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ESZKÖZLISTA 

 

 MEGNEVEZÉS nettó 

EGYSÉGÁR 

DARABSZÁM nettó ár 

ÖSSZESEN 

1. DEXION SYSCO típusú 

könyvtári polcrendszer 

  2.200.000 

2. kanapé 94.410 1 94.410 

3. irodai szék 29.126 2 58.252 

4. szék 18.098 20 361.960 

5. fotel 47.236 4 188.944 

6. asztal 31.488 4 125.952 

7. dohányzóasztal 15.740 3 47.220 

8. kölcsönzőasztal 108.661 1 108.661 

9. könyvszállító kocsi 74.803 2 149.606 

10. asztali lámpa 4.716 2 9.433 

11. szőnyeg 51.102 2 102.204 

12. vetítővászon 24.400 1 24.400 

ÖSSZESEN 3.471.042 



A Támogatott Tevékenység Megvalósításának Szakmai Vonatkozásai, Tapasztalatai 

A Martfű Városi Könyvtár ellátja a város felnőtt- és gyermek lakosságát könyvtári 

szolgáltatásokkal. Biztosítja az információhoz való szabad hozzáférést. Segíti az élethosszig 

tartó tanulást, közösségi színteret biztosít több kiscsoport és különféle rendezvények számára. 

Gazdag, közel 47.000 kötetes, kéthavonta új könyvekkel frissülő gyűjteményével várja 

olvasóit. A könyvtár hetente 4 nap, 25 órában tart nyitva.  

2017-2018-ban intézményünkben jelentős épületfejlesztés történt, a Martfű Városi 

Művelődési Központ és Könyvtár külseje teljes mértékben megújult. Az épület energetikai 

felújításával megvalósult a külső nyílászárók cseréje (így könyvtárunk ablakainak cseréje), a 

külső szigetelés és az esőelvezető csatornák cseréje. Ez a jelentős fejlesztés nagyban hozzájárult 

ahhoz, hogy a könyvtár légköre barátságosabb legyen. A szigetelésnek és az ablakcserének 

köszönhetően kellemes hőmérséklet fogadja a látogatókat minden évszakban. Ennek a 

fejlesztésnek köszönhetően pályázhattunk 2019-ben a könyvtár korszerűsítésére.  

A felnőtt olvasóterem 

A felnőtt olvasóterem elavult környezetével, bútorzatával barátságtalan hatást keltett, 

nem csinált kedvet a helyben olvasáshoz, a tanuláshoz, informálódáshoz. Azt a benyomást 

keltette, hogy a könyvtár egy elavult, létjogosultságát vesztett intézmény, holott a megváltozott 

szerepeivel a társadalom legfontosabb információt nyújtó, közösséget teremtő, az élethosszig 

tartó tanulást támogató tér. A régi berendezéssel, térkialakítással alkalmatlan volt csoportos 

foglalkozások megtartására. Az ilyen programok megszervezése emiatt igen nehéz feladat volt. 

Az ülőbútorok kényelmetlenek, nehezen mozgathatók voltak, nem hívogattak helyben 

olvasásra, így a több funkciós tér átrendezése sem volt könnyű feladat. 

A pályázati cél 

A feladatok igényes megvalósításához, a használói közösségek minőségi ellátásához 

elengedhetetlen egy korszerűen kialakított könyvtári tér, mely egyben tanulási és közösségi tér 

is lehet. A pályázati támogatással célunk volt egy kényelmes olvasósarok kialakítása friss, üde 

környezetben. Ehhez a kiinduló pont a jól megtervezett polcrendszer volt. Az általunk választott 

megoldást speciálisan könyvtárak számára alkották meg. Ez az állványrendszer minden 

könyvtári előírásnak, ajánlásnak megfelel, könnyen tisztán tartható, állományvédelmi 

szempontból megfelelő, természetes anyagból készült, nagy teherbírású, az előírásoknak 



megfelel. Az új, könnyen mozdítható, esztétikus asztalok és székek lehetővé teszik a tér 

egyszerű átrendezését. A tér átalakítása után a helyszín alkalmassá vált arra, hogy különböző 

térigényű foglalkozásokat tartsunk, csoportfoglalkozásokat, kihelyezett tanítási órákat, 

könyvtári órákat, tanfolyamokat, filmvetítéseket, akár nagyobb közönség számára előadásokat 

szervezzünk. A környezet megújítása, a tér átalakítása, új lehetőségeket teremtett, alkalmassá 

vált könyvtárunk, hogy betöltse a társadalom elvárásai szerint megváltozott, 21. századi, 

megújult szerepét is. Mindez hozzájárulhat a könyvtárunkat használók számának 

növekedéséhez, különös tekintettel a fiatal felnőttekre, kamaszokra, de új lehetőségeket nyújtva 

az idősebb, információt szomjazó korosztály számára is. Ezzel a pályázattal lehetőségünk volt 

a könyvtár szívét, központi részét, a felnőtt olvasóteret megújítani, a belső teret a külsőhöz 

formálni, egy látogatóbarát kölcsönző-, olvasó- és foglalkoztató teret kialakítani, az új 

berendezésnek köszönhetően egy szellős, átlátható, szükség szerint átalakítható teret 

kialakítani. 

A megvalósulás rövid ismertetése 

A pályázat megjelenésekor megterveztük a fejlesztést, melyet a fentebb említettek 

indokoltak. Elkészítettük az eszközlistát, árajánlatokat gyűjtöttünk. Egyeztettünk 

fenntartónkkal, megterveztük a felújítási munkálatokat, melyekhez városunk Önkormányzata 

adott támogatást. Pályázatunk pozitív elbírálása után felkerestük azokat a cégeket, amelyek a 

megfelelő árajánlatokat adták, megrendeltük a berendezéseket, a polcrendszer és az egyedi 

bútorok (kölcsönző asztal, könyvszállító kocsi) legyártását. Célunk volt, hogy még a tavasz 

folyamán megvalósítsuk a felújítást, hogy áprilisra újra kinyithassuk a felnőtt részleget. 

Megszerveztük a fenntartó által finanszírozott munkálatokat (falak felújítása, festése, ajtók 

mázolása, padló felújítása, álmennyezet kialakítása, korszerű világítás beépítése, a teret 

meghatározó két oszlop felújítása). Elkezdtük a könyveket elcsomagolni, a régi berendezést 

kipakolni, kiüríteni a helyiséget. Ez a munkafolyamat komoly összehangolást igényelt, 

intézményünk egész dolgozói állománya részt vállalt belőle. A könyvpakolás 

állományapasztási feladatokkal párosult, ezzel is biztosítva a megújulást, felfrissülést.  A 

felújítási munkák február-márciusban zajlottak, a polcrendszer legyártatását ehhez igazíttattuk. 

Az egyéb berendezési tárgyak folyamatosan érkeztek. Érdemes volt a megvalósítást ennyire 

időben elkezdeni, mert mire a járványhelyzet miatti korlátozások bennünket is elértek, addigra 

minden megérkezett a terv szerint. A tavaszi zárvatartási időszakban pedig megtörténhetett a 

visszapakolás, berendezés.  



Az ünnepélyes megnyitóval, birtokba vétellel meg kellett várnunk a könyvtárak, 

kulturális intézmények járvány-időszak utáni újranyitását. 

A megvalósítás eredményességének elemzése 

A Nemzeti Kulturális Alaptól eszközfejlesztésre, korszerűsítésre kapott támogatásból és 

Martfű Város Önkormányzata által biztosított összegből sikerült felnőtt részlegünket jelentősen 

megújítani, a kitűzött célt elérni. Így született meg egy korszerű, a XXI. század elvárásainak 

megfelelő, kényelmes, barátságos, többfunkciós tér, az átalakítható felnőtt olvasóterem. A 

fejlesztés a tervezett ütemben zajlott. Az újranyitáskor már egy gyönyörűen megújult tér várta 

az olvasókat, látogatókat.  

Már az első napon látszott, hogy az átalakult helyiség jobban szolgálja az olvasókat, a 

kitágult térben könnyebb az eligazodás, kölcsönzés, kellemesebb a helyben olvasás. A 

kiscsoportos foglalkozásokhoz, előadásokhoz a tér könnyen, praktikusan átalakítható, az új 

kivetítő rendszer hasznosan, kényelmesen használható. A tér remekül vizsgázott az Országos 

Könyvtári Napok idején ez év októberében. A színes, változatos, többféle korosztályt kielégítő, 

változatos létszámú csoportokat vonzó programokhoz remekül alkalmazkodott a tér.  

Olvasóinktól, használóinktól rendkívül sok pozitív visszajelzést kapunk. Minden 

látogatásnál kifejezik tetszésüket, elégedettségüket.  

A tapasztalatok, visszajelzések egyértelműen mutatják a pályázati támogatásnak 

köszönhető fejlesztés sikerét. 


