NYÁREGYHÁZA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2723 NYÁREGYHÁZA, NYÁRY PÁL ÚT 35.
Tel.: 06 (29) 690-180 Fax: 06 (29) 690-181
E-mail: polgarmester@nyaregyhaza.hu

SZAKMAI BESZÁMOLÓ
„A Nyáregyházi Községi Könyvtár korszerűsítése, eszközfejlesztése” c. pályázathoz

1. Előzmények
Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének döntése alapján az önkormányzat
pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kulturális Alap által meghirdetett Közgyűjtemények Kollégiuma
204105/281 kódszámú, címzett pályázati felhívására.
A községi könyvtár több szempontból ugyan megfelelt a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer ajánlásában
szereplő feltételeknek, azonban az épületrészben nem volt megtalálható minden – a könyvtár
rendeltetésszerű és kényelmes használatához – szükséges berendezés, illetve a meglévő bútorzat állapota
sem felelt meg a mai kor követelményeinek. A legtöbb bútor még a ’70-es, ’80-as években került beszerzésre,
melyeknek cseréje az elhasználódás miatt időszerűvé és indokolttá vált.
A tervezett fejlesztés célja a 2723 Nyáregyháza, Nyáry Pál út 20. sz. alatt található Nyáregyházi Községi
Könyvtár szakmai eszközfejlesztése volt, a könyvtár helyiségeinek korszerűsítésével, új bútorzat és egyéb
kiegészítők beszerzésével.

2. A megvalósítás rövid ismertetése
A községi könyvtár szakmai eszközfejlesztéséhez szükséges vállalkozási, illetve szállítási szerződések
megkötésére 2018. májusban és júniusban került sor. A kivitelezési munkálatok a nyár közepén kezdődtek,
az új bútorokat és egyéb kiegészítőket júliusban helyeztük el a könyvtár helyiségeiben.
A korszerűsítés során a kézikönyvtár, a felnőtt és az ifjúsági olvasó mellett gyereksarok került kialakításra.
A kuckó megfelelő megvilágítását az új lámpatestek felszerelésével oldottuk meg. A festést követően
mindhárom helyiségben újonnan gyártott, egyedi tervezésű polcokat helyeztünk el.
A felnőtt olvasó laminált padló burkolatot kapott. A helyiségben új polcok, kanapé, asztalok és székek
elhelyezésével teremtettünk kellemes hangulatot. A polcokon való keresgéléshez új lámpatestek biztosítják
a fényt, a helyiség sötétítéséről az újonnan beszerzett függönyök gondoskodnak.
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Az ifjúsági olvasó korszerűsítésekor nagy hangsúlyt kapott a multifunkcionalitás: azt a célt kívántuk elérni,
hogy a helyiséget ne csak az általános iskolások használhassák szünetekben vagy könyvtári óra keretében,
hanem kisbabás, gyerekes anyukák, óvodások, fiatalok is, egyenként vagy akár csoportban. Az ifjúsági
olvasóban szintén új asztalok és székek, szőnyegek és függönyök kerültek elhelyezésre.
A megvalósítás során fontos szempont volt, hogy nem iskolai könyvtárként tekintünk az intézményre,
hanem egy olyan települési könyvtárként, amely egyformán képes szolgálni mind a gyerekeket, mind a
település felnőtt lakosságát. A bútorzat, az állványzat és a könyvek észszerű átrendezésének köszönhetően a
diákok és a felnőtt lakosság immár tágas, kényelmes helyen válogathatnak a könyvek közül. Időközben
megkezdődött a könyvállomány frissítése is.
A megújult községi könyvtár átadására és névadó ünnepségére 2018. szeptember 8-án került sor. Az
önkormányzat Képviselő-testületének döntése nyomán a könyvtér ezentúl Baranyi Ferenc Kossuth-díjas
költő, író és műfordító nevét viseli.

3. Jövőbeli tervek
A Képviselő-testület 2016-ban döntött a könyvtár előtti terület parkrendezéséről: már korábban elbontásra
került a Nyáry Pál út menti kerítés, amely a könyvtárat láthatóbbá, közvetlenebbé, könnyebben
megközelíthetőbbé tette. Az önkormányzat a közeljövőben a területen gyepfelület kialakítást, parkosítást,
térkő burkolatú gyalogjárda kialakítását tervezi a Nyáry Pál út és a könyvtár főbejárata között.
Reményeink szerint, a tervezett felújítás javítja a környezet településképi megjelenését, növeli a megújult
községi könyvtár látogatóinak számát.

4. A támogatás és az önrész összegének felhasználása
Az NKA-tól kapott támogatás összege:
Saját forrás összege:
Bruttó összeg:

3.500.000,- Ft
1.043.436,- Ft
4.543.436,- Ft

Az előírt önrész összege:
Az elszámolandó összeg:

388.889,- Ft
3.888.889,- Ft

A megvalósítás során keletkezett költségek:
Szállító neve

Tárgy

NATI Kft.

Bútoralapanyag

2.023.140,- Ft

2.023.140,- Ft

0,- Ft

Brtka Gábor ev.

Új bútorok elkészítése

1.564.364,- Ft

1.476.860,- Ft

0,- Ft

MEDMÖBEL Kft.

Támlás székek

426.790,- Ft

0,- Ft

388.889,- Ft

IKEA Kft.

Kiegészítő bútorok

505.005,- Ft

0,- Ft

0,- Ft

PAPIRON Kft.

Mágneses üvegtábla

68.970,- Ft

0,- Ft

0,- Ft

4.588.269,- Ft

3.500.000,- Ft

388.889,- Ft

Összesen:

Számla összege
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Elszámolás támogatásként

Elszámolás önrészként

5. Tételes bútor- és terméklista
A könyvtári bútorok, kiegészítő berendezési tárgyak és eszközök beszerzésére a benyújtott pályázati
tartalomnak megfelelően került sor. A bútoralapanyagok részletes listája a szállítási keretszerződés 1. sz.
mellékletében található.
"A" polc
"B" polc
"B*" polc
"C" polc
"D" polc
"E" polc
dobogó
fiók (70x70 cm)
fiók (100x100 cm)
fiók (57x70 cm)
fiók (87x70 cm)
falburkolat
olvasó állvány "B" polcnál
ülőke "A/B" polcnál
könyvtáros asztal
számítógép asztal1
számítógép asztal2
ülőke
olvasó asztal1
olvasó asztal2
olvasó asztal3
válogató láda
görgős fiókos elem
könyvtárosi forgószék
számítógép forgószék
összecsukható szék
kisasztal
kanapé
szőnyeg
szőnyeg
álló- és olvasólámpa
olvasólámpa polcokon
mennyezeti lámpa
izzó
ruhafogas
függöny
sötétítőfüggöny
székpárna
támlás szék
mágneses üvegtábla
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16 db
20 db
6 db
4 db
2 db
18 db
2 db
5 db
1 db
1 db
1 db
5,49 fm
1 db
1 db
3 db
2 db
1 db
1 db
2 db
2 db
4 db
1 db
2 db
1 db
5 db
10 db
6 db
1 db
25 db
1 db
2 db
20 db
8 db
8 db
1 db
3 db
2 db
25 db
30 db
1 db

6. Az előző állapotról készült fotók

1. ábra: Felnőtt olvasó

2. ábra: Kézikönyvtár
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3. ábra: Ifjúsági olvasó

4. ábra: "Gyereksarok”
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7. Az újonnan berendezett térről készült fotók

5. ábra: Baranyi Ferenc Könyvtár

6. ábra: Felnőtt olvasó
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7. ábra: Felnőtt olvasó

8. ábra: Felnőtt olvasó
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9. ábra: Kézikönyvtár

10. ábra: Ifjúsági olvasó
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11. ábra: Ifjúsági olvasó

12. ábra: Ifjúsági olvasó

9. oldal

13. ábra: Ifjúsági olvasó

14. ábra: Gyereksarok

10. oldal

