
Szakmai beszámoló Az újszászi könyvtár bútorzatának 

korszerűsítése (204105/324) pályázathoz 

A pályázat eredményeként könyvtárunk 3 helyiségébe kerültek új bútorok, illetve 

berendezések. 

A gyermekrészlegben a polcok elrendezésében nem történt lényeges változás: az új 

állványok a régiek helyére kerültek. Az egymáshoz illesztve, illetve külön is használható 

trapéz asztalok a hozzájuk illő székekkel, és a kényelmes babzsák fotelek olvasásra 

csábítanak. A színes, gyermekméretű kiegészítő bútorok és a könnyen mozgatható új 

könyvválogató nemcsak a szemnek kedves, de a programok által megkívánt átrendezést 

is segíti. Az „alap” elrendezéssel az egyéni, családi és kisebb gyerekcsoportok (baráti 

társaságok) számára szeretnénk vonzó könyvtári környezetet teremteni. Átrendezéssel 

óvodai, iskolai csoportokat tudunk itt fogadni könyvtárhasználati foglalkozástól író-

olvasó találkozóig. 

Mivel könyvtárunk még mindig nem mondható igazán tágasnak, nagyon fontos 

számunkra, hogy a helyiségek átrendezhetőek, így többfunkciósak legyenek. 

Legnagyobb módosításon a kölcsönzőtér esett át. Ebben az esetben a változást 

akár eleminek is nevezhetjük. A mindent uraló, raktáráruházra emlékeztető 

„vasszörnyetegek” eltűntek. A tér levegős lett, a könyvek átlagos magasságú olvasók által 

is segédeszköz nélkül elérhetőek. Az állványok körbejárhatók, a kis szigetek üldögélésre, 

beszélgetésre csábítóak. A kicsi, kamaszoknak berendezett sarok nem elzárt, de mégis 

biztosít egy kis elkülönülést, ami ennek a korosztálynak alapvető igénye. 

A két „olvasó-sziget” a kerek asztalkákkal és a klubfotelekkel nemcsak újságolvasásra, de 

akár baráti találkozó helyszínének is alkalmas. 

A középső könyvállványok mozgathatóak, ezeket a terem végeibe húzva rendezvények 

esetén újabb plusz teret nyerünk. 

Az újságállványok könyvbemutatónak is kiválóan alkalmasak, de elegendő helyet 

biztosítanak a várhatóan megnövekedő folyóirat-választékunk számára is. 

A garázsból átalakított új helyiségbe összecsukható asztalokat vettünk, kiegészítve 

a már meglévő, raklapolható székeinket. A helyiség már a kezdetektől többféle célt 

szolgál, a kiállítótértől az olvasótermi funkcióig, tehát itt kiemelten fontos a bútorzat 

mozgathatósága, sőt az egyszerű tárolhatóság, hiszen egy kiállításra pl. tartósan ki kell 

üríteni a helyiséget. Az asztalokkal és a meglévő székeinkkel többféle elrendezést 

tudunk kialakítani, az adott program kívánalmainak megfelelően. 

Az infokommunikációs eszközök gyorsan elavulnak a szoftver verziókkal együtt 

sőt a régebbi operációs rendszerek támogatása is megszűnik egy idő után, ezért nagyon 

örülünk, hogy a pályázat keretében 2 új Windows 10-es számítógép-konfigurációt 

tudtunk venni Office 2019-es irodai programcsomaggal. 

Az átalakítás és átrendezés folyamatát fotókkal dokumentáltuk, melyekből a 

beszámolóban is elhelyezünk jó néhányat. A teljes fotósorozat megtekinthető az 

következő linken: https://photos.app.goo.gl/qQvXdSeSBEvW2PT18  
  

https://photos.app.goo.gl/qQvXdSeSBEvW2PT18


A megvalósítás szakmai vonatkozásai 

 

A pályázat benyújtása előtti tervezési szakaszban több mindent figyelembe 

vettünk: a Könyvtári Szolgáltató Rendszerre vonatkozó ajánlásokat, könyvtárunk 

adottságait, az ellátandó feladatokat és nem utolsó sorban könyvtárhasználóink igényeit, 

melyeket személyesen vagy az igényfelmérések során megfogalmaztak. 

A választás fő szempontjai voltak: egységesség, jó helykihasználás, 

akadálymentesség, célszerűség, kellemes környezet, áttekinthetőség. 

A polcrendszer színeiben illik a kiegészítő elemekhez és a már meglévő 

bútorokhoz is. Többféle funkcióhoz illő elrendezésre ad lehetőséget: polcok száma és 

távolsága is változtatható, akár egyedileg is. A könyvállványok a falak mentén kaptak 

helyet, a térben elhelyezett kiegészítő bútorok mind könnyen mozgathatóak. Az 

állomány nagysága miatt a felnőtt kölcsönzőben kétoldalas, középre helyezett polcok is 

helyet kaptak, olyan elrendezésben, ami lehetővé teszi a kényelmes hozzáférést és 

akadálymentes közlekedést biztosít. Ezek az állványok mozgathatóak, így lehetővé teszik 

a helyiség gyors és könnyű átrendezését. Az ülőbútorokat és asztalokat úgy válogattuk, 

hogy legkisebbek is találjanak közte megfelelőt és a felnőttek is kényelmes fotelekben 

olvashassanak. 

Az új bútorzatról is megkérdeztük könyvtárlátogatóink véleményét. Készítettünk 

egy elégedettségi felmérést, melynek eddig beérkezett válaszai és a szóbeli vélemények 

alapján kedvező fogadtatásra talált a könyvtár új megjelenése. 

A könyvtárak fontos feladata az olvasóvá nevelés, ill. az élethosszig tartó tanulás 

feltételeinek biztosítása. Ez a pályázat előrelépést biztosított ezen feladatok 

megvalósításában, a méltó és inspiráló könyvtári légkör és a funkciónak megfelelő 

bútorok és berendezések biztosításával. 

* * * 

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikkének (1) bekezdésében 

említett állami támogatás fogalmáról szóló bizottsági közlemény (2016/C 262/01) 34. 

pontjában meghatározott – a jelent pályázatra vonatkozó – feltételek teljesüléséről: 

A pályázat segítségével (a szakmai elvárásoknak megfelelő új bútorzat és korszerű 

infokommunikációs eszközök beszerzésével) a könyvtár belső terei megújultak, a 

számítógéphez kötött szolgáltatások minősége javult. A beszerzett bútorok és 

berendezések a mind a könyvtárban kerültek elhelyezésre. 

a) „A támogatandó tevékenység nem minősül gazdasági tevékenységnek”: A könyvtár 

saját – fizetős szolgáltatásaiból eredő – bevételei éves költségvetésének mindössze 2 

%-át teszik ki (2020. évi adat) 

b) A megvalósítás helyszíne az újszászi Városi Könyvtár (5052 Újszász, Damjanich út 2) 

általános gyűjtőkörű települési közkönyvtár. Beiratkozott olvasói magyarországi 

lakcímmel rendelkeznek. Zömében helyben, vagy a település vonzáskörzetében 

élnek, vagy tanulnak. 

 

Újszász, 2021. október 26. Nemes Zsuzsanna 

 könyvtárvezető  



Tételes bútor és eszközlista: 

Könyvállványok (könyvtári polcok) 

 Szabadpolcos – kölcsönzőrész: 

  1 oldalas könyvállvány: 15 szakasz x 6 polc x 90 cm (81 folyóméter) 

  2 oldalas könyvállvány: 4 szakasz x 12 polc x 90 cm (43,2 folyóméter) 

  Folyóirat tároló szekrény: 3 db 

 Gyermekrészleg: 

  1 oldalas 170 cm könyvállvány: 16 szakasz x 5 polc x 80 cm (64 

folyóméter) 

Asztalok: 

 Szabadpolcos + kölcsönzőrész: 

  Kerek asztal 60x60: 3 db 

 Gyermekrészleg: 

  Trapéz asztal 112 x 64 x 52: 2 db 

  Könyvválogató láda 60 x 60: 1 db 

 Klubszoba: 

  Összecsukható asztal 160 x 74 x 80: 2 db 

Székek, ülőkék: 

 Szabadpolcos + kölcsönzőrész 

  Klubfotel: 8 db 

  Puff (tárolós): 4 db 

 Gyermekrészleg: 

  Óvodai kisszék: 6 db 

  Babzsák: 2 db 

Infokommunikációs eszközök: 

  2 db számítógép konfiguráció + Windows 10 + Office 2019 



       
                          Gyermekrészleg „előtte”                                     Gyermekrészleg „kipakolás közben” 

        
Gyermekrészleg „utána” 

         
                  Gyermekrészleg – Az első látogatók                                       Klubszoba „előtte” 

          
                               Klubszoba „utána”                                                        Klubszoba utána 1. variáció 

           
                       Klubszoba utána 2. variáció                                                Klubszoba kiállítótérként 



            
Kölcsönzőtér „előtte” 

             
                           Kölcsönzőtér „előtte”                                             Kölcsönzőtér átalakítás közben 

          
                      Kölcsönzőtér pakolás közben                                 Kölcsönzőtér „utána” – Kamasz sarok 

          
Kölcsönzőtér „utána” – ülő”szigetek”, folyóirat-tartó, szabadpolcok a középső könyvállványokkal 

           
    Kölcsönzőtér „utána”: rendezvényre átrendezve                 Új infokommunikációs eszközeink 


