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Pályázat célja, eredménye 

Petneháza egy kicsiny község Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A könyvtárnak jelenleg a Petneházi 

Általános Iskola ad otthont, melynek épülete kevésbé korszerű mint az indokolt lenne.  

Pályázatunk célja elsősorban a helyi, és környékbeli gyerekek tanulási kompetenciájának fejlesztése, a 

kommunikációs képesség növelése és fejlesztése, az iskolai tanulmányok elmélyítéséhez szükséges 

eszközök beszerzése és használatának biztosítása. A könyvtárkészlet digitalizálása, és az egyszerűbb 

kölcsönzés érdekében vonalkód olvasó rendszer kerül kiépítésre valamint új számítógép is megvásárlásra 

kerülne. 

2017.05.10. –én a Nemzeti Kulturális Alap által meghirdetett Települési könyvtárak szakmai 

eszközfejlesztése, korszerűsítése című pályázati konstrukció. benyújtásra került.  

Az általános iskola földszintjének 96nm-es területén található Petneháza Község egyetlen könyvtára, mely 

nem csak a kis iskolások igényeit igyekszik kielégíteni, hanem a község és szomszédos falvakon élőkét is. A 

könyvtár nem csak a könyvkedvelőknek kedvez, számos program, és kézműves foglalkozás otthona is.  

A könyvtár vezetője Patakiné Regán Valéria közreműködésével került benyújtásra a pályázat, melyben az 

akkori állapotok javításának érdekében új bútorok, és eszközök kerültek beépítésre, illetve egy új 

vizesblokk is kialakításra került. A könyvtár folyamatos pályázatokon vesz részt, hogy minden igénynek 

megfelelő magas színvonalú szolgáltatást tudjon nyújtani kortól függetlenül.  

A pályázatról 2017.07.18-án jött az értesítés, miszerint 3.500.000 Ft támogatási összegben részesült a 

könyvtár. A támogatási összeg mellé az önkormányzat önerőből vállalta a költségvetésben szereplő járólap 

letételét valamint a vizesblokk kialakítást is.  
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Pályázat megvalósítása 

A pályázat benyújtásakor meghatározott igények alapján 2018.01.30 napján az alábbi eszközök és gépek 

valamint bútorok kerültek elhelyezésre: 

• 1 db asztali számítógép: AMD X2 A4 2 magos CPU + 18,5 Samsung LED monitor + Billentyűzet + 

egér+ Microsoft Windows 10 Home 64bit HUN OEM 

• 1 db Notebook, Lenovo IDEAPAD 320 15.6" 

• 1 db színes nyomtató, HP 2135 

• 2 db adathordozó, Kingstone 16GB DT100G3/16GB 

• 2 db E-book olvasó, ICARUS OMNIA G3 

• 1 db vonalkód olvasó, Datalogic quicksca QW2100 lite 

Új bútorok beszerzése : 

• 13 db Felnőtt könyvespolc 200x90x25 méretben, fejléccel 

• 9 db Gyerek könyvespolc 170x90x25 méretben, fejléccel 

• 2 db Folyóirat állvány 200x70x35 méretben 

• 2 db Félköríves polc 170x50x35 méretben 

• 4 db Olvasóasztal 90x90x75 méretben 

• 2 db Számítógépes asztal 

• 1 db Válogató láda 

• 30 db favázas szék 

• 4 db Junior babzsákfotel 

A régi drapéria függönyök új almazöld szalagfüggönyre került kicserélésre. 

Az Önkormányzatnak köszönhetően új laminált padlóburkolat került lerakásra, valamint új illemhelyiséget 

alakítottak ki kézmosóval. Az új vizesblokk kialakításának köszönhetően a könyvtár teljesen önálló részévé 

vált az iskola épületének. 
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A pályázat sikeresen megvalósításra került, mely a könyvtár facebook oldalán is jól látható, hogy mennyi 

örömömet szerzett ezzel a könyvtár csapata a gyerekeknek, és felnőtteknek egyaránt.  

Úgy gondolom, hogy a fotódokumentáció kelőképp bizonyítja, hogy a csekély összegű támogatás milyen 

hatékonyan lett felhasználva, ezzel egy kellemesebb környezetet teremtve a könyvtár használóinak, és 

dolgozóinak egyaránt. 

Külön köszönettel tartozunk a támogatási szervezetnek  , valamint  

Petneháza Község Önkormányzatának, és a könyvtár szorgos dolgozóinak! 
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Fotódokumentáció a meglévő és megvalósítás utáni állapotról 

Nagyterem 

  

Megvalósult állapot 
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Nagyterem 

  

Megvalósult állapot és az új szalagfüggöny 
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Recepció 

 

 

Megvalósult állapot és az új szalagfüggöny 
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Új olvasóterem 

  

Eszköz és új vizesblokk 

-  


