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Előzmények 
 

 

Könyvtárunknak Csór településen, az Ady Endre út 35. szám alatti Petőfi Sándor Mű-

velődési Központ ad otthont. A könyvtár a Csóron áthaladó fő közlekedési útvonal mellett fek-

szik, könnyen elérhető helyen. A központi buszmegálló mellett elhelyezett tájékoztató tábla 

eligazít a könyvtárhoz való eljutásban is. A VP-6-7.4.1.1-16 jelű pályázat keretében a közösségi 

épület külső rekonstrukciója lezajlott. Megtörtént a teljes épületben a nyílászárók cseréje, a 

fűtési rendszer megújuló energiával történő korszerűsítése, az épület külső szigetelése, akadály-

mentes bejárat kialakítása. A könyvtár fenntartója Csór Község Önkormányzata. A korábbi 

könyvtárhelyiség alapterülete 35 m2, belmagassága 3,5 m. A beiratkozott olvasók száma 2019-

ben 114 fő, az utóbbi három év során a számuk több, mint 30 százalékkal növekedett. Közöttük 

a kisgyermekektől a nyugdíjas korosztályig mindenki megtalálható; jelentős a 14 év alatti láto-

gatók aránya: 54 fő. A kisgyermekes szülők körében igény van a bababarát környezet kialakí-

tására, elérésére. A könyvtári dokumentumok száma 2018 végén 7530 tétel volt. 

 

Nyilvános számítógépes munkaállomásokkal nem rendelkeztünk a hely szűke miatt. Az 

olvasók által is kifejezetten igényelt szolgáltatás megvalósítása a szélessávú interneteléréssel 

együtt évek óta sürgető feladat volt. A kölcsönzésen, helyben olvasáson kívül könyvtárunk szá-

mos kulturális programot kínál a helyi lakosság számára. A könyvtárvezető könyvtári órákat 

tart az általános iskola tanulóinak. Átlagosan havi egy rendezvényt szervezünk különféle té-

mákban (környezetvédelem, történelem – helyismeret, aktuális ünnepek, évfordulók); író-ol-

vasó találkozókat is rendezünk meghívott előadókkal. Ezek helyszínéül a szűkösség miatt azon-

ban kevésbé használhattuk a könyvtártermet, mivel eddig nem volt hozzájuk elegendő tér. A 

korábbi könyvtár alapterülete meglehetősen szűkre szabta berendezési lehetőségeinket is. Az 

elmúlt 15 évben (elsősorban a forráshiány miatt) nem volt lehetőségünk számottevő fejlesztésre 

– ami a bútorzatot és az épület infrastruktúráját illeti. A polcok különböző méretűek voltak, 

többségük nem felelt meg a KSzR ajánlásainak. A terem régi fa nyílászárói elavult állapotban 

voltak, rosszul szigeteltek, emiatt a helyiség felfűtése is többletköltséget jelentett az önkor-

mányzatnak. Az állagot illető és az esztétikai problémákon túl komoly gondot okozott, hogy 
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egyre bővülő könyvállományunk elhelyezésére nem volt elég polc, hiányoztak a megfelelő ülő-

helyek a helyben olvasáshoz, lapozgatáshoz. A helyhiány miatt a könyvállomány egyes részeit 

nehézkesen lehetett megközelíteni, elérni; a kötetek áttekintése sem volt egyszerű. 

 

Mindezen okok és kényszerek, valamint az, hogy a fent nevezett VP programmal és egy Leader 

Közösségek Fejlesztése Program keretében, egymással összefüggően az egész Művelődési 

Központ nem csak külsejét tekintve, hanem funkcióbővüléssel egyben a belső tereiben is meg-

újulhat, adta az indíttatást 2018-ban az NKA könyvtárfejlesztési pályázatunk beadásához. A 

pályázati anyag elkészítésében nagy segítséget jelentett a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár 

vezetőségének és munkatársainak szakmai támogatása is.  

 

 

Megvalósítás 

 

 A pályázat elnyerését követően a megvalósítás ütemezését az épület külső és egyéb 

belső részeit érintő felújítási munkálatokkal összhangba kellett hozni. Az új könyvtárterem, 84 

négyzetméteres  helyisége korábban vendéglátóipari egységként funkcionált, az elmúlt két év-

ben pedig üresen állt. 2019 tavaszán végeztük az egyeztetéseket a beszállítókkal, mind a beren-

dezési tárgyak és eszközök műszaki paramétereire, mennyiségeire, mind a feladatok ütemezé-

sére vonatkozóan. Az új könyvtár berendezését megelőzően egy teljes körű felújításra volt 

szükség a helyiségben, amelyet Önkormányzatunk a projekten kívül, saját forrásból végzett. 

2019. május-július hónapokban sor került a helyiségben a korábbi, rossz állapotú lambéria és 

padlózat eltávolítására, vakolásra és festésre, nyílászárók cseréjére, a teljes elektromos hálózat 

felújítására is. Egy korábbi raktárhelyiségből kialakításra került a könyvtár előtere és egyben 

ruhatára is.   

 

 A könyvtár berendezéseinek legyártása, illetve beszerzése július és augusztus hónapban 

történt, augusztusban sor került a polcok, szekrények beszerelésére, valamint a számítógépes 

munkaállomások kialakítására is. 2019 szeptemberében, helyi önkéntesek bevonásával költöz-

tettük át a korábbi helyiségből a teljes könyvállományt, így a hónap végére birtokba vehették 
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az olvasók. A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer részeként működő könyvtárunk több mint 

kétszeresére emelkedő alapterületével (84 m2) a rendszer ajánlásainak is meg tud már felelni. 

Az eddig nem vagy a hely hiánya miatt csak szerényebb formában működő szolgáltatások ter-

jeszkedhetnek. Az új munkaállomások megteremtik a lehetőségét, hogy az információt külön-

féle formákban fogadják be a látogatók (internet, zenehallgatás, CD/DVD-ROM/adathordozó-

használat).  

 

A támogatás révén a könyvtár teljes bútorzatát megújíthattuk. Az alábbi lista mutatja, milyen 

bútorrészeket szereztünk be: 

 

 Árnyékoló az ablakokra 4 db 

 Folyóirattartó felnyitható 200x90x25 cm 1 db 

 Polcos szekrény ajtóval 200x90x45 cm 1 db 

 Görgős szék 1 db 

 Gyerekeknek kárpitozott ülőpuff 40x40x40cm 4db 

 Gyerekasztal  185/60 cm 1db 

 Íróasztal szék 10 db 

 Kabátakasztó 200x90x30 cm 1 db 

 Olvasótermi asztal 120x80x75 cm 2 db 

 Fal melletti polc 200x90x25 cm 14 db 

 Fal melletti polc 200x50x25 cm 2 db 

 Fal melletti polc gyermekrészlegbe 170x90x25 cm 5 db 

 Számítógépes munkaállomás  120x90x51,9 cm 2 db 

 Meseszőnyeg 200x140 cm  1 db 

 Térben álló polc 200x90x50 cm 6 db 

 Válogató autó formájú, 25x60x60 cm 1 db 

A helyiségben legifjabb olvasóink számára barátságos gyermekrészleget alakítottunk ki, mind 

a bútorok formái, színviláguk, funkcionalitásuk is megfelelő környezetet teremtett a játékos 

tanuláshoz.  
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Az infokommunikációs fejlesztések a következő egységeket érintették: 

 All in one asztali PC konfiguráció: AMD Ryzen proc; 8GB RAM; 240 GB SSD; 1 TB 

HDD; DVD író; 19” LG érintőképernyős monitorral; Microsoft Windows 10 operációs 

rendszerrelrouter és hálózati eszközök 

 Multimédiás PC konfiguráció: Intel i3 proc; 4GB RAM; 1TB HDD; Intel HD Graphics 

610 video kártya; DVD író; 21,5” nem érintős monitor 

 Panasonic SC-PMX80 HiFi: CD/CDA; MP3; USB; Bluetooth; Rádió tuner 

 TP-Link Archer router: 300 MBps; 5 GHz; 802.11ac/a/b/g/n szabványok 

 

A könyvtári berendezések teljes költsége 3.200.000 Ft volt, az infokommunikációs eszközök, 

a szállítás, valamint telepítés költségei 628.460 Ft-ot tettek ki, amely összegből mindösszesen 

3.817.269 forintot számolunk el a projekt keretében, a támogatási összeg 3.435.542 Ft volt. A 

helyiség felújítási költségeit Önkormányzatunk a projekten kívüli saját forrásból fedezte. A 

könyvtár fenntartásának költségeit, valamint a könyvtáros munkabérét a korábbaikhoz hason-

lóan önkormányzati forrásból oldjuk meg. Az épület korszerűsítésének köszönhetően éves szin-

ten több mint 600.000 forint rezsiköltség-csökkenéssel kalkulálhatunk, az így megmaradt pénz-

ből a könyvtári kulturális programok bővítésére is jut.  

 

A települési könyvtár ünnepélyes átadására 2019.10.19-én került sor. A megnyitó rendez-

vényen beszédet mondott a település polgármestere, Csete Krisztián, Buresné Mészáros Edit a 

könyvtár vezetője és Buriánné Tarró Edit, a Vörösmarty Könyvtár igazgatója is, ezt követően 

Kovács Imre Attila irodalmár „Gondolatok a könyvtárban” című előadását hallgathattuk meg.  

 
 

 

Eredményesség és hatás 

 
A korszerűsítés eredményeképpen a csóri könyvtár kulturált, esztétikus környezetben 

tudja fogadni a látogatókat, rendezni programjait, kulturális eseményeit. Az egységes bútorzat 

nem csak szebb, modernebb a korábbi állapotokhoz képest, a megfelelő méretű és darabszámú 
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polcrendszer segítségével áttekinthetőbb lett az állománycsoportok szerint elhelyezett könyv-

állomány a könyvtáros munkatárs és az olvasók számára is. Ez megkönnyíti a katalogizálás 

folyamatát is. 

A polcok között elhelyezett kisbútorok, illetve az olvasótermi asztal lehetővé teszi, hogy 

az olvasók kényelmesen leülve tudjanak helyben lapozgatni, de tanulóhelyként, az informatív 

kommunikáció helyszíneként is működhetnek. Az alapterület növekedése könnyebbé teszi, 

hogy a megfelelő bútorzat beszerzésével kisebb, a könyvtárhoz kapcsolódó rendezvényeket is 

megtarthassunk. A multimédiás és infokommunikációs szolgáltatások bővülése (számítógép- 

és internethasználat – adathordozók igénybevételének lehetőségével, zenehallgatás) az olvasók 

által is várt színesedést hozhat, s nyilván a digitális írástudás fejlesztéséhez is hozzájárul tele-

pülésünkön.  

A helyben működő Csóri Mátyás Király Általános Iskola pedagógusaival szoros együtt-

működés alakult ki, ennek megfelelően rendszeressé válnak a könyvtári órák a tanulók számára. 

Az iskola kis létszámú osztályokkal működik, így egyszerre akár két osztály tanulói is helyet 

kaphatnak az új helyiségben. A könyvtár átköltözését követően rögtön megkezdődtek az iskolai 

foglalkozások, így például a 3. és 4. osztály részvételével a magyar népmese napján játékos 

vetélkedőt szerveztünk, valamint az 5. és 6. és 8. osztály történelemóra keretében ismerkedett 

a könyvtári kutatómunka módszertanával. A Művelődési Központ nagytermében zajló torna-

foglalkozások alatt pedig a könyvtárban közösségszervező munkatársunk gyermekfoglalkozá-

sokat tart, így a kisgyermekes anyák számára lehetőség nyílik bekapcsolódni az edzésekben, 

miközben gyermekeik felügyelete biztosított. Mindezek mellett a könyvtárban rendszeresen 

szervezünk előadásokat, vitaesteket is.  

 

Összességében úgy értékeljük, hogy a Nemzeti Kulturális Alap által nyújtott támogatás 

segítségével egy régóta várt fejlesztés valósulhatott meg. A projekt során sem a fizikai megva-

lósítás kapcsán, sem a projektet érintő adminisztrációban nem tapasztaltunk fennakadást, a Kol-

légium által biztosított forrás elegendőnek bizonyult a tervezett fejlesztési célok megvalósítá-

sához. Ennek köszönhetően a településen élők és az ide látogatók számára a kulturális javakhoz 

való hozzáférés lehetőségei javultak, esztétikus és többletfunkciókat is nyújtó könyvtárunk ré-

vén Csór jobb hellyé vált.  
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Melléklet 
 

 

Eredeti állapot – a régi, 35 nm-es könyvtárhelyiség 
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Könyvtárbelső – az új, 84 nm-es helyiség 
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Könyvtári óra: 3-4 osztályos tanulóknak 
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Meghívó Tájékoztató 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hivatalcsor@gmail.com


 

 

 Csór Község Önkormányzata 

 8041 Csór, Fő tér 10. 

 Telefon: (22) 599-510 

 E-mail: hivatalcsor@gmail.com 

___________________________________________________________________________ 

 

10 

 

 

 

 

 

Újságcikk a megnyitóról: Fejér Megyei Hírlap, 2019.10.21. 

  

Online verzió: https://www.feol.hu/kozelet/helyi-kozelet/kis-ekszerdoboz-es-uj-kozossegi-ter-

lett-a-csori-konyvtar-3346221/ 
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