
 
 

Szakmai beszámoló a Csetényi Községi Könyvtár 

szakmai eszközfejlesztésére, korszerűsítésére 

pályázathoz 

Pályázati azonosító: 204105/033332 

 

A megvalósulás rövid ismertetése: 

Csetény Község Önkormányzata által fenntartott Csetényi Községi Könyvtár (8417 

Csetény, Hunyadi u. 7.) a Holitscher-kastély földszintes szárnyában került elhelyezésre. 

A Könyvtár a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer tagja, ellátó könyvtára az Eötvös 

Károly Megyei Könyvtár (8200 Veszprém, Komakút tér 3.). 

A könyvtár munkanapokon napi 8 órában tart nyitva. Könyvtári feladatai mellett 

közművelődési, közösségfejlesztési feladatokat is ellát, előadásokat, játszóházakat 

szervez. Az intézmény helytörténeti gyűjtő- és kutatómunkát végez. 

A könyvtár a Digitális Jóléti Pontként működve tanfolyamokat szervez, pályázatokat 

készít, itt készülnek a községi kiadványok is. 

A szorosan vett könyvtári tevékenység ellátására és a 2551 kötet elhelyezésére a már 

meglévő 48 m2-nyi terület szűkösen volt elegendő, viszont a fent említett sokféle 

feladathoz kicsi volt a rendelkezésünkre álló helyiség. 

Kép a régi könyvtárról: 

 



 
 

Az önkormányzatnak lehetősége nyílott, hogy Uniós társfinanszírozású pályázati 

támogatásból felújítsa a Holitscher-kastély emeletes szárnyának romos belső terét. A 

pályázat csak az építészeti munkákat tartalmazza, a kialakított helységek berendezését 

nem. Az emeletes szárny használhatóvá tételével meg tudjuk oldani a könyvtár 

helyiséggondjait is. Az elkészülő termek közül kettőt szeretnénk könyvtári célra 

berendezni. 

Az egyik helység lenne a gyermekkönyvtár és gyermek foglalkoztatótér, a másik 

többfunkciós könyvtári tér, amely közösségi tér, előadóterem, a könyvtár helytörténet 

gyűjteményének kiállítótere. 

Gyermekkönyvtár és gyermek foglalkoztató tér: 

Az egyik 35 m2-es helységet gyermekkönyvtár és gyermek foglakoztatótér célokra 

szeretnénk használni. Az általános iskolás korúak, és a kisebbek könyveit itt helyeztük 

el, itt kölcsönözhetnek és olvashatnak is. A régi könyvtár felújítása miatt (amely jelenleg 

is tart) az egész könyvtári állományt most ebben a helységben kellett elhelyeznünk, így a 

csatolt képeken ez az átmeneti állapot látható. A felújítás után csak az általános iskolás 

korú, és fiatalabb korcsoportok számára használható irodalom állománya marad majd a 

helységben. A pocok nagy részét is át fogjuk variálni, az alacsonyabb polcok lesznek itt 

nagyobb számban. Kialakítottunk egy olvasósarkot ülőpárnákkal, és van egy 

gyermekíróasztal, és gyermek forgószék is, ahol olvashatnak a betérők. Az asztalon 

olvasólámpa került elhelyezésre. A belső tér bútorzatát úgy alakítottuk ki, hogy azok 

méretüknél fogva a könyvek használata mellett alkalmasak legyenek játékra, 

foglalkozások, játszóházak tartására is. A helységben olvasófoteleket ülőpárnákat 

helyeztünk el, tárolóasztalt, itt tudnak helyben olvasni, vagy a másik helységet is igénybe 

tudják ehhez venni, ha többen vannak. Szőnyeget kapott a helység, ez alkalmas a közös 

társasjátékozáshoz. A gyermekfotelek mellé felnőtt méretű foteleket is szereztünk be a 

pályázati forrásból, hogy a gyerekekkel együtt érkező szülők is tudjanak hova leülni, és a 

fotelokban ülve ők is kedvet kapjanak az olvasáshoz, ezzel is példát mutatva a 

gyermekeknek. A különböző foglakozások megtartására is alkalmas a helység. A helyi 

általánosiskolának nincs önálló könyvtárhelysége, ezért a könyvtári órákat a községi 

könyvtárban tartjuk, az új terem alkalmasabb erre a tevékenységre. A könyvtárnak 

helyet adó kastély egy parkban van, hol játszóteret és sportpályát is használhatnak a 

gyerekek. Ehhez a kültéri szabadidős tevékenységhez szeretnénk kapcsolódni egy olyan 

szolgáltatás nyújtásával és belső tér biztosításával, ami szintén csak róluk szól. 

 

Többfunkciós könyvtári tér, amely közösségi tér, előadóterem, a könyvtár 

helytörténet gyűjteményének kiállítótere: 

A másik 51,7 m2-es helységet szintén többféle funkcióval szeretnénk megtölteni. Ez a 

helység úgy lett kialakítva, hogy akár olvasóteremnek is használható. Ehhez asztalokat 



 
és olvasólámpákat szereztünk be a pályázat keretén belül. A székek beszerzése 

pályázaton kívül történik, hamarosan azok is meglesznek. A földre helyezett 

szőnyegekre amegyei könyvtártól kapott babzsák foteleket tettük le, melléjük is került 

olvasólámpa, ha esetleg a fiatalabb korosztály ezt szívesebben használja olvasásra. 

Tárolókat, dobozokat helyeztünk el a térben, hogy a különböző foglakozások, kézműves 

foglalkozásokhoz kapcsolódó dolgokat ezekben tudjuk tárolni. Ezeken kapnak helyet a 

játékok, plüss állatok. A helységben helyeztük el a gyermek asztalakot, és székeket, 

ezeket szintén helyben olvasáshoz, vagy a kézműves foglalkozásokhoz is igénybe tudják 

venni. 

Amikor a pályázatot benyújtottuk, akkor az volt az elgondolás, hogy ebben a helységben 

helyezünk el vitrineket, melyekben a kiállításokon megjelenítendő tárgyakat helyezzük 

el. A képeken az üvegajtós szekrények, és a kiállítási vitrinek is erre lettek beszerezve. 

Nagyon hasznosak, mert így védeni tudjuk a tárgyakat, de mégis tudják a kiállítás 
látogatói rendesen megszemlélni. 

Ebben a térben helyeznénk el a helytörténeti gyűjteményt, amelynek kiállított fénykép 

és iratanyaga folyamatosan frissül, bővül. A gyűjtemény nem kölcsönözhető, így a 

helység lenne a helyben kutatás helyszíne is. 

E teremben tervezzük az iskolai oktatás segítését, az 5. osztályban tanult Hon-és 

népismereti órák helytörténettel kapcsolatos óráit itt, a témának megfelelő 

környezetben tudjuk megtartani. 

A teremben szerettünk volna elhelyezni egy STAS kiállítási sínrendszert, melyre képeket 

és egyéb kiállítási anyagokat, helytörténeti kutatás eredményeit, régi fényképekből 

helytörténeti kiállítást szerettünk volna felfüggeszteni ugyanebben a teremben. Sajnos a 

sínrendszer beszerzése után derült ki, hogy a falban falpanel fűtés van, és az olyan 

magasra fel lett rakva, hogy a sínrendszer sajnos ebben a teremben nem tudjuk végül 

használni. Végül a gyermekkönyvtár, és a többfukciós közösségi tért összekötő folyosóra 

került fel, amely utólag még jobb megoldás, mint ahova mi szerettük volna. Így a folyosó 

is átminősült kiállítási térré. Terveink szerint itt lehet majd megnézni a könyvtár által 
kihirdetett rajzpályázatokra beküldött munkákat is egy kiállítás keretén belül. 

A pályázaton belül a szerződés 17.-es pontja alapján a támogatás összegének legfeljebb 

15%-a fordítható infokommunukéciós eszközre. Mi ebből az összegből egy 

nagyképernyős TV-t vásároltunk. Ez azért is előnyös, mivel a gyerekek tudunk közösen 

meséket, történeteket nézni a közösségi térben, és az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 

által létrehozott KönyvtárMozi programba is be tudunk kapcsolódni. így lehetőségük van 

kötelező olvasmányokból készített filmek levetítésére az egész általános iskola részére. 

 

A könyvtári célra kialakított két új helység 86,7 m2-es bővülést jelent az eddigi 

állapothoz képest. 

 



 
 

Tételes bútor- és terméklista 

 

Bútorok és eszközök: 

TÍPUS MEGNEVEZÉS db 

HEMNES Könyvespolc, fehérre pácolt 90x197 cm 18 

HEMNES Könyvespolc, fehérre pácolt 49x197 cm 2 

BILLY Könyvespolc, fehér 80x28x106 cm 6 

BILLY Könyvespolc, fehér 40x28x106 cm 2 

BILLY / OXBERG Könyvespolc, fehér üvegajtós 80x30x202 cm 1 

BILLY / BOTTNA Könyvszekrény nyitott polccal, fehér, bézs 80x28x106 cm 2 

MELLTORP Asztal, fehér125x75 cm 2 

MELLTORP Asztal, fehér75x75 cm 2 

DETOLF Üvegajtós szekrény, fehér 43x163 cm 5 

HAVSTA Tárolókombináció üveg tolóajtókkal, fehér 283x37x134 cm 1 

HAVSTA Tár kmb+üajt, fehér 162x37x134 cm (?) 1 

HAVSTA Üvegajtós szekrény lábazattal, fehér üveg121x37x134 cm 2 

HAVSTA Üvegajtós szekrény lábazattal, fehér üveg 81x37x134 cm 3 

STOCKHOLM 
Szőnyeg, síkszövött, háló minta kézzel készült, háló minta sárga sárga 
170x240 cm 2 

STOCKHOLM 
2017 Szőnyeg, síkszövött, kézzel készült/háló minta szürke170x240 cm 2 

NYBODA 
Rakodóasztal megfordítható lappal, világosszürke beton 
hatású/fehér40x40x60 cm 1 

STRANDMON Füles fotel, Skiftebo szürke 2 

STRANDMON Füles fotel, Skiftebo sárga 1 

STRANDMON Gyerekfotel, Vissle szürke 2 

SUNDVIK Gyerekasztal, szürke/világosszürke szürke-barna 76x50 cm 3 

SUNDVIK Gyerekszék, szürke-barna 10 

STADSDEL Szőnyeg130x133 cm 2 

BRUSALI Íróasztal, fehér90x52 cm 1 
LOBERGET / 
SIBBEN Gyerekforgószék, fehér 1 

KVISTBRO Tárolóasztal, fehér44 cm 2 

DRÖNA Doboz, bézs, pöttyös33x38x33 cm 15 

TROFAST Tárolókombináció, fehér, 99x44x94 cm 1 

ÅRSTID Asztali lámpa, nikkelezett 4 

ÅRSTID Állólámpa, nikkelezett 2 

 

 

 



 
 

 

Kiállítási rendszer: 

Gyári kód Megnevezés   

Clipsín                                        teherbírás: 20 kg/m Mennyiség / db. 

RC10320 Clip-sín fehér 200 cm 19 
RD40100 Réz fali kapocs 118 
RD40200 Egyenes összekötő elem 15 
SF00060 Tipli 6×30 + csavar 4×40  200 
RD10300 Fehér sínzáró végelem 20 
RD10400 Fehér sarok összekötő elem 15 
CP10110 Cobra perlon szál 100 cm 13 
CP10115 Cobra perlon szál 150 cm 13 
CP10120 Cobra perlon szál 200 cm 8 
CP10125 Cobra perlon szál 250 cm 8 
SC10110 Cobra fémsodrony 100 cm 8 
SC10115 Cobra fémsodrony 150 cm 8 
SC10120 Cobra fémsodrony 200 5 
SC10125 Cobra fémsodrony 250 cm 5 
HA30900 "Smart Spring" akasztó 4 kg 30 

HA30501 Zipper akasztó 10 kg 15 

 

 

 

Infokommunikációs eszköz: 

MEGNEVEZÉS db 

Samsung TV 1 

Sunne TV fali konzol 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Az előző állapotról készült fotók: 

Gyermekkönyvtár és gyermek foglalkoztató tér 

       

A felújítás utáni állapot, mielőtt berendeztük volna a pályázatban vásárolt bútorokkal és 
eszközökkel: 

 



 
 

Többfunkciós könyvtári tér, amely közösségi tér, előadóterem, a könyvtár helytörténet 

gyűjteményének kiállítótere 

            

A felújítás utáni állapot, mielőtt berendeztük volna a pályázatban vásárolt bútorokkal és 

eszközökkel: 

 



 

 

 

  



 
 

Újonnan berendezett tér: 

Gyermekkönyvtár és gyermek foglalkoztató tér: 

 

       



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 
Többfunkciós könyvtári tér, amely közösségi tér, előadóterem, a könyvtár helytörténet 

gyűjteményének kiállítótere: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Kiállítási rendszer: 

(a felfüggesztett képek azt a célt szolgálják, hogy látható legyen a pályázaton belül 

beszerzett kiállítási rendszer, az ide tervezett helytörténeti kiállítás még nem 

véglegesült, így azt nem tudtuk lefényképezni) 

 



 

                                                

 

 


