
A Somogyi-könyvtár korszerűsített, Északvárosi Fiókkönyvtára eszközbeszerzésére és 

korszerűsítésére elnyert pályázat szakmai beszámolója 

Pályázati azonosító: 204105/03488 

 

Az Északvárosi Fiókkönyvtárat 1982. január 3-án nyitotta Szeged városa és a Somogyi-

könyvtár. Az intézmény az Északi városrész azóta is egyetlen közművelődési és kulturális 

intézménye. Családbarát könyvtárként minden korosztály számára kínál olvasnivalót, és 

közösségi térként működve színes programkínálattal várja a látogatókat. 

2021. május 3-tól teljes körűen felújított könyvtárépületben, modern, tágas belső terekkel, 

felfrissített könyvállománnyal várja az olvasóit. Közel 14.000 kötetes állománya különösen 

gazdag és színes a gyerekkönyvek és a gyermekneveléssel kapcsolatos szakkönyvek 

kínálatától. 

A könyvtárak szerepe az utóbbi évtizedben jelentősen átalakult. Mára már a közösségi élet 

színtereivé váltak. Kisközösségek találkahelyei lettek, valamint gyermekeknek és felnőtteknek 

szóló programokat, előadásokat látogathatnak a könyvtárakba betérők. 

A Somogyi-könyvtár Északvárosi Fiókkönyvtára, Szeged Északi városrészének egyetlen 

közművelődési és kulturális intézménye. A lakótelepen sok család él, valamint a környéken 

számos iskola is található. Ezek a tényezők alakították az évek során a könyvtárhasználók 

összetételét, főként a gyerekek és a családok lettek rendszeres látogatói a könyvtárnak. 

Délelőttönként iskolai osztályokat várnak rendhagyó órákra, délutánonként pedig különféle 

klubfoglalkozásokon vehetnek részt az óvodások, kisiskolások, tinik és kamaszok. A 

felnőtteknek gyermeknevelési és irodalmi programokat kínálnak. 

A könyvtár tagolt terei megnehezítették a nagyobb csoportok fogadását, valamint a közel 40 

éves épület mára rendkívül elavulttá vált. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020-

ban 11 millió forinttal támogatta a könyvtár időszerűvé vált korszerűsítését, melynek során 

megújulhattak a nyílászárók, a teljes villamoshálózat, az álmennyezet és a világítás, valamint a 

vizes blokkok. Falak elbontásával tágas, világos helyiségekké változtak a szűkös termek, és új, 

hasznos olvasói terek keletkezzetek. A bontás eredményeként hasznos, 12,5 négyzetméterrel 

gazdagodott a könyvtár, nőtt az olvasók által használható terület.  

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

elegendő a számuk, így az intézmény a megújult könyvtárba új, modern bútorokat is tervezett. 

A pályázaton nyert 3,8 millió 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. A játszószőnyeg is otthonossá 

varázsolja a teret, valamint foglalkozások mókás kelléke is. Több forgókerekes könyvespolc 

került a könyvtárba, amik rendezvények alkalmával praktikusan arrébb tolhatók, így növelve a 

tér nagyságát. Új asztalokat és székeket vásároltunk, melyeknél kényelmesen lehet újságot 

olvasni, tanulni, beszélgetni. Megújult a kölcsönzőpult, mely a könyvtárosi feladatok 

ellátásához tökéletesen megfelel, a régi, kényelmetlen asztal helyett. Zárható fiókot terveztünk 

a hivatalos dokumentumoknak, valamint a pénzkazettának, és kényelmesen elférnek benne a 



mindennapi munkához használt eszközök, dokumentumok. Új térbe kerültek az olvasói 

számítógépek, melyekhez új számítógépasztalok készültek. 

A korábban raktárként funkcionáló helység falait elbontották, így további kölcsönzői térrel 

gazdagodott a könyvtár. Az így keletkező tágas terekben nagy látogatószámú rendezvény is 

megvalósítható, mert jól átlátható terek keletkeztek. 

A vizesblokkok megújítása lehetőséget adott arra, hogy egy új, kisebb raktárhelységet 

alakítsanak ki, ahová tárolószekrényeket, valamint kényelmes, modern, rakásolható székeket 

vásárolt az intézmény.  

Az Északvárosi Fiókkönyvtár ünnepélyes átadását 2021. június 2-án 16 órára tűzte ki az 

intézmény. Az eseményre meghívást kapott Szeged város polgármestere, a körzet 

önkormányzati képviselője, további szegedi képviselők, valamint a sajtó. Az olvasók örömére 

a nyitóünnepség utáni napokban foglalkozásokkal és színes gyerekprogramokkal kedveskedtek 

a könyvtárba betérőknek. 

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 nyúlt a kisközösségek számára. 

 

Szeged, 2021. 07. 01. 

 

 

 



 Beszerzésre került bútorok és kiegészítők listája 

Megnevezés Méret db 

Könyves polcok pillér mellé 870x2026x250 Kelta tölgy 1 

Könyves polcok pillér mellé 880x2026x250 kelta tölgy 1 

L alakú 
945x865x2026x250 1 db 700,1 db 865 kelta 

tölgy 
2 

Szekrénysor 
3030x2026x300 alul ajtós zárható 3 polcig757 

széles szekrény 
4 

Szekrénysor 
1520x2026x250 könyves polc 760 széles kelta 

tölgy 
2 

Szekrénysor 
1300x2026x250 650 mm széles 3 db kelta 

tölgy 1 db szürke élzárással 
4 

Szekrénysor 1200x2026x250 600 széles szürke élzárással 2 

Szekrénysor 
1160x2026x250 580 széles szekrény szürke 

színes élzárással 
2 

Szekrénysor 
1380x2026x250 690 széles szekrény szürke 

élzárással 
2 

U alakú szekrénysor 
1035x3290x1035x2026x250 4 db 822 széles, 2 

db 780 széles szürke élzárással 
6 

U alakú szekrénysor 
5040x2390x890x2026x250 6 db 840 szekrény, 

3 db 795, 1 db 640) 
10 

L alakú szekrény sor 
1035x3290x2026x250 4 db 822 széles, 1 db 

780 szürke élzárással 
5 

L alakú szekrény sor 
5040x2600x2026x250 6 db 840, 3 db 783 

szürke élzárással 
9 

Szekrénysor 5040x2026x250 840mm kelta tölgy 6 

Szekrénysor 3120x2026x250 700 mm széles szürke élzárás 4 

Pillér és szekrényvég összekötő 800x2026x250 króm cső tartókkal 3 

Pad 2200x400x1000 srég polcokkal, 2 db tárolóval 1 

Pulttal szembeni szekrény L alakban 2400x1030x250 kelta tölgy 1 

Raktár könyves polcai 1380x2400x780x2026x250 1 

Kanapé KNOPPARP szürke  1 

BRORINGE-LEIFARNE székek  25 

Fali újságtartó  7 

Tálcás asztal  1 

Egymásba rakható asztalok 3 r.  1 

Kör gyermekasztal  2 

Szőnyeg kirakó  3 

Vonalvezető (narancssárga, sárga, 

zöld) 
 3 



HP LJ M404dn nyomtató  1 

Rolók  3 

Reluxák (különböző méretekben)  14 

Oszlop ventillátor távirányítóval  1 
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