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SZAKMAI ESZÁMOLÓ 

MÉHKERÉK KÖZSÉG KÖNYVTÁRÁNAK, KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÓ TERÉNEK 

BELSŐ ÁTALAKÍTÁSÁRA, KORSZERŰSÍTÉSE 

 

Működés, helyzetkép 

Méhkerék 2000 fős település Békés megyében, Románia közvetlen szomszédságában. 

A falu egy igazi román közösség, amely nyelvében, szokásaiban a román kultúra része. A 

község a mai Magyarország románságának meghatározó települése. Településünk megfelelő 

infrastruktúrával, óvodával, 8 osztályos iskolával, gondozási központtal, egyházakkal 

rendelkezik. Továbbá háziorvos, gyógyszertár, családsegítő szolgálat, védőnő, fogorvos is 

megtalálható a településen.   

 A méhkeréki könyvtár, információs és közösségi tér a gyerekeknek, felnőtteknek és 

időseknek egy olyan hely ahol mindenki megtalálják mindazt, ami a tanuláshoz, 

kutatásokhoz, szabadidős tevékenységhez szükséges. Az önkormányzatunk a KSZR keretében 

2013-ban a Békés Megyei Könyvtárat bízta meg a könyvtári feladatok koordinálásával.  

 

A fejlesztés eredményei 

 Az állomány elhelyezéséhez 24 könyvespolcot terveztünk, melyek a KSZR ajánlásban 

megadott paramétereknek megfelelően elegendő helyet biztosítanak nem csak a már meglévő 

állományunknak, hanem a beszerzendőnek is. A terem egyik végében egy gyereksarok került 

kialakításra, színes székekkel, polcokkal, új könyvekkel és játékokkal, hogy már a felnövekvő 

nemzedék is megismerje a könyvek mesés és csodás világát, és általuk őrizze és ápolja 

anyanyelvét. A fiataloknak kényelmes tanulóteret biztosítatunk, asztalokkal, babzsákokkal, 

számítógépekkel, ezzel is egy kényelmes családias légkört kialakítva. Az épületben a 

berendezések nagy része mozgatható, görgős polcok, asztalok, válogatóládák, hogy a 

könyvtárban megrendezésre kerülő programokon a szükséges kényelmes teret biztosítani 

tudjuk. Az önkormányzat vállalta az épületében a könyvtári szolgáltató tér padlóburkolatának 

felújítását valamint belső falfestését.  

 A könyvtár átadását ünnepélyes keretek között rendeztük meg, melyen mind a Békés 

Megyei Könyvtár képviselői, mind Méhkerék Község Önkormányzatának képviselői, mind az 

Általános Iskola diákjainak egy része is részt vett. A pályázatban beszerzett eszközök jól 

hasznosulnak, mind a gyermekek, mind a község lakói szívesen töltik itt szabadidejüket. 



 

Tételes bútorlista:  

-26 db könyvespolc 

 -2 db folyóirattartó 

 -1 db dupla számítógépasztal 

- 1 db válogatóláda 

- 5 db olvasóasztal 

 -1 db görgős polc  

-2 db kisasztal 

-1 db fogadóasztal 

-2 db polcos szekrény 

- 1 db fiókos szekrény 

- 1 db konténer 

-1 db gyereksarok (szekrény) 

-1 db kisasztal 

-3 db babzsák 

 

Képek a elújítás előtt: 

 

 

 



 

Képek a felújítás után: 

 

 

 


