
SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár szakmai 

eszközfejlesztése, korszerűsítése 

 

A megvalósítás rövid ismertetése 

A Közgyűjtemények Kollégiumának nyílt pályázata, amelyet a települési könyvtárak szakmai 

eszközfejlesztésére és korszerűsítésére hoztak létre, lehetőséget adott a nyilvános könyvtári 

feladatokat is ellátó Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtárnak arra, hogy a már 

meglévő könyvtári bútorok, berendezési tárgyak és eszközök egy részét korszerűsítse. Az 

intézmény a Nemzeti Kulturális Alapból 555.000, - Ft támogatást nyert e fejlesztés 

megvalósítására. 

A pályázat során célul tűztük ki a könyvtárosok számára megfelelő munkakörnyezet 

kialakítását, a kiscsoportos foglalkozásokhoz a használói tér átalakítását, reprográfiai 

szolgáltatások helyének fejlesztését, illetve az olvasótermi foglalkozásokat támogató 

berendezések megújítását. 

Az átalakítás során figyelembe vettük az olvasók igényeit, elegendő területet alakítottunk ki a 

könyvtáros munkatér számára, a tért rugalmassá alakítottuk a könyvtári tevekénységek 

sokféleségének lehetővé tételéért, illetve a könyvtári dokumentációk, anyagok tárolását is 

megoldottuk. 

A könyvtári munkaterület átalakítása és bővítése által a könyvtárosok számára szolgáló tér már 

2 főállású könyvtárosnak is megfelelővé vált. A színvonalas szakmai munkának feltételt 

biztosít a minden igényt kielégítő, többfunkciós könyvtáros asztal (kölcsönzőpult) irodai 

székekkel, kiegészítő tárolókkal ellátva. A könyvtári munkát támogató könyvkocsi is 

beszerzésre került. 

A pandémia miatti zárvatartás során alkalom nyílt arra, hogy a gyermek és az ifjúsági részleg 

állománya átrendezése kerüljön. Az állomány gyérítése és az átcsoportosítása következtében 

egy hatalmas dupla könyvespolc eltávolításra került, így a könyvtár előterében egy 

többfunkciós nagy terület szabadult fel. Ezáltal egy tágasabb és világosabb tér fogadja a 

látogatókat. A könyvtári munkafelület bővítése is megvalósult, illetve kisebb könyvtári 



foglalkozások számára is kiváló helyet biztosít. A felszabadult területre új gyermekszőnyeg 

került, a már meglévő fotelekkel kellemes társalkodó rész alakult ki a gyermekek számára. 

A reprográfia szolgáltatásoknak helyet adó fogadópult cseréje, korszerűsítése is megtörtént, 

amely a szolgáltatások színvonalas teljesítése érdekében vált szükségessé. Könnyen mozdítható 

pultot választottunk, amely nagyobb rendezvények megvalósítása során különösen nagy előnyt 

jelent. 

A különböző rendezvények és foglalkozások támogatását szolgáló asztalok jelenleg az 

intézmény fogadóterében kerültek elhelyezése, de a könyvtárban felszabadult térben, illetve az 

olvasóteremben is használatba kerültek már. 

Az új bútorok, berendezési tárgyak és eszközök a tervezettnek megfelelően beszerzésre 

kerültek, az árajánlatokhoz képest néhány tételt még kedvezményesebb áron is sikerült 

megvásárolnunk. Az átalakításra került könyvtári tér megfelelőnek bizonyul a könyvtári 

tevékenységekhez kapcsolódó igényeknek és a könyvtárhasználói elvárásoknak is. Az új 

könyvtári bútorok beszerzése során a meglévő bútorokkal egységes, színben összehangolt 

kiegészítők választására törekedtünk. 

 

A beszerzésre került könyvtári bútorok, berendezési tárgyak és eszközök listája: 

Megnevezés Méret Mennyiség 

Lack dohányzóasztal (IKEA) 118x78 cm 2 

Sunds irodaszék fekete (JYSK)  1 

Kiddy Moon gyerekszőnyeg (DIEGO) 120x170 cm 1 

Franko fiókláda -3 fiókos görgős konténer 

(Almus) 

40x51,9x53,7 cm 2 

Franko fogadópult, munkafelület ABS éllel, 30 

fokos összekapcsolással (Almus) 

1 db 110 cm 

1 db 130 cm 

íróasztal 

1 

Merabona könyvszállító kocsi kétoldali 

fogantyúval (Almus) 

91x50x102 cm 1 

Erősített, görgős Franko fogadópult rátétpolccal, 

ABS éllel (Almus) 

110x75x82 cm 1 

 



Fotódokumentáció 

Korábbi állapot 

 



Új állapot 











 


