehezen valósulhatott volna 

meg, amelyért ezúton is köszönetet mondunk. 

 

Településünk honlapján /www.krasznokvajda.hu/ elhelyezésre került a Nemzeti Kulturális Alap 

logója, valamint a honlapjára /www.nka.hu/ mutató link. 

 

 

Krasznokvajda, 2018. szeptember 24. 

 

 

 

 

 

 



TÉTELES BÚTOR ÉS TERMÉKLISTA 

 

M E G N E V E Z É S  D B  

Könyvespolc /200x90x25/ 23 

Dupla sarok ív /200x25x25/ 2 

Sarok ív /200x25x25/ 2 

Belső sarok ív /200x75x25/ 1 

TV alatti szekrény /140x90x40/ 1 

Dohányzó asztal /90x60x55/ 1 

Ferde polcos szekrény /200x80x35/ 1 

Könyvtáros asztal /fiókos 220x85x76/ 1 

Olvasói asztal /90x90x75/ 3 

Számítógép asztal /íves 130x70x76/ 2 

Könyvtáros szekrény /alul zárt, fiókos 200x90x35/ 2 

Könyves polc /gyerek 170x90x25/ 4 

Előszoba /alul szekrénnyel/ 1 

Könyves tároló /gurulós/ 1 

Függönykarnis 8 

Olvasói szék/ szövet, fém lábbal/ 12 

Könyvtáros forgószék /műbőr, karfás/ 1 

Kanapé /három személyes, szövet/ 1 

Olvasói fotel /szövet/ 2 

Babzsák 2 

Függöny 8 

Szőnyeg 1 

 

 

 



A FELÚJÍTÁS ELŐTT 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



A FELÚJÍTÁS UTÁN 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


