
NKA Bútor pályázat szakmai beszámoló 

Csanytelek Könyvtári Információs és Közösségi Hely  

 

Csanytelek, az ország leghosszabb faluja, Csongrádtól 14, Szegedtől 36 kilométerre fekszik. A település 

körülbelül 2600 fős népessége egyre öregedő, de szerencsére még működik óvoda, általános iskola is, és kis 

létszámmal, de már bölcsőde is. 

 1993-tól a könyvtár a Szent László Általános Iskola épületében működik. 2020-ig az olvasók és 

látogatók könyvtárhasználati szándékát jelentősen gátolta az a helyzet, hogy a könyvtár csak csengetés 

után az iskola területére belépve volt látogatható. A megközelítéshez át kellett haladni a tanári szobán, ami 

az iskola tanárai számára és a könyvtárlátogatók számára egyaránt kényelmetlen volt. Ezen oknál fogva, ez 

idáig szinte csak gyermek olvasói voltak a könyvtárnak, hiszen a tanulók tudták csak használni. 

 

  

 



  

 

 

A település 2014-ben kötött könyvtárellátási szolgáltatási szerződést a Somogyi Károly Városi és Megyei 

Könyvtárral. Az elmúlt években a Somogyi-könyvtár munkatársainak segítségével megújult és megfrissült a 

könyvtári állomány, új technikai eszközök kerültek beszerzésre. 

 2020-ban a Szent László Általános Iskola az EFOP 4.1.3-17-2017-00041 sz. pályázatnak köszönhetően 

215.000.000,- forintból jelentős felújításon esett át. A felújításának köszönhetően az intézmény másik 

szárnyában két használaton kívüli tanteremből és egy szertárból megfelelő teret tudtunk kialakítani a 

könyvtári szolgáltatások számára.  Ennek következtében az eddigi 108 m2-ről 137m2 –re nőtt a könyvtár 

alapterülete. Az átalakítást Csanytelek Község Önkormányzata anyagilag is támogatta, segítségével 



közvetlenül utcára nyíló bejáratot tudtunk kialakítani, valamint a helységek burkolási, festési munkálatainak 

költségét is fedezte. Ebbe a helyiségbe már át is költözött a nyár folyamán a könyvtár és – igaz kis 

létszámban -, de már új felnőtt olvasók is beiratkoztak. Az immáron a lakosság számára jól megközelíthető 

könyvtárat „felfedezte” a Nyugdíjas Klub és a helyi Népdalkör is, ők szívesen töltik az idejüket a felújított 

könyvtárhelységben. 

 

  

             

 

                               

 



A fejlesztések további folytatásához szükséges a befogadó helyiségek felhasználóbaráttá tétele. Olyan 

közeg kialakítása, ahova jó bemenni, ahol az idősebbek is és a legkisebbek is biztonságosan mozoghatnak. 

A régi bútorok már elavultak voltak, valamint az újonnan létrehozott terekbe nem voltak megfelelő 

minőségűek, így az intézmény a megújult könyvtárba új, modern bútorokat is tervezett. Az NKA  pályázaton 

nyert 3.651.758,- forintból könyvtári bútorokat és eszközöket vásároltunk. Új könyvespolcok kerültek a 

felnőtt- és gyermekrészlegbe. A gyermekbútorok színesek, vidámak, így a gyerekek otthonos környezetben 

tudnak könyvet válogatni. 

 
Gyermek részleg: 
 

    
 

  
 
 



   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Felnőtt részleg: 
 

    
 



   
 

  
 
 
Folyóirattartó polc került felszerelésre, ahol kényelmesen válogathatnak az olvasók a kívánt 
folyóiratok között. 

                                                        
 
 
 
 
 
 
 



Megújult a kölcsönzőpult, mely a könyvtárosi feladatok ellátásához tökéletesen megfelel, a régi, 
kényelmetlen asztal helyett. 
 
 

                                      
 
 
 Zárható szekrényeket terveztünk a hivatalos dokumentumoknak és kényelmesen elférnek benne a 
mindennapi munkához használt eszközök, dokumentumok. 
 
 

      
 

  
 
 

 
 



A pályázati összegből vásárolt bútorokon felül még új székek, asztalok, függönyök, sötétítők is beszerzésre 

kerültek, harmonikussá téve a könyvtár termeit. 

Összességében elmondhatjuk, egy mai igényeknek megfelelő, modern könyvtári képet alakítottunk ki, 

melyben a hagyományos könyvtári funkció mellett egyaránt van lehetőség a meghitt elvonulásra, nagy 

létszámú rendezvények megtartására és nem utolsó sorban kényelmes környezetet nyújt a kisközösségek 

számára.  

Csanytelek, 2021. 07. 23. 

 

 



ESZKÖZ, FELSZERELES

ÁreoÁs - ÁrvprB LI Jr'GyzőröNw

Átrdó, rÖrerÉlt I{ft 67(l2 Sándorfalr,a, Alkotrnány krt 42/A.

Áwe,rő: Csanytelek I{özsóg Önkotmányzata 6647 Csanytelek VoicntérJános tér 2.

Dátum: 2021.06.30.

Átrdá. helye: Csanytelek I{örry-vtád Infotmációs és I(özcjsségi FIe\,, Csanyteiek Szt.LászIő w, 4la

Az NKA 204105/03525 pályázati azonosítő szárnúpályázatának megvalósításaként, 202L.

április 12-én kelt megrendelés alapján a megrendelés mellékletét képező átajánlatban

szereplő könyvtári bútorokat hiánytalanul, I. osztályú minőségben áwettem.

Á.tadott eszközök, felszetelések listája :

MEGNEVEZES MENNYISEG
(DB)

EGYsEGAR

(FTlDB)

BRUTTo
BnrBr

Könyves szekrény 200x7 3x25

5 polccal

7db 56 000,_/db 392 000,- Ft

Könyves szektény 200x7 0x25

5 polccal

8db 56 000,-/db 448 000,- Ft

Könyves szektény 200x77 x25 5db 56 000,-/db 280 000,_ Ft

Számítőgép asztal 1db 115 000,- Ft 115 000,- Ft

Folyóirattartó 1db 130 000,- Ft 130 000,- Ft

Könyves szekrény 200x80x25 5db 56 000,-/db 280 000,- Ft

Könyves szekrény 170x80x25 5db 53 000,_ /db 265 000,- Ft

Könyves szekrény 17 0x7 6x25 4db 53 000,_ /db 212 000,- Ft

Könyves szektény 17 0x120x25 1db 104 000,- Ft 104 000,_ Ft

Z áthatő itattattő s zekrény

75x1l0x50 ajtő+zát

1db 55 000,- Ft 55 000,- Ft

Kabáttattő fogas 1db 60 000,- Ft 60 000,- Ft



Inttartő s zektény 55x1l0x1,40 1db 54 000,_ Ft 54 000,- Ft

Gurulós könyvtároló 40x60x60 2db 41000,- /db 82 000,- Ft

Bástya könyvtároló 2db 35 000,-/db 70 000,_ Ft

Vártető könyvtároló 1db 75 000,_ Ft 75 000,_ Ft

Gutulós számítőgép tató 2db 6700,- /db 13 400,- Ft

L alakű asztal 2db 170 000,- /db 340 000,_ Ft
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}. Meg8íxottl*§elonti lto,gy a meg:endelés,ben f,rgtaltakn§k ntind,enben e}s&et t€tt és a megállapitcrtt
haüíridörn elvdgaatá á Megbíz{5 rész.éré a munkát,

3. Megbízóielen teljesíiési igazolás aiáírásával egyidejiileg elfoga$a a M*gbízott,által elvégzeít munkát
és annak t§lje§itését.

4, Mtgbízó elismeri, hogy a msgfendelé§ben fog,latt ellenérték Megbí zglt rés:áre történő
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