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A Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár könyvtárának elvégzett szolgáltatói tér 

fejlesztése 

Szakmai program: az olvasótermek bútorzatának cseréje, infokommunikációs 

eszközeinek bővítése, korszerűsítése, pályázat szakmai beszámolója 

 

 

A művelődési ház és könyvtár a Szadán élők számára az egyetlen zárt, kulturális és 

közösségi programoknak helyet biztosító intézmény, mely közvetlen szomszédságban 

van az általános iskolával és óvodával a település központjában. Szeretnénk, ha 

intézményünk a „harmadik hely” elvét követve aktívan szerepelne a családok életében, 

és a megújult külső felújítás után minél vonzóbb belső terekkel fogadná a látogatókat. 

Ezért volt számunkra nagy fontosságú a pályázat elnyerése. 

 

A könyvtár elavult polcrendszerének cseréje megtörtént, az elavult, meggyengült polcok 

helyére, új, szép, megerősített kialakítású könyvtár polcok kerültek.  

A külső olvasóterem teljes bútorzata megújult és új szőnyeget is kapott a két legfontosabb 

helység. A kis íróasztalunk helyett, egy modern, könyvtári pult került átadásra, melyen 

kényelmessé vált a mindennapi könyvtáros munka. 

A belső olvasótérben kicserélésre kerültek a térben rosszul kihasználható számítógépek 

asztalai.  

Az ifjúsági fogadótér ’80-as évekbeli elavult bútorzatának teljes cseréjével a mai kornak 

megfelelően egy esztétikus és praktikus többfunkciós mozgatható berendezést kapott, mely 

elsőként fogadja a látogatókat.  

Tekintettel arra, hogy a pályázat előtt az előterünk kihasználtsága nem volt teljes, a most 

elnyert összegből egy teljesen új, modern, fiatalos előtér került kialakításra, amit már az 

átadást követően volt is alkalmunk használni az iskolás és óvodás csoportoknál. 

Elmondhatjuk, hogy szabadon alakítható terünk nagyban segíti a megtartott előadásokat, és a 

szabadidős tevékenységet is. 

Megvalósítás üteme a tervezetthez képest néhány ponton módosult, de törekedtünk ésszerű és 

gazdaságos döntést hozni az adott helyzetben, hogy a végeredménnyel elérjük kitűzött 

célunkat. Az asztalos munkáknál szakemberünk lehetőségei változtak, ezért tőle néhány 

munka átadásra került, majd a járványhelyzet miatt beszerzési problémái adódtak, mely 

határidőcsúszást okozott. Ezt a csúszást kérésünkre kiegészítő kisbútorok elkészítésével 

kompenzált. Illetve a technika ördöge is közbeszólt, és egy számítógép meghibásodás felülírta 

eredeti terveinket. 
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Összegségében elmondhatjuk, hogy számos olyan új eszközzel gyarapodtunk, mellyel a 

modern olvasói és könyvtáros szakmai igények is gazdagodtak, így lehetőség nyílik még 

színvonalasabban fogadni olvasóinkat. 

A pályázat nyújtotta fejlesztési lehetőséget a következőkre vettük igénybe: 

 a szolgáltató tér berendezésének megújítására,  

 az infokommunikációs eszközök bővítésére, fejlesztésére 

 az olvasóteremi polcrendszer egységesítésére  

 és egy többfunkciós könyvtáros asztal beszerzésére. 

Szeretnénk a mai igényekhez alkalmazkodva, modern, igényes környezetben fogadni 

olvasóinkat, óvodás és iskolai csoportokat, remélve az olvasóvá nevelés törekvésünk sikerét, 

illetve a felnőtt olvasói létszám növekedését is. 

 

 

Németh Anikó és Pusztai-Krepsz Mónika  

könyvtárosok 

 

Szada, 2020.11.06. 
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Pályázat által beszerzett új bútoraink, eszközeink listája:  

 

 8 db könyvtári polc 

 4 db gyermek és ifjúsági polc 

 1 db könyvtáros asztal 

 2 db kiegészítő könyvtári polc 

 3 db párnázott olvasópad 

 1 db gyerek forgóállvány 

 1 db fali ifjúsági irodalom ajánló 

 1 db sarok informatikai pult 

 3 db párnázott olvasópad 

 1 db párnázott dobogó 

 1 db alacsony térelválasztó 

 1 db magas térelválasztó 

 2 db szőnyeg 

 2 db lábtörlő 

 2 db kanapé 

 4 db kanapé párna 

 2 db újságtartó 

 3 db falvédő elem 

 1 db könyvtáros számítógép monitor 

 2 db könyvtáros számítógép 

 1-1 db könyvtáros számítógép egér és billentyűzet 

 2 db több csatlakozású USB konnektor 

 5 db USB töltő 

 1 db könyvtári logó tábla 








































