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Rózsafa Község Önkormányzata 

7914 Rózsafa, Kossuth u. 44. 

 

Pályázat célja: Rózsafa települési könyvtár szakmai eszközfejlesztése korszerűsítése, 

bútorbeszerzés. 

 

Rózsafa egy 400 lelkes kis település Baranya megyében, járási székhelytől Szigetvártól 10 km 

távolságra található az Ormánság és a Zselicség határán.   

Rózsafán mindig is pezsgett a kulturális élet. A falu központjában lévő Művelődési ház a 

legjobb helyszín arra, hogy az embereket összehozza, a könyvtári szolgáltató helynek is ebben 

az épületben adtunk otthont. Könyvtárunk évtizedek óta szolgálja már a lakosságot és az 

intézményeinkbe járó diákokat, akiknek így nem kell több tíz kilométert utazniuk ahhoz, hogy 

iskolai feladataikat hiánytalanul elláthassák. A helyiség és a hozzá tartozó előtér alapterülete 

63 m2, mosdókkal, raktárral együtt azonban összesen 92 m2.  

Az épület elavulttá vált az évek folyamán, ezért úgy döntött az önkormányzat, hogy szűkös 

költségvetésünk ellenére is áldozunk arra, hogy a könyvtár épületrészét felújításra kerüljön, 

mely meg is történt az új bútorok, eszközlök elhelyezése, beépítése elött. A felújítás során 

megtörtént a fűtés korszerűsítése, a nyílászárók cseréje, a falazat felújítása, az elektromos 

hálózat rendbetétele, illetve a padlóburkolat teljes cseréje. Célunk, hogy eleget tudjunk tenni a 

mai felhasználói követelményeknek, illetve egy olyan közösségi teret hozzunk létre, ahol 

mindenki otthonosan érzi magát  

A közelmúltban a Digitális Jólét Program keretében számos új technikai eszközt nyertünk, 

melyeket a könyvtárunk olvasói, használói számára elérhetővé szeretnénk tenni, így a tárgyi 

eszközeink is alkalmasak lesznek arra, hogy az évek során bővülő felhasználói igényeket 

kielégítsék.  

A programban az elavult bútorzat került lecserélésre, és olyan technikai eszközök kerültek 

megvásárlásra, melyek szükségesek a könyvtár működéséhez.  

Az megújult környezetben olvasásnépszerűsítő programokat szeretnénk szervezni, korábbi 

hagyományos rendezvényeket (mesemondó verseny) megőrzésével.  

Ezen kívül internetes felhasználói programokat is szeretnénk szervezni mindazok számára, akik 

csak most ismerkednek az internettel és a digitális világgal – így szert tudnának tenni alapszintű 

számítógépes felhasználói ismeretekre, ami a XXI. században már szinte elengedhetetlen.  

 



A fejlesztéssel a szolgáltató hely alkalmas lenne arra, hogy ne csupán a hagyományos könyvtári 

szolgáltatásokat nyújtsa, hanem korszerű technikai eszközökkel, korszerű környezetben 

elősegítse a tanulás, informálódás, illetve a munkavégzés folyamatát is. A berendezési terv 

elkészítésénél a KSZR ajánlást figyelembe vettük. 

 

Az alábbi berendezések, eszközök kerültek megvásárlásra és beépítésre a pályázat 

keretében: 

 

Gyurasics Kft.  

1.sz. melléklet:  

Könyvtári pult 1 db 

2.sz melléklet:  

Folyóirattartó 1 db 

3.sz. melléklet:  

Könyvtári polc (ablakos rövid fal ablak alatti) 2 db 

Könyvtári polc (ablakos rövid fal ablak alatti) 2 db 

4.sz.melléklet:  

Könyvtári polc (polcok nagy falra) 4 db  

Könyvtári polc (könyvtáros előtti polc) 1 db 

5.sz. melléklet:  

Könyvtári polc (ablakos rövid fal baloldali) 1 db 

Könyvtári polc (ablakos rövid fal jobboldali) 1 db 

6.sz. melléklet:  

Könyvtári polc (sarokban gyerek) 1 db 

Könyvtári polc (falnál gyerekek) 2 db 

7.sz. melléklet:  

Polc ( ablak alatt gyerek+kvtos pult mögött) 2+2 db 

Médiaszekrény 1 db 

8.sz. melléklet:  

Asztal 3 db. 

Fogas, alsó táskatartóval 1 db 

9.sz mellékelt:  

Körpolc 1 db 

Körpolc (negyed kör) 1 db 

10.sz. melléklet:  

Számítógépasztal 4 db  

Számítógéptartó a könyvtáros pulthoz 1 db 

11.sz melléklet:  

Kétoldalú polc 2 db. 

 

Jysk Kft. 

Állólámpa 1 db 

MMXH Lakberendezési Kft. 

Fotel Bea-exclusive típus 1 db 

Főnöki szék Orlandó típusú 1 db 

 

 



Diego Kft. 

Padló szőnyeg 14 m2 

 

DigiStar Kft 

Számítógép + eszközök + konfiguráció 1 db 

Led Samsunk televizó 1 db 

 

Könyvtár helyiségről képek 

 

 

 
 



 

 
 

A könyvtár helyiség a felújítás elött. 



 



 
 

A könyvtár helyiség a felújítást követően.  

 

Rózsafa, 2019. május 24. 

 

 

                          Németh Norbert 

                  polgármester  

         

 

 


