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Megvalósulás indoklása: 

Eperjes község életében nagy esemény volt a helyi könyvtár átalakulása, hiszen a könyvtár 

épülete a Veres Péter Faluház épületében található, ami könnyen megközelíthető az olvasóink 

számára, hiszen a falu közepén helyezkedik el. A megújult könyvtár épületnek és az új 

bútoroknak köszönhetően impozáns környezetben tudjuk az olvasóinkat fogadni.  

Teljesen új bútorzat váltotta fel a régi bútorokat. Ennek köszönhetően tágas térrel, jól átlátható 

polcrendszerrel gazdagodott a könyvtári környezet, így lehetőség nyílik arra is, hogy különböző 

foglalkozásokat rendezzünk a könyvtárban. Az átalakítással és belógó polcok megszüntetésével 

a felszabaduló tér alkalmas lesz KönyvtárMozi vetítésekre is. A mostani pályázatnak 

köszönhetően egy modern és átlátható könyvtárat alakítottunk ki, aminek köszönhetően az 

olvasást is szeretnénk népszerűsítenénk. Az új helyiséget egybe nyitottuk az irodával, ami 

nagyobb helyet eredményezett a könyvek elhelyezését illetően. Számítógépes munkaállomás 

kialakításával is bővítettük a szolgáltatásaink listáját. A falon elhelyezett polcrendszernek 

köszönhetően átlátható és rendezett körülmények fogadják a könyvtárba érkező érdeklődőket.  

A régi könyvtár 57 m2 volt a folyóiratolvasó előtérrel együtt, most a könyvtár átköltöztetésével 

és a kis helyiség egybenyitásával 66 m2-re tudtuk növelni a rendelkezésre álló teret. 

Kialakítottunk egy gyereksarkot is, ahol a kisebbek is kényelmesen olvasgathatják kedvenc 

mesekönyvüket.  

A Magyar Falu Programnak köszönhetően a Veres Péter Faluház nyílászáró cseréje és 

fűtéskorszerűsítése is megvalósult, amire közel 7,6 millió forintot sikerült nyernie a 

településnek. A Somogyi Károly Városi Könyvtár és Megyei Könyvtár jóvoltából pedig a 

könyvtár padlózata teljesen megújult, vízálló laminált parketta lett lerakva, ami még szebbé 

varázsolta az új könyvtárunkat. Az Önkormányzat jóvoltából pedig a terem festése is 

megvalósult.  

 

 

 

 

 



Tételes bútor, termék-és eszközlista 

 

- könyves szekrény              200×90×25           8db 

- könyves szekrény              200×88×25           3db 

- könyves szekrény              200×75×25           1db 

- könyves szekrény              200×70×25             1db 

- könyves szekrény               90×90×25               1db 

- könyves szekrény              170×90×50             1 db 

- számítógép asztal                90×75×50             1db 

- fiókos gurulós konténer       60×50×50              1db 

- számítógép tartó                   50×20×20             2db 

- átadó asztal                         200×60×75             1db 

- zárható szekrény                 200×90×50            1db 

- fali szekrény                         70×180×30            1db 

- kabát akasztó                        200×80                 1db 

- Fekete műbőr fotel     4 db 

- Gyerek asztal és szék szett  (4+1)   1 db 

- Tárgyalószék (fekete)     2 db 

- Védőalátét szék alá     1db 

-  Dohányzóasztal     1db 

- Szőnyeg színes     1db 

- Puff kistehén alakban     2db 

- Babzsák szürke     2db 

- Fogas        1db 

- Forgószék      2db 

- Fali polc      3db 

- Sötétítő függöny (barna)    4db 

- Fehér függöny      3db 

 

 

 



Újonnan berendezett térről készült fotók és az előző állapot bemutatása:  

 

Folyóiratolvasó, könyvtárhelyiség és iroda korábbi állapota képekben:  

 

 

A folyóiratolvasó teljesen új bútorzatot kapott. Megújult külsővel várja az olvasni vágyókat. 

 

 

 

 

 

A régi könyvtár képekben: 



 



 



Az irodahelyiség, amit egybenyitottunk az új könyvtár szobával

 

 

 



Képek a megújult könyvtárszobáról:  



 

A folyóiratolvasó új bútorzattal gazdagodott. 











 


