
 

1 

 

 

 

Szirák Község Önkormányzata 
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Pályázati azonosító: 204105/03247 

 

Szakmai beszámoló 

A Közgyűjteményi Kollégium Nemzeti Kulturális Alap honlapján megjelent pályázati felhívást követően a 

Salgótarjáni Balassi Bálint Megyei könyvtár ajánlotta figyelmünkbe a „Települések könyvtárainak szakmai 

eszközfejlesztése, korszerűsítése” (altémaszám: 204105/295) kiírt pályázatot. A pályázati kiírás alapján a 

könyvtár nyilvános szolgálati terében elhelyezett új bútorok, kiegészítő berendezések, 

infokommunikációs eszközök beszerzésére lehetett pályázni. 

Szirák község Nógrád megye déli részén, Salgótarjántól 65 km-re, Budapesttől 70 km-re fekvő település. 

Mára egyike Nógrád megye sok gonddal küszködő kistelepüléseinek. Lakosságszáma 1133 fő, mely egyre 

csökken, etnikai összetétele is jelentősen átalakult. Magas a roma népesség aránya, sokan képzetlenek, 

az önkormányzat által biztosított közmunkaprogram keretein belül dolgoznak. Az alapvető 

intézményrendszer biztosított, van házi- és fogorvosi rendelő, gyógyszertár, védőnői szolgálat és 

családsegítő szolgálat is a településen. 

A kulturális területet a művelődési ház és a könyvtár képviseli, melyek egy régi ( 1747-ben épült ) kúria 

épületben kerültek elhelyezésre még a ’50-es években, s azóta is itt működnek. Az épület műemlék jellege 

miatt az önkormányzatra jelentős terhet róna belső tereinek átalakítása. 

A település könyvtára a Salgótarjáni Balassi Bálint Megyei Könyvtár szolgáltatóhelyeként 2016 óta 

működik, elavult bútorzatát még az ’50-es években vásárolták, a könyvtár falai repedezettek, sok helyen 

vizesedik, könyvtári tere túlzsúfolt, a meglévő könyvállomány további apasztásra szorul. A könyvtár a mai 

kor követelményeinek nem felel meg, a falu lakosai (tisztelet a kivételeknek) nem igazán látogatják. 

Az eszközfejlesztő pályázat lehetőséget kínált arra, hogy ezen a helyzeten változtasson a település 

Önkormányzata. 
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Szirák Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nemzeti Kulturális Alap „Települések 

könyvtárainak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése „c. pályázati kiírását és az 57/2018.(V.28.) 

számú határozatában úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be, s egyúttal kötelezettséget vállal arra, hogy 

pozitív pályázati elbírálás esetén a könyvtári bútorokat és berendezési tárgyakat a könyvtárban helyezi 

el. A képviselő-testület a pályázat beadásához biztosította a nevezési díjat, valamint a 10 %-os önerőt: 

350.000 Ft-ot. 2018. májusában a Képviselő-testület döntött az új könyvtári épület kijelöléséről, mely 

önkormányzati tulajdonban lévő, két szolgálati lakás összenyitásából jött létre. 

Az Önkormányzat jelentős összeget biztosított a 2019. évi költségvetés terhére az új könyvtári tér 
kialakításához. 

Önerőből megvalósult a nyílászárók cseréje, a korszerű fűtésrendszer és villamossági hálózat, a könyvtári 
tér padlóborítása laminált parkettával, a falak festése és a vizes helyiség modern kialakítása. 

 A felújítás során - figyelembe véve a statikai állapotokat - a könyvtári térben 3 terem lett kialakítva: 
kialakításra került egy informatikai részleg, ahol WIFI rendszerrel, laptopokkal, táblagépekkel, 
lenyitható számítógépasztalokkal, kényelmes babzsák fotelekkel várjuk a fiatalokat és a világhálón 

böngészni kívánó lakosokat. Itt kapott helyet a szakirodalmi könyvállomány is. Ez a helyiség 
lehetővé teszi a gyors átrendezhetőséget is, hiszen a térben lévő asztallapokat egy mozdulattal a 
fal síkjába vissza lehet zárni. Ez a helyiség biztosítja a már meglévő KönyvtárMozi vetítéseinek a 
helyszínét is. 

 A központi térben található a könyvtárosi pult, a szépirodalmi állomány, ill. az olvasók számára 
kialakított olvasó-beszélgető hely kényelmes fotelekkel, sokféle folyóirattal és a megyei könyvtár 
által biztosított csere állománnyal is itt várjuk a könyvtárba látogatókat. 

 A legkisebbeknek is igyekeztünk a kedvükben járni, hiszen a régi könyvtárban nem volt 
gyerekrészleg. Fontosnak tartjuk, hogy már kisgyermekkorban megismerkedjenek a könyvtárral, 
kedvüket leljék az olvasásban, az ismeretek elsajátításában. Az ő részlegük ezt tükrözi: élénk 

színekkel, puha babzsákfotelekkel, színes játszó szőnyeggel, sok játékkal és szépen illusztrált 
könyvállománnyal. 
 

Könyvtárunk berendezésekor figyelembe vettük a KSZR ajánlását. 

 

 

A támogatott tevékenység megvalósításának szakmai vonatkozásai, tapasztalatai, a megvalósítás 

eredményességének elemzése : 

A Nemzeti Kulturális Alap támogatásának köszönhetően (3.145.995 Ft) és az önrésszel ( 350.000 Ft) együtt  

összesen : 3.495.995 Ft állt rendelkezésünkre. 

A teljes összeget felhasználva az új könyvtári térben megújultak a könyvespolcok, kialakításra került egy 

könyvtárosi pult, sikerült 30 db új kárpitozott széket vásárolni, megvalósult a gyermekrészleg. A fiatalokat 
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modern bútorokkal berendezett helyiség várja, babzsákfotelekkel, led olvasólámpákkal, fiatalos tapétával 

tettük még barátságosabbá a nekik készített részleget. A megvásárolt infokommunikációs eszközökkel 

biztosítani tudjuk rendezvényeink hangosítását, melyre eddig nem volt lehetőségünk. 

 

A Salgótarjáni Balassi Bálint Megyei Könyvtár -mint szolgáltató könyvtár- minden segítséget megadott a 

pályázati adatlap kitöltéséhez. 

Ezek alapján a Sziráki Könyvtári, Információs és Közösségi Helyre az alábbiak jellemzőek: 

 az épület a település központjában, közforgalmi helyekhez közel helyezkedik el. 

 az épület biztonságos, akadálymentesen használható, természetes megvilágítású, tiszta és 

rendezett. 

 az épület komfortos, fűtése, világítása korszerű, költséghatékony. 

 a könyvtár megközelítését a település területén útbaigazító tábla segíti. 

 az épületen elhelyezett külső tábla jól olvashatóan tartalmazza a könyvtár, a könyvtári szolgáltató 

hely megnevezését, nyitva tartását, címét. 

 a könyvtár alapterülete lehetővé teszi a különböző szolgálatatásokhoz szükséges tér kialakítását: 

 állománycsoportok áttekinthető elhelyezését (falfelületen), 

 számítógépes munkaállomások telepítését, 

 olvasó-és tanulóhelyek biztosítását, 

 kis létszámú csoportos foglalkozások és kisebb létszámú programok megrendezését, 

 a könyvtáros számára megfelelő munkakörnyezet kialakítását. 

 

A könyvtári szolgáltató helyre vásárolt új bútorzat belsőépítészeti megjelenése egységes, színben is 

összehangolt kiegészítőkkel rendelkezik. 

 

A nyilvános könyvtári szolgáltatás megrendelésével az önkormányzat célja a könyvtári ellátás frissítése, 

megújítása volt. A Balassi Bálint Megyei Könyvtár csereletét formájában biztosítja a könyvtár 

dokumentumellátását, így folyamatosan új könyvek állnak rendelkezésre, ill. a szolgáltatás keretében 16 

féle folyóiratból is választhatnak az olvasók. A szolgáltató megyei könyvtár segítségével folyamatosan 

sikerül olyan programokat szervezni, mind a gyermek, mind a felnőtt korosztály számára, hogy a könyvtár 

megfelelő szerepet tudjon vállalni a település kulturális életében. 
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Az alábbi fotók a régi könyvtár épületéről és belső tereiről készültek. 
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A felújítást követően az új könyvtári hely fotói: 

„ Ilyen volt – ilyen lett „ 
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Az új könyvtár átadási ünnepsége 2019.09.27.-én került megrendezésre, ezek a fotók ott 

készültek. 

 

 

 

    

 












