
Szakmai     beszámoló  

A Bélapátfalva Város Önkormányzata által a Bélapátfalvai Könyvtár szakmai

eszközfejlesztésére, korszerűsítésére benyújtott pályázat lezárásához

Pályázati azonosító: 204105/03229

Bélapátfalva, a Bükk lábánál elterülő kisváros könyvtára már hosszú évek óta várt a teljes belső

korszerűsítésre. A korábban községi, majd városi könyvtárként, jelenleg az egri Bródy Sándor Megyei  és

Városi Könyvtár szakmai irányításával könyvtári információ és szolgáltató helyként működő intézmény a

jelen pályázatnak köszönhetően mostantól mind megjelenésében, mind pedig szolgáltatásaiban kielégíti a

XXI. században elvárható olvasói és általános használói igényeket.

A  pályázat  keretében  a  fenntartó  önkormányzat  teljes  egészében  felújíttatta  a  több  mint  50  éves

fűtéshálózatot:  új  fűtéscsőrendszert  építettek  ki,  a  régi,  elavult  radiátorok  helyére  pedig  korszerű,

energiatakarékos, termosztáttal szabályozható lapradiátorok kerültek.

A  pályázaton  elnyert  3  468  433  forintos  támogatási  összegből  a  könyvtári  tér  gyakorlatilag  teljes

egészében megújult.  A  korábban  csak  előtérként  működő főbejárat  utáni  területre  nyitott és  zárható

érték-és ruhamegőrző szekrények kerültek, biztosítva innentől a kulturált vendégfogadást és a személyes

holmik, értékek kényelmes és védett tárolását.

A tulajdonképpeni szolgáltató térbe belépve már modern és korszerű félköríves információs pult mögül

fogadja  a  könyvtáros  a  látogatókat,  látja  el  az  olvasószolgálatot  és  az  elektronikus  adminisztrációt.  A

pulttal átellenben kapott helyet és új bútorzatot az 5 db. nyilvános számítógépállomás.

A közel fél évszázados könyvtári polcrendszer cseréjével stabil, olvasóbarát és a korábbinál sokkal jobban

rendezhető, rendszerezhető polcrendszer került kialakításra, ahol végre méltó helyett kapott a mintegy 10

000  darabos  könyvállomány.  A  helyben  használat  és  a  könyvtári  rendezvények  elősegítésére  új

folyóirattárolót, hangulatos olvasósarkot és asztalokkal/székekkel szabadon rendezhető olvasószigeteket

alakítottunk ki a korábbinál tágasabb, szellősebb központi térben.

A  legkisebbek  számára  vidám,  színes  bútorokkal  és  a  gyerekek  méretéhez  való  könyvespolcokkal

berendezett  Gyermekkuckót  álmodtunk,  ahol  a  könyvek  lapozgatása  mellett  az  önfeledt  játékra  és  a

szervezett  könyvtári  programok  lebonyolítására  is  lehetőség  nyílik.  A  nehezen  megnyerhető  kamasz

korosztály számára „elbújós” sarkot rendeztünk be babzsákokkal. Itt életkori sajátosságuknak megfelelően

diszkréten elvonulhatnak a felnőttek elől.

Összességében egy igazán mai, európai színvonalú fejlesztés valósult meg könyvtárunkban, amely eddig is

fontos  kulturális,  közösségmegtartó  és  szolgáltató  hely  volt,  e  lehetőségnek  köszönhetően  pedig

remélhetőleg tovább erősödik ez a szerepe.



Tételes bútor és eszközlista

Eszköz, bútor megnevezése Darabszám

Könyvespolc 80x25x200 32

Íves polc 50x25x200 7

Alacsony polc 80x25x110 1

Króm lábas asztal 140x80x75 4

Előszobafal tárolóval 80x40x200 2

Nyitott és zárt előszoba tároló 140x40x200 1

Folyóirattartó 80x35x200 1

Íróasztal 250x165x75 1

Íróasztal 145x60x75 1

Álló zárt szekrény 80x35x200 2

Alacsony zárt szekrény 80x35x85 1

Számítógép asztal 85x60x75 5

Kis lerakó asztal 50x5050 1

Gyerek könyvespolc 80x25x156 5

Gyerek íves sarokpolc25x25x156 2

Forgószék 1

Szürke kárpitos szék 29

Relaxfotel 2

Nagy szőnyeg 200x280 1

Kis műanyag gyerekszék 2

Kis műanyag gyerekülőke 2

Kis műanyag gyerekasztal 1

Babzsákfotel 3



Fotók a pályázat megvalósítása előtti állapotról:

     

    

     

  



Fotók a pályázat megvalósítása utáni állapotról:

    



    



Bélapátfalva, 2020. 11. 23.

Nagy Gyöngyvér         

könyvtáros, szakmai felelős


