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Bevezetés, helyzetkép 
 

A Krúdy Gyula Városi Könyvtár eddig a szécsényi Művelődési Központ épületében, 171 m
2
-es 

területen működött. A helyiségben a könyvek zsúfoltan, rossz állapotú polcokon voltak 

elhelyezve. Rendezvények, foglalkozások, csoportok fogadására alkalmas tér nem volt. 2017-

ben az önkormányzat egy épületet kezdett felújítani a könyvtár részére. 2018-ban a könyvtár 

ebbe az épületbe költözött. A felújított, átalakított épületben a felső szint könyvtári feladatok 

számára hasznos területe 200 m
2
-re emelkedett, amihez társul még az alsó szinten kialakított 

120 m
2
-es rendezvényterem. Ez jelentős alapterület növekedést jelentett. A fenti vizesblokkok 

mellé az alagsorban is kialakításra került egy vizesblokk, két mosdóhelyiséggel (férfi/női) 

illetve kialakításra került egy nagy befogadóképességű rendezvényterem, valamint két kisebb 

raktárhelyiség. A felső szinten került berendezésre a könyvtár. A terek állagmegóvó és 

tisztasági festése megtörtént, a világítás korszerűsítését is elvégezték. Az épület összességében 

jó állapotú, tágas, világos terekből áll. Fekvése a könyvtári célra ideális, a városközponttól kb. 

300 m-re, a helyi óvodák, általános- és középiskolák közelében helyezkedik el. A 

környezetében lévő boltok, áruházak miatt a környék forgalmas, a parkolás könnyen 

megoldható. Az épületen figyelemfelkeltő, az arculatunkhoz igazodó cégér került elhelyezésre. 

Megtörtént az épület körüli járdák építése, mely még kényelmesebb megközelítést tesz 

lehetővé. Ennek az építésnek részeként került kialakításra a mozgáskorlátozott feljáró. Ennek 

elkészültével az épület akadálymentesen megközelíthető és felső szintje bejárható lett. Az 

akadálymentes mosdó kialakítása is megtörtént.  

A könyvtári terek berendezésének megvalósítása is megkezdődött tavalyi évben kerültek 

beszerzésre könyvtároló polcok, melyek az épület adottságai miatt többnyire kétoldalasak. A 

helyiségekben nagyon sok az ablak és ajtó által elfoglalt terület, illetve a fennmaradó kevés 

falfelület sem hasznosítható a fűtéscsövek, fűtőtestek elhelyezkedése miatt. Így csak térbeli 

elrendezésben gondolkodhattunk. A beszerzett bútorok a padló színvilágához illeszkednek, 

masszív, erős, biztonságos bútordarabok. Az elrendezésnél törekedtünk arra, hogy jól 

áttekinthető, a teret maximálisan kihasználó berendezési tervet készítsünk.  

 



A könyvtár berendezése, tároló helyek mennyisége elegendő, a korábban beszerzett új 

bútorokon az állomány 90 %-a szabadpolcos rendszerben kerülhetett elhelyezésre. A maradék 

10 % egy raktárhelyiségben került elhelyezésre.  

 

 

A pályázat megvalósulásának elemei, lépései 
 

Jelen pályázatból törekedtünk arra, hogy a könyvtár tereit kényelmi bútorokkal, az olvasók 

kényelmét szolgáló berendezési tárgyakkal és eszközökkel egészíthessük ki.  

 

Külön projektelem volt a Gyermekkönyvtári részleg megújítása, gyermekbarát, biztonságos, a 

korosztály igényeihez igazodó könyvtárrész kialakítása. Fontos volt ugyanakkor, hogy ez a tér 

könnyen átrendezhető, variálható, többféle rendezvénytípus számára megfelelő módon 

berendezhető legyen.  

Az alapvetően gyermekkönyvtári funkciókat szolgáló terünket könnyen átalakíthatóvá tettük 

előadások, konferenciabeszélgetések, iskolai osztályok foglalkozásai számára. Ennek 

érdekében könnyen mozgatható, összecsukható asztalokat, konferenciaszékeket, gyermek 

asztalokat és székeket, valamint ülőpárnákat szereztünk be. Ezen bútorok kiválasztásánál 

elsődleges volt, hogy kis tároló helyen elhelyezhető, könnyen mozgatható, illetve rakásolható 

bútorokat válasszunk. A helyiség sajátosságait is figyelembe vettük, a nagy boltíves ablak előtt 

tárolóval rendelkező ülőpadok kerültek beállításra. Ezen bútorok előlapja táblaborítású, így 

ezekre táblakrétával a gyermekek számára vonzó, változatos dekorációkat készíthetünk, 

melyeket a gyermekek maguk is dekorálhatnak.  

 Ebben a helyiségben egy játszósarkot is kialakítottunk a legkisebbek részére, ahol 

játszószőnyeg, valamint sok-sok játék került elhelyezésre.  

 

Ezzel a projektelemmel elértük, hogy gyermekkönyvtárunk vendégmarasztaló, csábító hellyé 

váljon, mely gyorsan és könnyedén kisebb közösségi rendezvények, vagy iskolai foglalkozások 

számára átrendezhető.  

 

A másik fő elem célja a könyvtár eddig nem használt, kisebb helyiségeinek funkcióval, 

tartalommal való megtöltése volt. A kézikönyvtári részből nyíló nehezen hasznosítható, körben 

ablakos helyiségben egy csendes olvasósarok kialakítását valósítottuk meg, ahol a helyben 

használható könyveket, folyóiratokat lehet nyugodt körülmények között tanulmányozni, de 

alkalmas kisebb társaságok számára beszélgetésre, társasjátékra is. Ebben a helyiségben a 

kényelmi bútorok mellett a folyóirat-olvasó került elhelyezésre.  

A könyvtáron belüli elhelyezkedése miatt különösen alkalmas az elmélyült munkára, olvasásra, 

de kisebb társaságok nyugodt beszélgetésére, közös munkájára is alkalmas.  

 

Az épület hátsó részében szintén egy kisméretű, nehezen hasznosítható helyiségben egy 

médiaszoba került kialakításra A „könyvtári élettől” távol eső helységben kívánjuk biztosítani a 

filmnézéshez, zenehallgatáshoz szükséges nyugodt környezetet. Itt is törekedtünk arra, hogy 

könnyen átrendezhető, variálható terünk legyen, az érkező csoport, vagy közösség számára 

legmegfelelőbb elrendezéssel.  

Itt került elhelyezésre a zenei gyűjtemény, valamint itt található a cd- és dvd tár is. Ezeket akár 

helyben is lehet használni az ott elhelyezett eszközök igénybevételével.  

 

Fontosnak tartottuk, hogy a beszerzett berendezési tárgyak és eszközök segítségével az alagsori 

rendezvénytermünk is berendezhető legyen, ahol szintén átpakolható, többféle módon 

berendezhető helyiséget alakítottunk ki. Ez a helyiség kávéházi jelleggel illetve előadótermi 



elrendezéssel is berendezhető, így a rendezvény számára legalkalmasabb elrendezéssel 

várhatjuk a látogatóinkat.  

 

Ezen helyiségek kialakításához még néhány technikai eszköz beszerzésére is szükség volt, 

melyeket szintén e pályázatból valósítottunk meg. A médiaszobát egy közepes méretű LCD 

tévével és egy sokoldalúan hasznosítható aktív hangfal szettel szereltük fel. A 

rendezvényterembe egy mobil vetítővászon, Fliőp-chart tábla, valamint egy aktív hang került 

beszerzésre.  

 

A két aktív hangfalból az egyik akkumulátoros kivitel, így külső helyszínes rendezvényeink 

hangosításánál is nagy segítségünkre van.  

 

A szakmai munka minőségének javítása érdekében az irodahelyiségben egy tárgyaló sarok is 

kialakításra került, melynek bútorzata illeszkedik a többi tér berendezéseihez. Eddig ilyen 

jellegű tárgyalónk nem állt rendelkezésre.  

 

Új térként funkcionál az épület előtti úgynevezett olvasó terasz, ahol az elhelyezett bútorok fölé 

napernyő került, így a meleg, nyári napokon is használhatóvá, kihasználhatóvá vált ez az új 

„olvasói tér”.  

 

Mindezek mellett fontos törekvésünk volt, hogy a könyvtár képe, terei egységesek, a belépő 

olvasó számára kényelmes, otthonos hely legyen, ahol jó lenni, jó időt eltölteni. A könyvtár 

hangulata nagyban hozzájárul a látogatói aktivitáshoz. Ennek érdekében a pályázat segítségével 

szőnyegeket, fogasokat, kis asztalokat, puffokat, ülőkanapékat helyeztünk el. Nem minden 

olvasó igényli az elszigeteltséget, így ezekből a „pihenőpontokból” az olvasói, kölcsönzői 

térben is helyeztünk el.  

 

Összegzés, eredmények, tapasztalatok 
 

Összességében pályázati programunkkal azt a törekvésünket szerettük volna támogatni, hogy a 

könyvtár ne csak a könyvkölcsönzés állomása legyen, hanem egy olyan tér, ahol kellemes 

körülmények között, kényelmes, otthonos környezetben lehet hasznosan időt tölteni. Erősíteni 

kívántuk a könyvtár közösségi tér, valamint közösségi találkozási pont szerepét, figyelembe 

véve, hogy a hagyományos könyvtári szolgáltatások is érvényesüljenek.  

Fejlesztésünket komplexen, minden korosztályra és olvasó típusra figyelve hajtottuk végre.  

 

A beszerzések, fejlesztések folyamatosan, a könyvtár rendjét nem zavarva kerültek kialakításra. 

Ennek következtében folyamatosan követhettük a véleményeket, reakciókat. Bár még pontos 

adataink nincsenek, de az olvasói elégedettség, az olvasói létszám, és a könyvtárban eltöltött 

idő is folyamatosan növekedett. Pozitív visszajelzéseket kaptunk és kapunk a könyvtár 

hangulatára, kényelmi szintjére vonatkozóan. Új tereink elnyerték az olvasók tetszését, 

örömmel vették birtokba a kényelmes, de funkcionálisan is jól használható területeket. A 

környéken működő iskolák, óvodák szívesen használják kisebb előadóinkat akár egy könyvtári 

óra, de saját óráik külső helyszínen történő megtartásához is.  

Az olvasói vélemények, valamint a beiratkozás ugrásszerű növekedése mutatja, hogy sikerrel 

hajtottuk végre fejlesztéseinket, melyek valóban az olvasók, látogatók, és a rendezvényeink 

vendégeit szolgálják.  

 

 

 



Tételes bútor- és eszközlista 
 

kanapé  Jysk 3 db 

Irodai ülőgarnitúra 4 személyes, natúr Jysk 1 db 

Fogas  Jysk 3 db 

Puff fekete, tárolóval Jysk 10 db 

Ülőpárna Jysk 20 db 

irodai szék karfás, forgó Jysk 3 db 

Napernyő  Jysk 1 db 

Napernyőtalp  Jysk 1 db 

Szék rakásolható , natúr Jysk 40 db 

Asztal 60 cm átm, fekete Jysk 7 db 

virágtartó ülőgarnitúrához Jysk 1 db 

Szék bézs/króm Jysk 50 db 

Futószőnyeg Jysk 5 db 

Gyerekszék, fehér, piros vegyes IKEA 12 db 

Gyerekasztal, fehér IKEA 3 db 

Fellépő, 2 fokos IKEA 1 db 

Fellépő 3 fokos IKEA 1 db 

Dohányzóasztal, fekete IKEA 2 db 

Pad+játéktároló, fehér, tábla felület IKEA 3 db 

Padpárna, fekete IKEA 3 db 

Gémes mikrofonállvány 
Mezzoforte 

Hangszeráruház 
1 db 

Mikrofonkábel 
Mezzoforte 

Hangszeráruház 
2 db 

Vezetékes mikrofon szett 
Mezzoforte 

Hangszeráruház 
1 db 

SAL hordozható hangszóró, akkumulátoros Extreme Digital 1 db 

TREVI hordozható hangfal szett Extreme Digital 1 db 

Mágneses Flip Chart tábla Extreme Digital 1 db 

Tripod vetítővászon Extreme Digital 1 db 

LG led televízió Extreme Digital 1 db 

Gyermek játszószőnyeg DIEGO 1 db 

Összecsukható konferenciaasztal Caffé Gold 8 db 

 

Köszönjük a Nemzeti Kulturális Alap támogatását! 
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Új terek, új megoldások  

 

 
 



 
 

 
 

   
 

 


